
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

 

Số: 1219/BC-SLĐTBXH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

An Giang, ngày 20 tháng 5 năm 2022 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động  

và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19  

theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ  
__________________ 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang 
 

Thực hiện Công văn số 91/HĐND-TT ngày 13/8/2021 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh An Giang về việc nội dung chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3 

Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Thực hiện Công văn số 476/UBND-TH ngày 11/5/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh An Giang về việc báo cáo kết quả thực hiện chất vấn tại kỳ họp lần thứ 5 

HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH) báo cáo kết quả thực 

hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính 

sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch 

COVID-19, cụ thể như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

Thực hiện Kế hoạch số 437/KH-UBND ngày 19/7/2021 của UBND tỉnh về 

việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ 

và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy 

định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng 

lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh An Giang; Quyết 

định số 1856/QĐ-UBND ngày 06/8/2021 ngày 06/8/2021 của UBND tỉnh về việc 

hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp 

khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 theo quy định tại Khoản 12 Mục 

II Nghị quyết số 68/NQ-CP trên địa bàn tỉnh An Giang. 

Sở LĐ-TBXH và các Sở, ngành liên quan đã chủ động ban hành các văn bản 

để triển khai, hướng dẫn cụ thể các chính sách đến các cấp, các ngành, các địa 

phương; UBND cấp huyện đã cụ thể kế hoạch bám sát theo hướng dẫn chỉ đạo, 

triển khai nhanh việc hỗ trợ trực tiếp đến người dân trên địa bàn. 

Qua tổng hợp báo cáo các đơn vị, toàn tỉnh đã quyết định hỗ trợ cho trên 

1.594 doanh nghiệp, 358.506 người lao động (trong đó có 293.344 lao động không 

có giao kết hợp đồng lao động), 83 viên chức hoạt động nghệ thuật và người lao 

động là hướng dẫn viên du lịch, hỗ trợ tiền ăn đối với 98.625 người là F0, F1... 

với tổng kinh phí hỗ trợ trên 800.359 triệu đồng (đính kèm biểu chi tiết). 
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II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Mặt được 

Được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, cùng với sự phối hợp giữa 

các Sở, ban, ngành và địa phương đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện Nghị 

quyết số 68/NQ-CP, Quyết định số 23/QĐ-TTg và Quyết định số 1856/QĐ-UBND; 

công tác thông tin, tuyên truyền được chú trọng, thực hiện đồng bộ, đầy đủ, công 

khai để người dân, người lao động, doanh nghiệp biết, nắm vững và thực hiện. 

Các thủ tục để triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ được đơn giản hóa, 

thông thoáng hết mức có thể. Bên cạnh đó, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các 

nhóm đối tượng sớm tiếp cận và thụ hưởng các chính sách hỗ trợ, rút ngắn thời 

gia thực hiện các trình tự, thủ tục, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 

2052/QĐ-UBND ngày 08/9/2021 ủy quyền việc ban hành quyết định phê duyệt 

danh sách, kinh phí và thực hiện chi trả các chính sách hỗ trợ quy định tại Quyết 

định số 23/2021/QĐ-TTg. 

Thời gian triển khai, thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP, Quyết định số 

23/QĐ-TTg và Quyết định số 1856/QĐ-UBND cùng với thời điểm dịch bệnh diễn 

biến rất phức tạp, khối lượng công việc ở cơ sở rất nhiều, phần lớn cán bộ xã, 

phường, thị trấn và khóm, ấp đều được trưng dụng, phân công tham gia công tác 

phòng chống dịch bệnh. Đa số cán bộ cấp cơ sở với tinh thần trách nhiệm cao, vượt 

qua khó khăn để cố gắng hoàn thành sớm nhất việc rà soát thông tin, lập danh 

sách, thẩm định, hỗ trợ kịp thời đến người lao động, hạn chế thấp nhất các sai sót 

trong quá trình thực hiện.  

2. Khó khăn, hạn chế 

Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ khá lớn. Tuy nhiên, theo quy định của 

Trung ương, ngân sách địa phương phải tự bảo đảm 100% kinh phí hỗ trợ đối với 

nhóm lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do); đối với các 

nhóm còn lại ngân sách trung ương chỉ hỗ trợ 60%, ngân sách địa phương đảm 

bảo 40%. Trong khi tỉnh An Giang là địa phương có nguồn thu từ kinh tế địa bàn 

thấp, hàng năm phải nhận trợ cấp cân đối ngân sách từ ngân sách trung ương 

khoảng 60% nhu cầu chi ngân sách địa phương. Do đó, địa phương gặp khó khăn 

trong việc cân đối nguồn để thực hiện. 

Do diễn biến dịch bệnh nhanh, phức tạp, phần lớn cán bộ cơ sở đều được 

trưng dụng, tham gia phòng chống dịch bệnh, các chính hỗ trợ có số lượng thụ 

hưởng lớn phải thực hiện trong thời gian rất ngắn; nên công tác triển khai thực hiện 

chính sách dù rất quyết liệt, cán bộ thực hiện còn lúng túng, việc hỗ trợ còn chậm 

tiến độ theo yêu cầu.  

Số doanh nghiệp đề nghị chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình 

độ kỹ năng nghề cho người lao động chưa nhiều. Bên cạnh đó, một số cơ sở giáo 

dục nghề nghiệp chưa tiếp cận với các doanh nghiệp trong công tác phối hợp xây 

dựng phương án hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho 

người lao động.  
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Nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ có nhu cầu đào tạo nâng cao kỹ năng nghề 

cho lao động tuyển mới vào làm việc. Tuy nhiên, điều kiện về thời gian tham gia 

bảo hiểm thất nghiệp phải đủ 12 tháng. Vì vậy, các doanh nghiệp và người lao động 

mới tuyển vào không đủ điều kiện để được hỗ trợ chính sách đào tạo, bồi dưỡng, 

nâng cao kỹ năng nghề. 

III. ĐỊNH HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI 

Sở LĐ-TBXH sẽ tiếp tục triển khai thực hiện đầy đủ các chính sách đảm bảo 

an sinh xã hội, chính sách người có công với cách mạng, người bị ảnh hưởng do 

dịch Covid-19, tập trung hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của 

dịch Covid-19 để người lao động yên tâm làm việc, người sử dụng lao động ổn 

định sản xuất, kinh doanh.  

Đẩy mạnh phát triển thị trường lao động, tăng cường công tác hỗ trợ doanh 

nghiệp tuyển dụng lao động, tích cực triển khai các giải pháp tạo việc làm cho người 

lao động thông qua việc xây dựng và triển khai Kế hoạch kết nối cung - cầu lao 

động nhằm tạo cầu nối gắn kết giữa người lao động với người sử dụng lao động. 

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 249/KH-UBND ngày 04/5/2022 của 

UBND tỉnh về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động 

theo quy định tại Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ trên địa bàn tỉnh An Giang.  

Tiếp tục nắm bắt tình hình đời sống của người dân, người lao động; tiếp thu, 

ghi nhận các phản ảnh, kiến nghị, đề xuất của người dân, địa phương, các cơ quan, 

đơn vị để tổng hợp, báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh. 

Trên đây là báo cáo của Sở LĐTBXH tỉnh An Giang, xin báo cáo đến quý 

đại biểu./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, P.GDNN, P.LĐVL. 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

Châu Văn Ly 
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