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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  

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

  

 Thực hiệnQuyết 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 01 đến ngày 02/11/2022, Đoàn kiểm tra đã kiểm tra công tác THPL 

về thực hiện chính sách hỗ trợ trong bối cảnh dịch COVID-19 tại Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội.Sau khi xem xét Báo cáo số 275 /BC-SLĐTBXHngày 

27/10/2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hộivề công tác THPLvề thực 

hiện chính sách hỗ trợ trong bối cảnh dịch Covid-19; kết quả kiểm tra trực tiếp hồ 

sơ tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Biên bản kết quả kiểm tra lập ngày 

02/11/2022 và ý kiến của Sở Lao động - Thương binh và Xã hộitại Văn bản số 

2588/SLĐTBXH-LĐVL&GDNN ngày 24/11/2022 về việc tham gia góp ý vào dự 

thảo Thông báo kết luận kiểm tra, Trưởng Đoàn kiểm tra thông báo kết luận kiểm 

tra như sau: 

1. Ưu điểm, kết quả đạt được  

1.1. Công tác quán triệt, triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao 

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

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp các sở, ngành, địa 

phương tham mưu Ủy ban nhân nhân dân tỉnh ban hành kịp thời nhiều Văn bản, 

Kế hoạch, Quyết định để triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và 

người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo các Nghị quyết 
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của Chính phủ và các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ1 (chính sách của 

Trung ương), đồng thời, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cũng ban hành các 

văn bản để triển khai, hướng dẫn các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các 

chính sách hỗ trợ đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng theo quy định2. 

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  

- Công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách hỗ trợ được Sở Lao động- 

Thương binh và Xã hội thực hiện đa dạng bằng nhiều hình thức như: đăng tải các 

văn bản quy định và chính sách hỗ trợ của Trung ương, Kế hoạch, chính sách của 

tỉnh trên Trang thông tin điện tử của Sở và của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, 

chia sẻ trên các trang mạng xã hội facebook, zalo để các tổ chức, cá nhân và Nhân 

dân trong toàn tỉnh biết, nắm được chính sách hỗ trợ của Chính phủ vềhỗ trợ người 

lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; trao đổi 

chia sẻ những vướng mắc trong quá trình triển khai thông qua các kênh: đường dây 

nóng của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, nhóm zalo địa phương để tháo gỡ 

khó khăn cho các đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện chính sách; đồng 

thời, ban hành các văn bản3 đề nghị UBND các huyện, thành phố tổ chức thông tin 

tuyên truyền chính sách của tỉnh tại Quyết định số 963/QĐ-UBND ngày 

20/10/2021 về 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 đến Nhân dân trên địa 

bàn biết, thực hiện và giám sát thực hiện tại địa phương; kịp thời ban hành các văn 

bản4 đề nghị các sở, ngành, đơn vị, địa phương, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

tuyên truyền, phổ biến cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và người 

lao động biết, đồng thời phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ được theo giao 

Kế hoạch số 2456/KH-UBND ngày 19/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

                                           
(1)Nghị quyết số 68/NQ-CP; Nghị quyết số 126/NQ-CP; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg; Quyết định số 

33/2021/QĐ-TTg. 

2Công văn 1252/SLĐTBXH-LĐVL&GDNN ngày23/7/2021; Công văn số 1285/SLĐTBXH-LĐVL&GDNN ngày 

28/7/2021; Công văn số 1312/SLĐTBXH-LĐVL&GDNN ngày 02/8/2021; Công văn số 1331/SLĐTBXH-

LĐVL&GDNN ngày 04/8/2021; Công văn 1354/SLĐTBXH-LĐVL&GDNN ngày 05/8/2021; Công văn số 

1382/SLĐTBXH-LĐVL&GDNN ngày 09/8/2021; Công văn số 1393/SLĐTBXH-LĐVL&GDNN ngày 10/8/2021; 

Công văn số 1406/SLĐTBXH-LĐVL&GDNN ngày 11/8/2021; Công văn số 1408/SLĐTBXH-LĐVL&GDNN 

ngày 11/8/2021; Công văn số 1408/SLĐTBXH-LĐVL&GDNN ngày 11/8/2021; Công văn số 1437/SLĐTBXH-

LĐVL&GDNN ngày 13/8/2021; Công văn số 1453/SLĐTBXH-LĐVL&GDNN ngày 17/8/2021; Công văn số 

1962/SLĐTBXH-LĐVL&GDNN ngày 22/10/2021; Công văn số 1977/SLĐTBXH-LĐVL&GDNN ngày 

25/10/2021; Báo cáo số 290/BC-SLĐTBXH ngày 12/11/2021; Công văn số 2132/SLĐTBXH-LĐVL&GDNN ngày 

