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THÔNG BÁO KẾT LUẬN 

Về việc kiểm tra công tác thi hành pháp luật về thực hiện  

chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động, doanh nghiệp, hợp 

tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19  

tại UBNDhuyện Kon Rẫy 

  

 Thực hiện Quyết định số 629/QĐ-UBND ngày 04/10/2022 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, điều tra, khảo sát 

tình hình thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động, 

doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19 trên địa 

bàn tỉnh; Kế hoạch số 62/KH-ĐKTngày 20/10/2022 củaĐoàn kiểm tra về việc 

kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao 

động, người sử dụng lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối 

cảnh dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; 

 Từ ngày 03 đến ngày 04/11/2022, Đoàn kiểm tra đã kiểm tra công tác THPL 

về thực hiện chính sách hỗ trợ trong bối cảnh dịch COVID-19 tại UBNDhuyện 

Kon Rẫy.Sau khi xem xét Báo cáo số 486/BC-UBND ngày 31/10/2022 của 

UBNDhuyện Kon Rẫyvề kết quả thực hiện các chính hỗ trợ người lao động, người 

sử dụng lao động, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh COVID-19 trên địa 

bàn huyện; kết quả kiểm tra trực tiếp hồ sơ tại UBNDhuyện Kon Rẫy; Biên bản kết 

quả kiểm tra lập ngày 04/11/2022 và báo cáo giải trình của UBNDhuyện Kon 

Rẫytại Báo cáo số 543/BC-UBND ngày 25/11/2022 về giải trình các nội dung qua 

kiểm tra của Đoàn kiểm tra, Trưởng Đoàn kiểm tra thông báo kết luận kiểm tra như 

sau: 

1. Ưu điểm, kết quả đạt được:  

1.1. Tình hình ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện các chính 

sách hỗ trợ của địa phương 

Đã triển khai kịp thời Nghị quyết số: 68/NQ-CP ngày  01 tháng 7 năm 2021 

của Chính phủ; Quyết định số: 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của 

Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người 

lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid -19; Nghị quyết 
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số 126/NQ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung 

Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quy định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 06 tháng 11 năm 

2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định số 23/2021/QĐ-

CP.  Kế hoạch Số: 2456/KH-UBND ngày 19/7/2021 của UBND tỉnh về triển khai 

thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn 

do đại dịch Covid -19; Quyết định số: 963/QĐ-UBND ngày 20/10/2021 của 

UBND tỉnh về việc triển khai chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết 

hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch Covid -19 trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum và một số văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của các Bộ, ngành trung 

ương và địa phương tỉnh. 

Theo đó, Uỷ ban nhân dân huyện Kon Rẫy đã quan tâm chỉ đạo kịp thời việc 

ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai, tổ chức thực hiện đến các đơn 

vị, địa phương nhằm thực hiện việc hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại 

dịch COVID-191. 

1.2. Tình hình đảm bảo các điều kiện cho việc triển khai thực hiện chính 

sách hỗ trợ trong bối cảnh dịch COVID-19 tại địa phương 

a) Về công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách hỗ trợ, hướng dẫn các 

đối tượng trong việc thụ hưởng các chính sách hỗ trợ: 

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các chính sách hỗ trợ đa dạng 

bằng nhiều hình thức như tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại 

chúng về các nhóm đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 

được Nhà nước hỗ trợ kinh phí; niêm yết, công khai danh sách hỗ trợ tại xã, thị 

trấn, nhà rông thôn để người dân tham gia giám sát; thông báo công khai đối tượng 

được hỗ trợ, mức hỗ trợ, hướng dẫn quy trình, thủ tục làm hồ sơ; tuyên truyền lồng 

ghép vào các buổi họp thôn của các xã, thị trấn để tuyên truyền, phổ biến các chủ 

trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh về chính sách hỗ trợ 

cho người dân, người lao động, doanh nghiệp dễ dàng biết, tiếp cận thông tin và 

hiểu rõ hơn các chính sách được Nhà nước hỗ trợ trong bối cảnh đại dịch Covid-19 

trên địa bàn tỉnh. 

