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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tam Đường, ngày24 tháng 5 năm 2022

V/v triển khai thực hiện Công điện
số 431/CĐ-TTg ngày 19/5/2022 của
Thủ tướng Chính phủ

Kính gửi:
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn.
Thực hiện Công văn số 1659/UBND-VX ngày 20/5/2022 của UBND tỉnh
Lai Châu về việc triển khai thực hiện Công điện số 431/CĐ-TTg ngày 19/5/2022
của Thủ tướng Chính phủ. UBND huyện Tam Đường đề nghị các cơ quan, ban,
ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn triển khai một số nội dung sau:
1. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện: Căn cứ chức năng, nhiệm
vụ tiếp tục tăng cường triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp
được giao tại 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.
2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn
rà soát và thực hiện kịp thời các chính sách còn hiệu lực theo Nghị quyết số 68/NQCP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và
người sử dụng lao động khó khăn do đại dịch COVID-19; hướng dẫn doanh nghiệp
thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động.
- Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND
huyện tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ
người lao động và người sử dụng lao động theo Nghị quyết số 68/NQ-CP khi có
yêu cầu của UBND tỉnh, các Sở, ngành tỉnh Lai Châu.
3. Bảo hiểm xã hội huyện: Chủ trì, phối hợp với Phòng Lao động –
Thương binh và Xã hội, các Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa
bàn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người lao động hiểu rõ sự cần thiết, vai
trò, ý nghĩa của chính sách bảo hiểm xã hội, lợi ích lâu dài của việc tham gia bảo
hiểm xã hội, bảo đảm an sinh xã hội bền vững, hạn chế tình trạng hưởng bảo
hiểm xã hội một lần, không để xảy ra tình trạng trục lợi bảo hiểm xã hội; thường
xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh theo
thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định.
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3. UBND các xã, thị trấn: Tiếp tục tổ chức rà soát và triển khai Quyết
định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về
việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động; đảm bảo hoàn
thành trong tháng 8 năm 2022.
(Có Công điện số 431/CĐ-TTg ngày 19/5/2022
của Thủ tướng Chính phủ kèm theo).
Căn cứ nội dung Công văn này, UBND huyện Tam Đường đề nghị Thủ
trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn
phối hợp triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, PCT. UBND huyện;
- Lưu: VT.
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