17/11/2021; Kế hoạch số 92/KH-SLĐTBXH ngày 17/11/2021; Báo cáo số 312/BC-SLĐTBXH ngày 25/11/2021; 

Công văn số 2306/SLĐTBXH-LĐVL&GDNN ngày 10/12/2021; Báo cáo số  335/BC-SLĐTBXH ngày 14/12/2021. 
3Công văn số 1962/SLĐTBXH-LĐVL&GDNN ngày 22/10/2021 V/v hướng dẫn các 

huyện, thành phố triển khai thực hiện Quyết định số 963/QĐ-UBND ngày 20/10/2021 của 

UBND tỉnh. 
4Công văn số 1245/SLĐTBXH-LĐVL&GDNN ngày 22/7/2021 V/v triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao 

động chấm dứt hợp đồng nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp do đại dịch COVID-19; Công văn 

1251/SLĐTBXH-LĐVL&GDNN ngày 23/7/2021 V/v triển khai chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi 

dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg. 
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- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã quan tâm bố trí nguồn nhân lực, 

cơ sở vật chất và kinh phí đáp ứng cho việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ 

trợ. 

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

trợ của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền 

 - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm 

tiếp nhận hồ sơ của người lao động, tiến hành rà soát, thống kê, lập danh sách đối 

tượng đủ điều kiện hỗ trợ theo quy định; trường hợp không đủ điều kiện hỗ trợ có 

văn bản trả lời cho người lao động biết; tổ chức thẩm định hồ sơ, nhu cầu kinh phí 

thực hiện các chính sách hỗ trợ theo từng đợt (mỗi đợt thẩm định đều lập biên bản 

làm việc) đúng quy định. Tổng hợp danh sách và kinh phí hỗ trợ trình UBND tỉnh 

phê duyệt hoặc phê duyệt theo ủy quyền đối với danh sách và kinh phí hỗ trợ cho 

các đối tượng đủ điều kiện hưởng hỗ trợ và kết quả đã phê duyệt hỗ trợ cho 47 lao 

động,hỗ trợ bổ sung cho 01 lao động có thai và 28 trẻ em với tổng kinh phí 203,370 

triệu đồng. 

 1.4. Công tác phối hợp, kiểm tra, giám sát tại địa phương 

- Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã triển khai thực hiện có hiệu quả 

công tác phối hợp, kiểm tra, giám sát tại địa phương, cụ thể: 

+ Ban hành Kế hoạch5và chủ trì tổ chức kiểm tratình hình thực hiện chính 

sách hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh tại 03 huyện, thành phố6; đồng thời đề nghị 

các địa phương còn lại tổ chức tự kiểm tra và báo cáo. Qua kiểm tra, hầu hết các 

huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đã triển khai kịp thời, thực hiện đảm bảo các 

chính sách hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh theo quy định. 

+ Xây dựng Báo cáo kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ F0, F1 và hộ kinh 

doanh trên địa bàn tỉnh (chia thành 04 đợt7) phục vụ Ban Thường vụ Hội Liên hiệp 

phụ nữ tỉnh giám sát theo chỉ đạoỦy ban nhân dân tỉnh8. 

+ Cử 01 công chức tham gia đoàn giám sát do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam tỉnh chủ trì, phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan liên 

quangiám sát việc thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP tại 03 Khu dân cư, 03 đơn vị 

cấp xã và 03 huyện Đăk Hà, Đăk Tô, Sa Thầy9. 

+ Qua kiểm tra, giám sát cho thấy các quy trình được thực hiện đúng, đầy đủ 

thủ tục, danh sách các đối tượng được hưởng thụ niêm yết công khai, minh bạch. 

Chi trả kịp thời và đúng mức hỗ trợ cho các đối tượng. Các kiến nghị, phản ảnh 

                                           
5Kế hoạch số 92/KH-SLĐTBXH, ngày 17/11/2021. 
6Gồm các huyện/thành phố: Kon Plông, Ngọc Hồi và thành phố Kon Tum. 
7Đợt 1: Báo cáo kết quả thực hiện đến 30/9/2021; Đợt 2: Báo cáo kết quả thực hiện từ ngày 01/10/2021 - 

31/12/2021; Đợt 3: Báo cáo kết quả thực hiện từ ngày 01/01/2022 - 28/2/2022; Đợt 4: Báo cáo kết quả thực hiện từ 

01/3/2022 - 30/4/2022 
8 Công văn 3470/UBND-KGVX, ngày 27/9/2021  
9 Theo Kế hoạch số285/KH-MTTQ-BTT ngày 31/3/2022. 
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của người dân10 đã được các sở, ngành, đơn vị liên quan phối hợp kiểm tra, hướng 

dẫn, giải đáp kịp thời11.  

