
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NAM ĐỊNH 

 

Số :          /UBND-VP7 
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-

CP và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg                       

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                              

          Nam Định, ngày        tháng 10  năm 2021 

 

 

 Kính gửi:  

   - Bảo hiểm xã hội tỉnh Nam Định; 

   - Các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh; 

   - UBND các huyện và thành phố Nam Định; 

- Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh; 

- Liên minh Hợp tác xã tỉnh. 

 

Thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2021 của 

Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị 

ảnh hưởng đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (sau đây gọi tắt là 

Nghị quyết số 116/NQ-CP), Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01 tháng  10 

năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ 

trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch 

COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (sau đây gọi tắt là Quyết định số  

28/2021/QĐ-TTg). Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Bảo hiểm xã hội tỉnh, các sở, 

ban, ngành, UBND các huyện, thành phố Nam Định tập trung thực hiện tốt một 

số nội dung sau: 

1. Quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm Nghị quyết số 116/NQ-CP, Quyết 

định số 28/2021/QĐ-TTg đảm bảo công khai, minh bạch, kịp thời, chính xác.  

2. Rà soát kỹ đối tượng được thụ hưởng chính sách, tránh trùng, đảm bảo 

nguyên tắc, nội dung hỗ trợ theo Nghị quyết số 116/NQ-CP và điều kiện được 

hỗ trợ theo Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg. Thường xuyên kiểm tra, giám sát 

tình hình thực hiện ở địa phương, đơn vị; không để lợi dụng trục lợi chính sách; 

xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có); 

3. Về hỗ trợ bằng tiền cho người lao động và giảm mức đóng bảo hiểm 

thất nghiệp cho người sử dụng lao động quy định tại Chương I, Chương II Quyết 

định số 28/2021/QĐ-TTg. 

 - Bảo hiểm xã hội tỉnh khẩn trương triển khai tuyên truyền, thực hiện các 

chính sách hỗ trợ quy định tại Nghị quyết số 116/NQ-CP và Quyết định số 

28/2021/QĐ-TTg. Kịp thời tham mưu đề xuất UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền 

tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.  

- Các Sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố Nam Định, 

các đơn vị sử dụng lao động tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng 

và Nhà nước về các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 116/NQ-CP và Quyết 

định số 28/2021/QĐ-TTg tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của 

người lao động và người sử dụng lao động về lợi ích của việc tham gia bảo hiểm 
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xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế, nhất là trong giai đoạn đại dịch 

COVID-19 đang diễn ra phức tạp. 

4. Trách nhiệm của các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố. 

4.1. Bảo hiểm xã hội tỉnh 

- Chủ trì hướng dẫn trình tự, thủ tục, tuyên truyền, tổ chức thực hiện hỗ 

trợ người lao động và người sử dụng lao động theo Nghị quyết số 116/NQ-CP, 

Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg.  

- Tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh 

trong quá trình tổ chức thực hiện.  

- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của cơ quan bảo 

hiểm xã hội, kịp thời đề xuất xử lý và xử lý theo thẩm quyền giải quyết. 

- Định kỳ và đột xuất tổng hợp, báo cáo Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo 

quy định. Trước 16h00 hàng ngày và khi có yêu cầu báo cáo UBND tỉnh (qua 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp 

chung) tình hình, kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ cho các đối tượng. 

4.2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

- Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các Sở, ban, ngành liên quan, các 

địa phương tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về 

các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 116/NQ-CP và Quyết định số 

28/2021/QĐ-TTg. 

- Phối hợp với các sở, ban  ngành, các cơ quan liên quan và các địa 

phương kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện đảm bảo đúng quy định hiện 

hành. Tham mưu công tác kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện tại 

các địa phương, đơn vị. 

- Tổng hợp, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh tình 

hình thực hiện chính sách hỗ trợ cho các đối tượng.  

4.3. Sở Thông tin và Truyền thông 

- Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn các cơ quan  

báo chí, hệ thống thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến 

rộng rãi Nghị quyết số 116/NQ-CP, Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg; tuyên 

truyền vận động cộng đồng doanh nghiệp, tập thể, cá nhân hảo tâm cùng tỉnh hỗ 

trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.  

- Tuyên truyền hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên 

đoàn Lao động tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

trong việc thực hiện các chính sách của Chính phủ hỗ trợ cho người lao động và 

người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm 

thất nghiệp. 

4.4. Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh: Chủ trì, phối hợp với các sở, 

ban, ngành, các cơ quan liên quan tuyên truyền rộng rãi trong các khu công 
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nghiệp của tỉnh về các chính sách hỗ trợ đối với người lao động và người sử 

dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 quy định tại Nghị quyết số 

116/NQ-CP và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg; Phối hợp hướng dẫn các doanh 

nghiệp hoàn thiện hồ sơ thực hiện chính sách theo quy định. 

4.5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với Bảo hiểm xã hội cùng cấp 

tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chính sách hỗ 

trợ đối với người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch 

COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp đến người lao động và người sử dụng 

lao động trên địa bàn; phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan. 

4.6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao 

động tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia tuyên truyền, vận động và 

giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 116/NQ-CP và 

Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg đảm bảo công khai minh bạch, đúng đối tượng, 

đúng chế độ. 

4.7. Đề nghị Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh, Liên minh HTX tỉnh 

Chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, các sở, ban, ngành, các cơ 

quan liên quan và các địa phương tuyên truyền các chủ trương, chính sách của 

Đảng và Nhà nước về chính sách hỗ trợ đối với người lao động và người sử 

dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất 

nghiệp đến các thành viên của tổ chức mình; Phối hợp hướng dẫn người sử dụng 

hoàn thiện hồ sơ thực hiện chính sách theo qui định. 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Bảo hiểm xã hội tỉnh, các sở, ban, ngành, 

UBND các huyện, thành phố Nam Định khẩn trương triển khai tổ chức thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; (để b/c) 

- Đ/c Chủ tịch, các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Ban XD Đảng, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh; 

- Như trên; 

- Các Huyện ủy, Thành ủy; 

- Đài PTTH tỉnh, Báo Nam Định; 

- CPVP UBND tỉnh; 

- Cổng TTĐT tỉnh, VP UBND tỉnh; 

- Lưu: VP1, VP2, VP7 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
  

Trần Lê Đoài 
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