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UY BAN NHAN DAN
HUYN BA CHE
/UBND-LDXH
V/v dy nhanh tin d, ct giárn thtii
gian thâm djnh, giãi quyêt các ho so
de nghj h trçl theo Ngh quyêt so
68JNQ-CP tai các co quan, don vi và
UBND các xA, thj trãn

KInh glri:

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tu do - Htnh phiic
Ba Chê ngàydJ' tháng 8 nám 2021

- Các Ca quan: Phông Lao dng - TB&XH, Phàng Tài
chInh - Kê hoach, Phông Van hóa - Thông tin, Phông Y
tê, Bão hiêm xà hi, Ngân hang ChInh sách XH huyn;
- U' ban nhân dan các xä, thj trân.

Thrc hin Cong van s6 5461/UBND-VX2 ngày 13/8/202 1 ciaUy ban nhân
dan tinh Quãng Ninh "V/v day nhanh tiên d, cat giãm thii gian thâm djnh, giái
quyêt các ho sci dê ngh ho trçl theo Nghj quyêt so 68/NQ-CP tai các s&, ngành,
dan vj và UBND các cap";
Can cir Nghj quy& s 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 cCia ChInh phU, Quyêt
djnh sO 23/2021/QD-TTg ngày 07/7/2021 cüa Thu tró'ng ChInh phü Quy djnh ye
vic thrc hin mt so chinh sách ho trq ngui lao dng và ngthi st diing lao dng
gp khó khàn do di djch COVID-19; Kê hotch so 137/K[-1-UBND ngày
15/7/202 1 cUa UBND tinh Quãng Ninh ye triên khai thçrc hin chInh sách ho trçi
ngii lao dtng và ngui si:r diing lao dng gp khó khän do di djch COVID-19
theo Nghj quyêt sO 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 cüa Chmnh phü và Quyêt djnh so
23/2021/QD-TTg ngày 07/7/202 1 cüa ThU ttrâng ChInh phU, UBND huyn dâ ban
hành Kê hoch so 129/KH-UBND ngày 21/7/2021 ye vic triên khai thrc hin
mt so chInh sách ho trg ngu'i lao dng, ngui sü dung lao dng gp khó khän do
di djch COVID-19 theo Nghj quyêt sO 68/NQ-CP ngãy 0 1/7/2021 cUa ChInh phU
và Quyêt djnh sO 23/2021 /QD-TTg ngày 07/7/2021 cUa ThU tt.rng ChInh phU.
Tri.râc din bin phrc tp cUa tInh hlnh dch bnh Covid-19 cIa lam ánh
hix&ng den ngu1i lao dng vã ngui sU dçing lao dng trong vic san xuât kinh
doanh, de to diêu kin thu.n lçi cho ngui lao dng vã ngu&i scr diing lao dng
duçic hiRing ho trç theo quy djnh, Uy ban nhân dan huyn yêu câu các cci quan,
don vj và UBNI) các xã, thj trân tiêp tiic cat giãrn thi gian thâm dinh, giãi quyêt
ho so de nghj ho trg cUa ngu'ôi lao dung và nguô'i scr dung lao dung nhtrng vn
dUng các quy djnh ye thành phãn, ni dung, ho so; nghiêm cam
dam bão day
tuyt dôi vic yêu câu eung cap them các tài Iiu, giây to, thành phãn ho so ngoài
quy djnh tai Quy& dnh s6 23/2021 /QD-TTg.
V thOi gian thârn djnh, giãi quyt h so tti các ca quan, don vj và UBND
các xà, thj trân thirc hin ngay trong ngày khi nhin dugc ho so hqp l; truOng hp
ho so nhn sau 15h30' hang ngày thI giãi quyêt chrn nhât den 1 1h30' ngày horn
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sau. Di vó'i Clii nhánh Ngân hang ChInh xa hi huyn thirc hin th,m djnh, phê
duyt trong 02 ngây lam vic kê tir ngày nhn du'gc ho s hcip l; theo do giãi
ngân den ngtthi sir diing lao dng trong thi gian 02 ngày lam vic kê tir ngày
nhân tái cap von.
Uy ban nhân dan huyn yêu cu CáC co quan các co quan, dan vj và UBND
các xã, thj trân nghiêm t1ic ti'iên khai, thçrc hiên./.
No'! nl:uliz:
- Nhtr trén (till);
- CT, các PCT UBND huyn (c/d);
- Trung tarn TI - VH (t/h);
- Luu: VT, LDTBXH
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