
UBND TỈNH KON TUM 

Đoàn kiểm tra theo Quyết  

định số 629/QĐ-UBND ngày 

04/10/2022 của Chủ 

tịchUBND tỉnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

          Kon Tum, ngày     tháng     năm   

 

Số:    
 

  

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 UBND thành phố Kon Tum 

  

 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 08 đến ngày 09/11/2022, Đoàn kiểm tra đã kiểm tra công tác THPL 

về thực hiện chính sách hỗ trợ trong bối cảnh dịch COVID-19 tại UBND thành phố 

Kon Tum.Sau khi xem xét Báo cáo số 1035/BC-UBND ngày 04 tháng 11 năm 

2022 của UBND Thành phố Kon Tum về kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ 

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

dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Kon Tum; kết quả kiểm tra trực tiếp hồ sơ tại 

UBNDthành phố Kon Tum; Biên bản kết quả kiểm tra lập ngày 09/11/2022, 

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 tại địa phương 

Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum đã quan tâm triển khai thực hiện kịp 

thời, đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Ủy ban nhân dân 

tỉnh; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành như Kế hoạch, Công văn nhằm 
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triển khai, thực hiện hỗ trợ kịp thời 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 các chính 

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

a) 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, 

thực hiện bằng nhiều hình thức như đăng tải kịp thời các văn bản quy định hỗ trợ 

của Trung ương, của Ủy ban nhân dân tỉnh và của Ủy ban nhân dân thành phố Kon 

Tum trên Trang thông tin điện tử của thành phố và tuyên truyền trên hệ thống loa 

truyền thanh, lồng ghép vào các buổi họp thôn, làng, tổ dân phố của các xã, 

phường về các 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 thành phố Kon Tum đã quan tâm phân công cán bộ, công 

chức có kinh nghiệm thẩm định hồ sơ của Ủy ban nhân dân các xã, phường, các 

doanh nghiệp đề nghị hỗ trợ và bố trí kịp thời kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị 

và các điều kiện cho công tác thực hiện chính sách hỗ trợ cho các nhóm đối tượng 

được thụ hưởng đảm bảo 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: 

Trên cơ sở nguồn kinh phí phân bổ của Tỉnh và ngân sách địa phương, Ủy 

ban nhân dân thành phố Kon Tum phân bổ kinh phí cho các cơ quan, đơn vị thực 

hiện chính sách hỗ trợ kịp thời cho người lao động được thụ hưởng do bị ảnh 

hưởng bởi đại dịch COVID-19trên địa bàn thành phố đảm bảo đúng chế độ theo 

quy định. 

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

trợ 

-Công tác thực hiện chính sách hỗ trợ các đối tượng chịu ảnh hưởng của đại 

dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố thực hiện đảm bảo kịp thời, đúng quy định. 

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

sách, thẩm định hồ sơ đối tượng đề nghị hỗ trợ được thực hiện đảm bảo theo quy 

định. 

                                           
1Kế hoạch số 166/KH-UBND ngày22/07/2021; Công văn số 2809/UBND-VX  ngày 21/07/2021; Công văn số 

2930/UBND-VX ngày 27/07/2021; Công văn số 2990/UBND-VX ngày 30/07/2021; Công văn số 3052/UBND-VX 

ngày 03/08/2021; Công văn số 3139/UBND-VX ngày 09/08/2021; Công văn số 3315/UBND-VX ngày 17/8/2021; 

Công văn số 4112/UBND-VX ngày 04/10/2021; Công văn số 4453/UBND-VX ngày 25/10/2021; Công văn số 

4738/UBND-VX ngày 09/11/2021; Công văn số 4783/UBND-VX ngày 11/11/2021; Công văn số 4798/UBND-VX 

ngày 12/11/2021; Kế hoạch số 259/KH-UBND ngày 13/12/2021; Công văn số 679/UBND-VX ngày 27/02/2022; 

Báo cáo 333/BC-UBND06/04/2022; Công văn số 2404/UBND-VX15/06/2022. 
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- 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. 

