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ỦY BAN NHÂN DÂN  

   TỈNH LAI CHÂU 

Số:           /QĐ-UBND 

       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

               Lai Châu, ngày          tháng 5 năm 2020 

 

                                                 QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ủy quyền Chủ tịch UBND các huyện, thành phố  

phê duyệt danh sách và mức kinh phí hỗ trợ người dân  

gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 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 24/4/2020 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, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ủy quyền Chủ tịch UBND các huyện, thành phố phê duyệt danh 

sách và mức kinh phí hỗ trợ thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh tại 

Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 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, cụ thể như sau: 

1. Phê duyệt danh sách và mức kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng người 

lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng 

lương; hộ kinh doanh; người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng 

làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao động 

không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm; người thuộc hộ nghèo, hộ 

cận nghèo chưa được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. 

2. Phê duyệt danh sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả 

lương ngừng việc đối với người lao động gửi Chi nhánh Ngân hàng Chính sách 

xã hội của tỉnh để phê duyệt cho vay vốn. 

3. Phê duyệt danh sách và mức kinh phí hỗ trợ các đối tượng người có công 

với cách mạng; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; bảo trợ xã hội điều chỉnh, bổ 

sung, phát sinh so với quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh đã phê duyệt. 
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Điều 2. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước pháp 

luật và Chủ tịch UBND tỉnh đối với nhiệm vụ được ủy quyền. Chỉ đạo tổ chức 

thực hiện chi trả kinh phí hỗ trợ, đảm bảo đúng nguyên tắc, đối tượng, công khai, 

minh bạch, kịp thời, không để tiêu cực, lợi dụng, trục lợi chính sách. 

Định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được ủy quyền về 

UBND tỉnh và Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. 

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

phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Lao động, Thương binh và Xã 

hội, Tài chính; Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan; Chủ tịch UBND các 

huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:                                                                                    
- Như Điều 3; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ tỉnh; 

- Đoàn thể tỉnh; 

- Chi nhanh Ngân hàng NN tỉnh; 

- Chi nhánh NHCS tỉnh; 

- Báo Lai Châu, Đài PT&TH tỉnh; 

- VPUBND: V, C, CB; 

- Lưu: VT, VX2. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Tiến Dũng 
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