1.5. Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ 

a) Chính sách của Trung ương 

Tổng kinh phí phê duyệt: 12.332,487 triệu đồng; đã chi hỗ trợ: 12.318,887 

triệu đồng. Trong đó: 

- Hỗ trợ cho doanh nghiệp (người sử dụng lao động): đã hỗ trợ cho 919 

doanh nghiệp với 16.048 lao động (trong đó: 912 doanh nghiệp giảm mức đóng 

vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho 15.977 lao động với số 

tiền 4.975,0 triệu đồng; 07 doanh nghiệp vay vốn trả lương ngừng việc, phục hồi 

sản xuất cho 71 lao động với số tiền 583,562 triệu đồng), tổng kinh phí hỗ trợ 

5.558,562 triệu đồng. 

- Hỗ trợ trực tiếp cho người lao động(bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản): (i) 

Phê duyệt hỗ trợ cho 187 hộ kinh doanh, với tổng kinh phí 561,0 triệu đồng; (ii) Phê 

duyệt hỗ trợ 5.383 đối tượng (là người lao động, viên chức hoạt động nghệ thuật, 

hướng dẫn viên du lịch và người điều trị F0, người thực hiện cách ly y tế F1), với 

tổng kinh phí là 6.212,925 triệu đồng. Tổng kinh phí phê duyệt là: 6.773,925 triệu 

đồng; đã chi hỗ trợ là 6.760,325 triệu đồng. 

- Cụ thể từng chính sách hỗ trợ như sau: 

+ Chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: 

Bảo hiểm xã hội tỉnh đã triển khaichính sách hỗ trợ giảm mức đóng vào Quỹ bảo 

hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thực hiện giảm mức đóng: 912 đơn vị, số 

lao động được giảm mức đóng: 15.977 lao động, số tiền được giảm mức đóng trong 

12 tháng (tính từ tháng 7/2021 đến tháng 6/2022) là 4.975,0 triệu đồng; đến nay đã 

hoàn thành công tác chi trả theo quy định. 

+ Chính sách hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng 

không đủ điều kiện hướng trợ cấp thất nghiệp: Đã phê duyệt hỗ trợ cho 47 lao 

động,hỗ trợ bổ sung cho 01 lao động có thai và 28 trẻ em với tổng kinh phí 203,370 

triệu đồng; đến nay đã hoàn thành công tác chi trả theo quy định. 

 + Chính sách Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động 

hoặc nghỉ việc không hưởng lương: Đã phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho 

231lao động (21lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không 

hưởng lương từ 15 ngày đến dưới 30 ngày, 210 lao động tạm hoãn thực hiện hợp 

đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trên 30 ngày trở lên),hỗ trợ bổ sung 

cho 07 lao động mang thai và 110 trẻ em. Tổng kinh phí phê duyệt là 935,055 triệu 

đồng; đến nay đã hoàn thành công tác chi trả theo quy định  

                                           
10phản ánh, kiến nghị của công dân (Bà An Thị Thanh Bình-thị trấn Đăk Rve, huyện Kon Rẫy, Ông Đỗ Hải Nam - 

phường Quang Trung, thành phố Kon Tum) trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ tại Công văn số 4009/UBND-

TTHCC, ngày 08/11/2021 và Công văn số 4180/UBND-TTHCC, ngày 22/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
11Kết quả kiểm tra và giải quyết phản ảnh của công dân An Thị Thanh Bình tại Báo cáo 290/BC-SLĐTBXH, ngày 

12/11/2021 và Công dân Đỗ Hải Nam tại Báo cáo 312/BC-SLĐTBXH, ngày 25/11/2021 Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội 
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 + Chính sách hỗ trợ người lao động ngừng việc:  Đã phê duyệt danh sách và 

kinh phí hỗ trợ cho 06 lao động; hỗ trợ bổ sung 01 trẻ em. Tổng kinh phí phê duyệt 

hỗ trợ 07 triệu đồng; đến nay đã hoàn thành công tác chi trả theo quy định.  