- 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 thành phố 

được triển khai, thực hiện đảm bảo đúng theo quy định.  

- Trên cơ sở các Quyết định chi hỗ trợ cho các đối tượng, Ủy ban nhân dân 

thành phố đã thực hiện chi hỗ trợ kịp thời cho đối tượng thụ hưởng, cụ thể: 

+ Chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh: Hỗ trợ 62 hộ với tổng kinh phí 186,0 

triệu đồng. 

+ Hỗ trợ 173 đối tượng người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao 

động, nghỉ việc không hưởng lương2 của 16 doanh nghiệp với tổng kinh phí 

680,150 triệu đồng. 

+Hỗ trợ 03 đối tượng người lao động ngừng việc3 của 01 doanh nghiệp với 

tổng kinh phí 4 triệu đồng. 

+ Hỗ trợ 293 đối tượng đối với người điều trị COVID-19 (F0)4; hỗ trợ 1.513 

đối tượng đối với người cách ly y tế (F1); hỗ trợ thêm đối với 363 trẻ em5 và 01 

người cao tuổi, 02 người khuyết tậtvới tổng kinh phí 2.098,36 triệu đồng. 

+ Hỗ trợ 11 đối tượng người lao động không có giao kết hợp đồng lao động 

(lao động tự do)6 với tổng kinh phí 16,5 triệu đồng. 

- Công tác phối hợp của các cơ quan, đơn vị có liên quan: Ủy ban nhân dân 

thành phố Kon Tum thường xuyên cập nhật các hướng dẫn, giải đáp những vướng 

mắc trong quá trình thực hiện các chính sách hỗ trợ trên Cổng thôngtin của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội và Văn bản hướng dẫn của Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội; phối hợp, cung cấp các Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn có liên quan 

đến việc triển khai, thực hiện hỗ trợ cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành 

phố, Liên đoàn Lao động thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố để 

biết và giám sát công tác thực hiện hỗ trợ cho các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn 

thành phố và tuyên truyền, phổ biến đến các hội viên, đoàn viên; người lao động, 

người sử dụng lao động, nhân dân biết, thực hiện. 

                                           
2. 16 người lao động nghỉ từ 15 ngày liên tục trở lên đến dưới 01 tháng (30 ngày); 157 người lao động nghỉ từ 01 tháng (30 

ngày) trở lên (trong đó 03 người lao động đang mang thai; 58 người lao động đang nuôi 65con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc 

thay thếtrẻ em chưa đủ 06 tuổi). 
3. Trong đó 01 người lao động đang nuôi 01 con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 06 tuổi. 
4. Trong đó: 

 + 01 trường hợp F0 (Y Túy theo Quyết định số 357/QĐ-UBND ngày 27/01/2022) cung cấp thông tin không chính xác nên 

không liên hệ để chi hỗ trợ được. 

+ 08 đối tượng F0 (Trần Tuấn Quốc theo Quyết định số 357/QĐ-UBND ngày 27/01/2022 và A Tíu; Đỗ Ngọc Lâm; Dương 

Ngọc Long; Lê Như Cẩm; Đinh Khắc Sơn; Y Tháp; Nguyễn Thái Học theo Quyết định số 1108/QĐ-UBND ngày 01/4/2022) 

không còn nhu cầu nhận hỗ trợ. 
5. Trong đó: 

+ 06 trường hợp(Phạm Trung Nam; Nguyễn Huỳnh Tấn Nhật; Nguyễn Lê Bảo Lộc; A Nhân; Bùi Văn Bình; Trần Hữu Đạt) 

thuộc đối tượng hỗ trợ thêm đối với trẻ em theo Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 27/01/2022 không được chi hỗ trợ vì 06 đối 

tượng này đã được nhận hỗ trợ thêm đối với trẻ em tại Quyết định số 434/QĐ-UBND ngày 30/01/2022. 

