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KẾ HOẠCH 

Triển khai 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 

 

Ngày 01/7/2021, Chính phủ có ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP về một 

số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do 

đại dịch COVID-19 (gọi tắt là Nghị quyết số 68). Nhằm kịp thời hỗ trợ cho người 

lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch 

COVID-19, góp phần phục hồi sản xuất, kinh doanh, giảm thiểu những tác động 

tiêu cực của đại dịch, ổn định sản xuất, kinh doanh, đảm bảo đời sống và an toàn 

cho người lao động, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện 

Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ với những nội dung cụ 

thể như sau: 

I. MỤC TIÊU, NGUYÊN TẮC 

1. Mục tiêu 

Hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh 

hưởng của đại dịch COVID-19, góp phần phục hồi sản xuất, kinh doanh, giảm 

thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch, ổn định sản xuất, kinh doanh, đảm bảo 

đời sống và an toàn cho người lao động. 

2. Nguyên tắc 

- Bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để 

lợi dụng, trục lợi chính sách.  

- Xây dựng các tiêu chí, điều kiện thuận lợi để người lao động và người sử 

dụng lao động dễ dàng tiếp cận chính sách. 

- Bảo đảm tính khả thi, hiệu quả của các chính sách và nguồn lực để thực 

hiện. Mỗi đối tượng chỉ được hưởng một lần trong một chính sách hỗ trợ. Người 

lao động được hỗ trợ một lần bằng tiền (trừ các đối tượng hưởng chính sách bổ 

sung quy định tại điểm 7, điểm 8 mục II của Nghị quyết số 68) chỉ được hưởng 

một chế độ hỗ trợ; không hỗ trợ đối tượng tự nguyện không tham gia. 

- Phát huy tính chủ động của các cấp, các ngành, địa phương, căn cứ vào 

điều kiện cụ thể để linh hoạt triển khai, đảm bảo mục tiêu, nguyên tắc và kịp thời 

các chính sách hỗ trợ. 

II. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

1. Báo cáo nhanh kết quả rà soát số lượng các nhóm đối tượng, nhu cầu 

kinh phí hỗ trợ; tổng hợp, báo cáo về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
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trước ngày 08/7/2021 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, cụ thể như sau: 

1.1. UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, tổng hợp số lượng, kinh 

phí hỗ trợ các nhóm đối tượng sau: 

  - Người lao động làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn (ngoài Khu 

công nghiệp), các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên hoặc 

chi đầu tư và chi thường xuyên, các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục 

mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở thuộc đối tượng hỗ trợ theo khoản 

4, khoản 5, khoản 6 và điểm a khoản 7, mục II của Nghị quyết. 

  - Người lao động theo khoản 5, điểm a khoản 7, mục II của Nghị quyết 

(trừ người lao động nêu trên).  

  - Hộ kinh doanh theo quy định tại khoản 10, mục II của Nghị quyết.  

  - Trẻ em phải điều trị do nhiễm COVID-19 hoặc cách ly y tế theo quyết 

định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền được ngân sách nhà nước đảm bảo các 

chi phí điều trị theo điểm b, khoản 7, mục II của Nghị quyết. 

  - Người phải điều trị nhiễm COVID-19 (F0) và người phải cách ly y tế 

(F1) theo quy định tại khoản 8, mục II của Nghị quyết. 

1.2. Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh 

Rà soát, tổng hợp số lượng, kinh phí hỗ trợ người lao động làm việc tại các 

doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp thuộc đối tượng hỗ trợ theo quy định tại 

khoản 4, khoản 5, khoản 6 và điểm a khoản 7, mục II của Nghị quyết. 

1.3. Liên minh các Hợp tác xã tỉnh 

Rà soát, tổng hợp số lượng, kinh phí hỗ trợ người lao động làm việc tại các 

hợp tác xã thuộc đối tượng hỗ trợ theo quy định tại khoản 4, khoản 5, khoản 6 và 

điểm a khoản 7, mục II của Nghị quyết. 

1.4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

 Rà soát, tổng hợp số lượng, kinh phí hỗ trợ cho đối tượng theo quy định tại 

khoản 9, mục II của Nghị quyết. 

1.5. Sở Giáo dục và Đào tạo 

 Rà soát, tổng hợp số lượng, kinh phí hỗ trợ người lao động làm việc tại các cơ 

sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp trung học phổ thông thuộc đối tượng hỗ trợ theo 

quy định tại khoản 4, khoản 5, khoản 6 và điểm a khoản 7, mục II của Nghị quyết. 

1.6. Sở, ban, ngành, các đoàn thể, các Hội, Hiệp hội tỉnh và cơ quan, tổ 

chức khác 

Rà soát, tổng hợp số lượng, kinh phí hỗ trợ người lao động theo khoản 5, 

điểm a khoản 7 Mục II của Nghị quyết. 

2. Về đề xuất chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp 

đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác từ nguồn 
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ngân sách địa phương  

UBND các huyện, thị xã, thành phố đề xuất đối tượng, tiêu chí, mức hỗ trợ 

theo quy định tại khoản 12, mục II của Nghị quyết; dự kiến số lượng đối tượng, 

nhu cầu kinh phí và báo cáo về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 

08/7/2021 để tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

3.  Căn cứ báo cáo nhanh của các Sở, ngành, địa phương, Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội tổng hợp, đề xuất lấy ý kiến Sở Tài chính báo cáo UBND 

tỉnh đề xuất nguồn kinh phí và phân bổ kinh phí cho các Sở, ngành, địa phương 

để thực hiện chi hỗ trợ và đề xuất nhóm đối tượng hỗ trợ từ nguồn ngân sách địa 

phương tại điểm 2 mục II của Kế hoạch này.    

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kịp thời tham mưu UBND tỉnh 

ban hành Quyết định thực hiện các 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 trên 

địa bàn tỉnh ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định. 

 5. Về thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện các 

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 ngày 01/7/2021 của Chính phủ. 

 - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu UBND tỉnh quyết định 

thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cấp tỉnh. 

 - UBND các huyện, thị xã, thành phố thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp 

việc Ban Chỉ đạo cấp huyện. 

6. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Nghị quyết 

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh 

ủy, các Sở, ban, ngành và địa phương, các cơ quan thông tấn, báo chí tổ chức phổ 

biến, tuyên truyền rộng rãi nội dung Nghị quyết số 68 và Kế hoạch này. 

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động 

tỉnh và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tham gia phổ biến, phối hợp triển 

khai và giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 68 và Kế hoạch này. 

 Căn cứ nhiệm vụ được phân công, các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân 

các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Mặt trận và các đoàn thể tỉnh; 

- Các cơ quan thuộc UBND tỉnh; 

- Báo Bình Thuận; 

- UBND huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu: VT, KGVXNV, Th.  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Hòa 
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