b) Đánh giá về mức độ đáp ứng về nguồn nhân lực, cơ sở vật chất đáp ứng 

cho việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ tại địa phương:  

Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy đã phân công cán bộ, công chức có kinh 

nghiệm thẩm định hồ sơ của Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đề nghị; bố trí cơ sở 

vật chất để triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ cho các nhóm đối tượng được 

hưởng theo quy định. 

c) Đánh giá tình hình phân bố kinh phí cho việc triển khai thực hiện các 

chính sách hỗ trợ tại địa phương: 

                                           
1Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 21/7/2021; Quyết định số 621/QĐ-UBND ngày 27/12/2021; Quyết định số 

14/QĐ-UBND ngày 13/01/2022; Quyết định số 650/QĐ-UBND ngày 31/12/2021; Công văn số 422/UBND-TH 

ngày 15/4/2022. 
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Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy phân bổ kinh phí cho các cơ quan đơn vị 

thực hiện chính sách hỗ trợ kịp thời chi trả cho đối tưởng bị ảnh hưởng bởi đại dịch 

COVID-19, cụ thể: năm 2021 là 3.436,45 triệu đồng trong đó nguồn ngân sách 

huyện 3.386,45 triệu đồng; nguồn Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh 50 triệu 

đồng. Năm 2022 là 2.366,058 triệu đồng trong đó nguồn ngân sách tỉnh 1.277,528 

triệu đồng, nguồn Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh 150 triệu đồng, nguồn 

ngân sách huyện 938,522 triệu đồng.   

1.3. Tình hình tuân thủ các quy định trong việc thực hiện các chính sách hỗ 

trợ:  

- Công tác tiếp nhận hồ sơ, rà soát, thống kê, lập danh sách, công khai danh 

sách đối tượng đề nghị hỗ trợ được thực hiện đảm bảo theo quy định. 

- Công tác thẩm định hồ sơ, nhu cầu kinh phí thực hiện các chính sách hỗ trợ 

các đối tượng chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện được 

thực hiện đảm bảo đúng theo quy định. 

- Công tác phê duyệt danh sách đối tượng đủ điều kiện hỗ trợđược tiến hành 

công khai, minh bạch đúng quy định trong quá trình triển khai, thực hiện. 

- Công tác kiểm tra giám sát và phối hợp với các cơ quan có liên quan triển 

khai thực hiện: Việc thực hiện hỗ trợ người lao động, người sử dung lao động, hợp 

tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh COVID-19 đã được Ủy ban nhân dân huyện 

Kon Rẫy kiểm tra, giám sát giải quyết các thắc mắc của đối tượng được thụ hưởng. 

Qua kiểm tra, giám sát của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Ủy ban Mặt trận tổ quốc 

Việt Nam huyện việc thực hiện chi trả hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao 

động, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh COVID-19 trên địa bàn huyện đảm 

bảo đúng theo quy định. 

- Công tác xử lý phản ảnh, kiến nghị của công dân: trên địa bàn có 01 đơn 

kiến nghị của công dân An Thị Thanh Bình trên Dịch vụ công Quốc gia, ngày 

9/11/2021, Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy phối hợp vớiSở Lao động - Thương 

binh và Xã hội đã có buổi làm việc riêng với công dân An Thị Thanh Bình, qua 

tuyên truyền giải thích các chính sách hỗ trợ của đảng, Nhà nước thì công dân An 

Thị Thanh Bình đã hiểu, đồng thuận với các quy định điều kiện hỗ trợ của Ủy ban 

nhân dân tỉnh và thống nhất cách giải quyết của Ủy ban nhân dân thị trấn Đắk Rve, 

huyện Kon Rẫy đối với bản thân công dân. 