+ 02 trường hợp (Võ Tuấn Kỷ; Võ Quốc Bảo) thuộc Quyết định số 408/QĐ-UBND ngày 28/01/2022 không được chi hỗ trợ vì 

02 đối tượng này đã được nhận hỗ trợ thêm đối với trẻ em tại Quyết định số 427/QĐ-UBND ngày 29/01/2022. 
6. Quyết định số 963/QĐ-UBND ngày 20/10/2021 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 
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- Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo 

đầy đủ, kịp thời về kết quả thực hiện định kỳ hàng tháng và sau khi hoàn thành 

thực hiện hỗ trợ. 

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra và trả lời đối 

với kiến nghị của công dân7 đề nghị hỗ trợ hộ kinh doanh nhưng không đủ điều 

kiện hỗ trợ theo quy định tại khoản 1, điều 35, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg vì 

chưa có đăng ký thuế (chưa có trong danh bạ của cơ quan thuế) tại Công văn số 

2189/SLĐTBXH-LĐVL&GDNN ngày 24/11/2022 của Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội.  

2. Một số tồn tại, khó khăn, vướng mắc 

- Tình hình triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ trong bối cảnh dịch Covid-

19 thuộc phạm vi quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố còn một số khó khăn, 

vướng mắc trong quá trình thực hiện chi hỗ trợ cho các đối tượng, trong đó có 17 

đối tượng không nhận hỗ trợ (so với các Quyết định đã phê duyệt) với tổng số tiền 

là 13,6 triệu đồng8, cụ thể như sau: 

+ 01 trường hợp thông tin liên lạc của đối tượng cung cấp trong hồ sơ đề 

nghị hỗ trợ người điều trị (F0) không đúng nên không liên hệ để chi hỗ trợ được;  

+ 08 trường hợp F0 sau khi liên hệ đối tượng không còn nhu cầu nhận hỗ 

trợ;  

+ 08 trường hợp trẻ em bị trùng lặp đối tượng (thuộc chính sách hỗ trợ thêm 

đối với trẻ em), do đó chỉ nhận 01 lần chế độ hỗ trợ thêm cho trẻ em.  

- Nguyên nhân: 

+ Trong quá trình thẩm định hồ sơ, công tác phối hợp giữa các cơ quan 

chuyên môn của thành phố chưa đồng bộ và công tác chi trả kinh phí hỗ trợ cho các 

đối tượng tại một số đơn vị9 còn chậm trễ, chưa kịp thời. 

+ Đối tượng được thụ hưởng chính sách chưa nắm bắt kịp thời các quy định 

dẫn đến lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ cùng một chế độ tại các cơ quan khác nhau. 

- Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn 

kịp thời nộp trả số tiền hỗ trợ của 17 đối tượng nêu trên với số tiền 13,6 triệu đồng 

vào ngân sách nhà nước theo quy định. 

3. Kiến nghị  

Đoàn kiểm tra đề nghị UBND thành phố Kon Tum trong 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 

                                           
7Đỗ Hải Nam cư trú tại 616 Phan Đình Phùng, Phường Quang Trung, thành phố Kon Tum. 

8. Gồm 09 đối tượng F0 với số tiền 5.600.000 đồng; 08 đối tượng trẻ em với số tiền 8.000.000 đồng 
9 UBND xã Ia Chim và Phòng Y tế thành phố. 
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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. 

- 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. 

- Khắc phục những tồn tại, khó khăn, vướng mắc nêu tại Mục 2 Thông báo 

kết luận này.  

Trên đây là kết luận kiểm tra công tác THPL 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 UBND thành phố Kon Tum, Đoàn kiểm tra 

thông báo để UBND thành phố Kon Tum biết, thực hiện./.  

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 
- UBND thành phố Kon Tum (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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