
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH AN GIANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 1943 /QĐ-UBND An Giang, ngày 18 tháng 8 năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với người lao động 

không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do đại dịch 

COVID-19 trên địa bàn huyện Tịnh Biên 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương được Quốc hội thông qua 

ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính 

phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của 

Thủ tướng Chính phủ Quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân 

gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ 

trình số 1833 /TTr-SLĐTBXH ngày 11 tháng 8 năm 2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-

CP đối với người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm 

do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Tịnh Biên, như sau: 

- Số đối tượng được hỗ trợ: 4.095 người. 

- Tổng kinh phí hỗ trợ: 4.095.000.000 đ (bốn tỷ, không trăm chín mươi 

lăm triệu đồng). 

(chi tiết theo Danh sách đính kèm) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, cơ quan liên quan hướng dẫn, tổ 

chức thực hiện thống nhất việc hỗ trợ theo quy định, bảo đảm kịp thời, công khai, 

minh bạch. 

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, 

giám sát quá trình triển khai thực hiện tại các địa phương, đơn vị, kịp thời xử lý 

những vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền. Tổng hợp báo cáo, đề xuất từ các địa 

phương gửi đến, báo cáo UBND tỉnh. 
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- Tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan thống kê, rà soát các đối tượng 

còn lại thuộc diện hưởng chính sách theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 

24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ; thông báo về địa phương đối với các trường 

hợp: Người lao động khai báo nhiều ở nhiều địa phương, trùng họ tên, năm sinh, 

chứng minh nhân dân, chưa cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định, …; báo cáo 

và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định của pháp 

luật. 

2. Sở Tài chính: 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện chính sách 

hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Quyết định số 

15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ; hướng dẫn Ủy ban 

nhân dân huyện Tịnh Biên thực hiện việc cấp phát kinh phí và các thủ tục thanh 

quyết toán kinh phí thực hiện theo đúng quy định; đảm bảo công khai, minh bạch, 

đúng đối tượng. 

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xử lý theo thẩm 

quyền hoặc tham mưu, giải quyết các vướng mắc trong quá trình triển khai thực 

hiện chính sách hỗ trợ, bảo đảm đúng quy định của pháp luật. 

3. Ủy ban nhân dân huyện Tịnh Biên: 

- Khẩn trương tổ chức, triển khai việc cấp phát kinh phí đến tận tay người 

được thụ hưởng, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng theo quy định; 

tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, không để phát sinh tiêu cực; xử lý nghiêm 

vi phạm đối với tất cả các tổ chức, cá nhân theo đúng quy định của pháp luật. 

- Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị 

trấn tổ chức chi hỗ trợ cho các đối tượng tại Điều 1 Quyết định này theo đúng 

chính sách, chế độ, đối tượng, tránh trùng lắp với những đối tượng đã nhận hỗ trợ.   

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn khẩn trương rà soát, 

bổ sung thông tin, giải trình việc người lao động còn thiếu thông tin, sau đó, tổng 

hợp gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định và trình Ủy ban nhân 

dân tỉnh quyết định; chịu trách nhiệm đối với danh sách đã cung cấp. 

- Tổng hợp, báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện về Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội. Trong quá trình thực hiện, trường hợp có khó khăn đề nghị có báo 

cáo và đề xuất cụ thể gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp, báo cáo 

Ủy ban nhân dân tỉnh. 

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, Ủy ban Mặt 

trận tổ quốc Việt Nam cấp huyện, cấp xã thực hiện giám sát việc thực hiện chính 

sách theo Quyết định này. 



3 

 

 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động -Thương 

binh và Xã hội, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tịnh 

Biên và người lao động có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./.  

Nơi nhận: 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; 

- Ủy ban TWMTTQ Việt Nam; 

- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQVN tỉnh; 

- Sở: LĐTBXH, TC; 

- Kho bạc Nhà nước tỉnh; 

- UBND huyện Tịnh Biên; 

- Lãnh đạo VPUBND tỉnh; 

- Website Văn phòng; 

- Phòng: KGVX, KTTH, TH; 

- Lưu: VT. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Văn Phước 
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