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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày      tháng     năm 2020 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giao phê duyệt danh sách hỗ trợ và kinh phí hỗ trợ đối tượng  

người lao động, người sử dụng lao động và hộ kinh doanh gặp khó khăn  

do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện 

pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó 

khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 30/4/2020 của UBND tỉnh Thanh 

Hóa về việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do 

đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công 

văn số 1341/SLĐTBXH-VP ngày 22/5/2020, kèm theo ý kiến của Sở Tài chính tại 

Công văn số 2510/STC-NSHX ngày 22/5/2020, Sở Tư pháp tại Công văn số 

288/STP-XDVB ngày 22/5/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Giao Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phê duyệt danh 

sách hỗ trợ và kinh phí hỗ trợ đối tượng người lao động, người sử dụng lao động 

và hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn quản lý, gồm: 

1. Người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc 

không hưởng lương. 

2. Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc 

nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp. 

3. Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm.  

4. Hộ kinh doanh. 

5. Người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người 

lao động. 

Đồng thời, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh qua Sở Tài chính để tổng hợp, bố 

trí nguồn kinh phí triển khai thực hiện chi trả theo quy định. 
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Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

1. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu trình 

Chủ tịch UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí để các địa phương thực hiện chi trả hỗ 

trợ cho đối tượng đảm bảo kịp thời theo quy định tại Quyết định số 15/2020/QĐ-

TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ; hướng dẫn các địa phương, đơn vị 

thực hiện thanh quyết toán theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn 

bản hướng dẫn hiện hành. 

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan kiểm tra, giám sát công tác triển khai thực 

hiện chính sách đối với các đối tượng theo quy định.  

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và 

Xã hội, Tài chính; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các 

cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:         

- Như Điều 3-QĐ; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ tỉnh (để p/h);   

- Lưu: VT, VXLĐVL60          

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 
Phạm Đăng Quyền 
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