1.4. Kết quả hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết 

định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tính đến hết ngày 30/9/2022 

- Triển khai chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh 

nghề nghiệp: 197 lao động, tương ứng số 4.885.940 đồng/tháng, với tổng số tiền 

giảm mức đóng bảo hiểm là 58.631.280 đồng (làm tròn 58.632.000 đồng). 
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- Chính sách hỗ trợ người lao động ngừng việc theo Chương V Quyết định 

số 23/2021/QĐ-TTg: Cấp kinh phí và đã tiến hành hỗ trợ cho 03 lao động ngừng 

việc tại Công ty Cổ phần FOCOCEV Tây Nguyên với tổng số tiền được hỗ trợ: 3 

triệu đồng2. 

- Triển khai chính sách hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị COVID- 

19, cách ly y tế: hỗ trợ tiền ăn và hỗ trợ một lần cho người điều trị COVID-19 (F0) 

và trẻ em3 (đợt 1): 13 đối tượng với tổng số tiền 12.160.000đ. Hỗ trợ tiền ăn cho 

người điều trị COVID-19 (F0) và người cách ly (F1)4 (đợt 2):10 người, với tổng số 

tiền 11.200.000đ. Hỗ trợ tiền ăn cho người điều trị COVID-19 (F0) và người cách 

ly (F1)5 và trẻ em, người già cao tuổi (đợt 3): 473 đối tượng với tổng số tiền 

461.480.000 đồng.  

- Triển khai chính sách hỗ trợ hỗ kinh doanh: Theo Chương IX Quyết định 

số 23/2021/QĐ-TTg: UBND các xã, thị trấn đã được phân bổ kinh phí và đã tiến 

hành chi trả cho 12 hộ kinh doanh với tổng kinh phí 36 triệu đồng6. 

- Triển khai chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương 

ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất: UBND huyện đã tiếp nhận 01 hồ sơ 

(doanh nghiệp Công ty TNHH T&T) vay vốn để thực hiện trả lương cho 07 lao 

động, với tổng số tiền 64.470.000 đồng. 

- Triển khai hỗ trợ đối với người lao động không có giao kết hợp động lao 

động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác: 

+ Hỗ trợ lao động không có giao kết hợp đồng lao động7 (lao động tự do) 

theo Quyết định 963/QĐ-UBND ngày 20/10/2021 của UBND tỉnh: 07 trường hợp 

với tổng số tiền hỗ trợ 8.100.000 đồng. 

2. Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân trong quá trình triển khai, 

thực hiện các chính sách hỗ trợ 

- Một số ít cơ quan, đơn vị  lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện 

Nghị quyết có thời điểm chưa kịp thời, hiệu quả.  

- Đội ngũ cán bộ thực hiện công tác rà soát, xác định đối tượng hỗ trợ của 

Nghị quyết còn mỏng, nhất là ở cơ sở; một số doanh nghiệp chưa quan tâm, rà soát 

đối tượng được thụ hưởng. 

                                           
2Quyết định số 781/QĐ-UBND ngày 25/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt danh 

sách và kinh phí hỗ trợ lao động bị ngừng việc do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Kon Rẫy . 
3 Quyết định 621/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của UBND huyện.  
4 Quyết định 14/QĐ-UBND ngày 13/1/2022 của UBND huyện.  
5 Quyết định 1014/QĐ-UBND ngày 22/9/2022 của UBND huyện.  
6Quyết định số 792/QĐ-UBND ngày 27/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt danh 

sách và kinh phí hỗ trợ hộ kinh doanh phải dừng hoạt động do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện 

Kon Rẫy. 
7 Quyết định số 653/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND huyện. 
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 - Một số cán bộ, công chức chưa kịp thời tham mưu để tạo điều kiện thuận 

lợi cho các đối tượng được thụ hưởng thực hiện Nghị quyết.  