+ Chính sách Hỗ trợ đối với trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật và người 

đang điều trị COVID-19, cách ly y tế: 

Đã phê duyệt: Hỗ trợ tiền ăn cho F0: 633 người, với số tiền 729,440 triệu 

đồng; hỗ trợ tiền ăn cho F1: 3.480 người, với số tiền 3.431,310 triệu đồng; hỗ trợ 

thêm cho trẻ em F0, F1: 776 người, với số tiền 776,0 triệu đồng; hỗ trợ thêm cho 

người khuyết tật là F0, F1: 07 người với số tiền 07 triệu đồng; hỗ trợ thêm cho 

người cao tuổi là F0, F1: 31 người với số tiền 31,0 triệu đồng; đến nay đã hoàn 

thành chi trả12.  

+ Chính sách Hỗ trợ hộ kinh doanh: Đã phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ 

trợ cho 187 hộ kinh doanh, với số tiền là 561,0 triệu đồng; đến nay đã hoàn thành 

công tác chi trả theo quy định.  

+ Chính sách hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật và người lao động là 

hướng dẫn viên du lịch:Đã phê duyệt danh sách và kinh phí: (i) hỗ trợ cho 07 

hướng dẫn viên du lịch với kinh phí 25,970 triệu đồng; (ii) hỗ trợ 18 viên chức hoạt 

động nghệ, với kinh phí 66,780 triệu đồng; đến nay đã hoàn thành công tác chi trả 

theo quy định.  

 + Chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng 

việc, trả lương phục hồi sản xuất: Đã duyệt hồ sơ và giải ngân cho 07 đơn vị vay 

583,562 triệu đồng để trả lương cho 71 lao động (trong đó: Vay vốn trả lương ngừng 

việc: có 06 đơn vị vay 535,962 triệu đồng để trả lương cho 64 lao động; Vay vốn trả 

lương phục hồi sản xuất: có 01 đơn vị vay vốn 47,6 triệu đồng để trả lương cho 07 

lao động) 

b) Chính sách của tỉnh 

Hỗ trợ lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do): Đã 

phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho 158 lao động với số tiền 234,6 triệu 

đồng; đến nay đã hoàn thành công tác chi trả theo quy định.  

2. Một số tồn tại, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân 

- Việc tham mưu ban hành chính sách của tỉnh(Hỗ trợ lao động không có 

giao kết hợp đồng lao động) còn chậm do quá trình rà soát đối tượng lao động tự 

do mất nhiều thời gian; mặt khác trong điều kiện khả năng ngân sách tỉnh còn hạn 

chế vì vậy chưa hỗ trợ hết các đối tượng có khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch 

COVID-19 trên địa bàn tỉnh. 

                                           
12Qua kiểm tra có 17 trường hợp trên địa bàn thành phố Kon Tum trùng đối tượng (01 F0: do địa chỉ, số 

điện thoại liên lạc không được; 08 F0 không còn nhu cầu hỗ trợ và 08 trẻ em F0, F1 qua rà soát đã được 

nhận tại các Quyết định phê duyệt trước đó), với số tiền 13,6 triệu  đồng; Ủy ban nhân dân thành phố 

Kon Tum chưa thực hiện chi trả và đã nộp ngân sách nhà nước số tiền nêu trên theo quy định. 
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- Thời điểm đầu năm 2022 (thời điểm sau Tết Nguyên đán), tỉnh Kon Tum 

bùng phát dịch COVID-19, người đang điều trị COVID-19, cách ly y tế (F0, F1) 

phát sinh từ 01/01/2022 không được hỗ trợ do chính sách hỗ trợ F0, F1 chấm dứt 

sau ngày 31/12/2021(theo qui định tại điểm 7 mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP và 

Điều 26 Chương VII Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg)phần nào ảnh hưởng đến một 

số bộ phận người dân có hoàn cảnh khó khăn khi bị F0, F1 như phải chi trả kinh 

phí tiền ăn, tiền xét nghiệm trong thời gian cách ly, điều trị; không được đi làm 

không có thu nhập. 

3. Kiến nghị  

Đoàn kiểm tra đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hộitrong thời gian 

tới triển khai thực hiện tốt nội dung sau:  

- Phối hợp các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện 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 đối với nội dung thuộc lĩnh vực của 

ngành đạt hiệu quả. 

- 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. 

- Nghiên cứu đề ra giải pháp kịp thời đối với những khó khăn, vướng mắc 

nêu tại Mục 2 Thông báo kết luận này trong quá trình tham mưu ban hành chính 

sách của tỉnh trong thời gian tới (nếu có). 

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

trong bối cảnh dịch COVID-19 tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Đoàn 

kiểm tra thông báo để Sở Lao động - Thương binh và Xã hội biết, thực hiện./.  

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (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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