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ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH LAI CHÂU 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /CĐ-UBND       Lai Châu, ngày         tháng 5 năm 2020 

 

CÔNG ĐIỆN 

Đẩy nhanh thực hiện chi trả chính sách hỗ trợ người dân  

gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 

 

 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU điện: 

 

                            - Các đồng chí Bí thư Thành ủy, Huyện ủy; 

                                     - Các Sở: Lao động TB&XH, Tài chính;  

                                     - Cục Thuế tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh; 

                                     - Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; 

                                     - Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; 

                                     - Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn. 

 

 Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và 

Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các 

chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, UBND tỉnh đã 

kịp thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, phân bổ kinh phí, phê duyệt 

danh sách cho hầu hết các nhóm đối tượng người có công, đối tượng bảo trợ xã 

hội, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn toàn tỉnh. Tuy nhiên, qua 

theo dõi, tính đến ngày 19/5/2020 tiến độ thực hiện chi trả chính sách cho người 

dân gặp khó khăn còn rất chậm và đạt tỷ lệ rất thấp; toàn tỉnh thực hiện chi trả 

cho 16.290/154.772 đối tượng được phê duyệt tương đương 10,5%1; số tiền đã 

chi trả 18,033 tỷ/122,362 tỷ=14,7%. Các nhóm đối tượng người lao động và 

người sử dụng lao động đến nay đa phần các huyện, thành phố chưa thực hiện 

phê duyệt và chi trả cho các nhóm đối tượng này2.  

Để đẩy nhanh việc chi trả chế độ chính sách theo Nghị quyết số 42/NQ-CP 

của Chính phủ, đảm bảo phát huy kịp thời, hiệu quả của chính sách; Chủ tịch 

UBND tỉnh yêu cầu: 

                                      
1  Toàn tỉnh đã thực hiện chi trả cho 635/635 đối tượng người có công =100%; 7.156/7.784 đối tượng bảo trợ xã 

hội =92% (Thành phố 100%, Tam Đường 78,4%, Tân Uyên 100%, Than Uyên 98,9%, Phong Thổ 93,9%, Sìn Hồ 

99%, Nậm Nhùn 98,1%, Mường Tè 72,3%); 8.499/146.353 đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo =5,8%; trong đó 

(Thành phố 1032/1032=100%; Than Uyên 3.511/18.323=19%; Phong Thổ: 3.956/37.362=11%; các huyện: Tam 

Đường, Tân Uyên, Sìn Hồ, Nậm Nhùn, Mường Tè=0%). 
2 Hiện tại mới có huyện Tân Uyên phê duyệt danh sách cho 12 người, thành phố Lai Châu phê duyệt danh sách 

cho 492 người thuộc đối tượng lao động không có giao kết hợp đồng lao động. Các địa phương đang tiếp nhận hồ 

sơ và thẩm định. 

 



2 
 

1. Đề nghị các đồng chí Bí thư Thành ủy, Huyện ủy quán triệt, lãnh đạo, chỉ 

đạo cả hệ thống chính trị của địa phương vào cuộc để triển khai thực hiện đẩy nhanh 

chi trả chính sách hỗ trợ. Chỉ đạo đồng chí Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, 

các xã, phường, thị trấn tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng Nghị quyết 

42/NQ-CP, Quyết định 15/2020/QĐ-TTg và các chỉ đạo của UBND tỉnh, đảm bảo 

công khai, minh bạch, kịp thời, đúng đối tượng, tránh trục lợi chính sách. Đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, điều kiện, trình tự thủ tục theo quy định 

đến từng thôn, xóm, tổ dân phố, doanh nghiệp, người sử dụng lao động và toàn thể 

nhân dân được biết và tham gia giám sát. 

2. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, Bảo 

hiểm xã hội tỉnh, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh theo chức năng nhiệm vụ tập 

trung chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, đơn vị ngành dọc cấp dưới triển khai thực 

hiện, hướng dẫn, giải đáp cho các địa phương, tổ chức, cá nhân về trình tự, thủ 

tục, điều kiện hỗ trợ theo quy định. 

3. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, 

thị trấn trực tiếp chỉ đạo rà soát, phân loại kỹ các đối tượng được hưởng chính 

sách hỗ trợ, đảm bảo chính xác, không trùng lắp đối tượng và đáp ứng đầy đủ các 

điều kiện, trình tự, thủ tục hỗ trợ theo quy định, chịu trách nhiệm về tính chính 

xác của đối tượng hỗ trợ; thực hiện công khai minh bạch với sự tham gia giám sát 

của Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp và nhân dân. 

Chậm nhất trước ngày 25/5/2020 hoàn thành việc chi trả cho đối tượng 

thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn; trước ngày 

31/5/2020 hoàn thành xong việc chi trả cho các nhóm đối tượng còn lại. 

4. Các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố thường xuyên 

kiểm tra, giám sát, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ và nội dung thực hiện; không để 

xảy ra tiêu cực, trục lợi chính sách. 

5. Trước 16 giờ hàng ngày, UBND các huyện, thành phố báo cáo kết quả, 

tiến độ thực hiện chi trả chính sách về Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. Sở 

Lao động, Thương binh và Xã hội tổng hợp, 17 giờ hàng ngày báo cáo UBND 

tỉnh bằng văn bản và báo cáo Ban chỉ đạo Covid-19 tỉnh (trên nhóm Zalo). 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên 

quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị 

trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ VN tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- HĐND các huyện, tp; 

- VPUBND: V, C, CB; 

- Lưu: VT, VX2. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Tống Thanh Hải 
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