- Việc thống kê, rà soát số liệu về đối tượng hỗ trợ còn một số ít trường hợp 

thiếu chính xác, trùng lặp đối tượng. Có doanh nghiệp chưa quan tâm đến việc rà 

soát số lao động thuộc đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ, chậm lập hồ sơ đề nghị 

hỗ trợ cho người lao động.  

3. Tồn tại, thiếu sót: 

- Công tác tổng hợp báo cáo tổng kết, công tác rà soát, báo cáo quyết toán 

kinh phí hỗ trợ thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao 

động, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19 

chưa đầy đủ, kịp thời, cụ thể: 

+ Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy không thực hiện báo cáo tổng kết việc 

triển khai, thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP theo yêu cầu của 

UBND tỉnh tại Công văn số 1586/UBND-KGVX ngày 25/5/2022 và tại Công văn 

số 1081/SLĐTBXH-LĐVL&GDNN ngày 13/6/2022 của Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội. 

+ Năm 2022 UBND huyện chưa thực hiện quyết toán kinh phí hỗ trợ 

COVID-19 tính đến 31/5/2022 chưa kịp thời nên chưa tranh thủ được nguồn kinh 

phí hỗ trợ của Trung ương. 

- Công tác thẩm định, tham mưu việc ban hành quyết định phê duyệt danh 

sách và kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng F0, F1 và trẻ em đợt 03 còn chậm so với 

quy định.  

4. Kiến nghị  

4.1. Đoàn kiểm tra đề nghị UBND huyện Kon Rẫytrong thời gian tới tiếp tục 

phối hợp các sở, ngành liên quan tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị 

quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và 

phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội 

về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình. 

4.2. Đối với việc chậm tham mưu và trình ban hành quyết định phê duyệt 

danh sách và kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng F0, F1 và trẻ em. UBND huyện 

Kon Rẫy chỉ đạo các tập thể, cá nhân liên quan tổ chức họp nghiêm túc rút kinh 

nghiệm sâu sắc trong việc phối hợp để thẩm định hồ sơ tham mưu các chính sách 

hỗ trợ cho các đối tượng được thụ hưởng được kịp thời, đảm bảo theo đúng quy 

định. 

4.3. Đối với công tác quyết toán kinh phí, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện 

Kon Rẫy rà soát, đảm bảo số liệu đầy đủ, đúng theo tình hình thực tế tại địa 

phương và quy định hiện hành, thực hiện báo cáo Sở Tài chính khi có công văn đề 

nghị để Sở Tài chính kịp thời tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính theo quy định. 
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4.4. Quan tâm, bố trí kinh phí, nguồn nhân lực đảm bảo cơ sở vật chất phục 

vụ công tác thi hành pháp luật nói chung và công tác thi hành pháp luật về thực 

hiện các chính sách hỗ trợ nói riêng. 

4.5. UBND huyện cần đề ra giải pháp khắc phục những khó khăn, vướng 

mắc, tồn tại, thiếu sót nêu tại Mục 2 và Mục 3 Thông báo kết luận này.  

Trên đây là kết luận kiểm tra công tác THPL về thực hiện chính sách hỗ 

trợngười lao động, người sử dụng lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh 

doanh  trong bối cảnh dịch COVID-19 tại UBND huyện Kon Rẫy, Đoàn kiểm tra 

thông báo để UBND huyện Kon Rẫy biết, thực hiện./.  

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 
- UBND huyện Kon Rẫy (t/h); 

- Lãnh đạo Sở (đ/b); 

- Thành viên Đoàn kiểm tra; 

- Văn phòng Sở Tư pháp; 

- Trang Thông tin điện tử của Sở (để đăng tin); 

- Hồ sơ Đoàn kiểm tra; 

-LưuVT,TTr/STP-MXS. 

TM. ĐOÀN KIỂM TRA 

KT. TRƯỞNG ĐOÀN 

PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN 

 
 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP 

Y Hòa 
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