
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHI LĂNG 
 

Số:   2124/UBND-PLĐTBXHDT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Chi Lăng, ngày 16 tháng 11 năm 2021 

V/v thực hiện quy định về hỗ trợ 

người lao động và người sử dụng 

lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch 

COVID-19 

 

      

 

Kính gửi:  

- Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

     

 Thực hiện Công văn số 1932/SLĐTBXH-LĐVLBHXH ngày 12/11/2021 

của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện quy 

định về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại 

dịch COVID-19. 

 Quá trình triển khai thực hiện cho thấy các phòng, ban, ngành và UBND 

các xã, thị trấn đã chủ động phối hợp triển khai thực hiện góp phần không nhỏ 

trong đảm bảo an sinh xã hội và ổn định an ninh, trật tự xã hội.  

 Để chủ động, kịp thời hoàn chỉnh thủ tục, hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền 

ban hành Quyết định hỗ trợ các trường hợp phải cách ly tập trung trong khu cách ly 

(F0 và F1), đảm bảo thực hiện hiệu quả các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch 

Covid-19 và đồng thời thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn, UBND 

huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn: 

 1. Triển khai thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 

1465/UBND-KGVX ngày 16/10/2021 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết sửa 

đổi, bổ sung Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ. Cụ thể: 

 - Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 của Chính phủ sửa đổi bổ 

sung Nghị quyết số 68/NQ-CP (Nghị quyết số 126/NQ-CP); 

 - Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 06/11/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 

07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ 

người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 

(Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg). 



2 

 

 2. Khẩn trương thực hiện việc hỗ trợ cho đối tượng điều trị COVID-19, 

cách ly y tế; hỗ trợ đối tượng trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật theo đúng 

quy định như sau: 

 - Về đối tượng: Trẻ em (người dưới dưới 16 tuổi theo quy định của Luật 

Trẻ em); người cao tuổi, người khuyết tật theo qui định tại khoản 5 và khoản 6 

Điều 5 của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy 

định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội (sau đây gọi 

chung là người cao tuổi, người khuyết tật) và người điều trị do nhiễm COVID-

19 (F0) hoặc cách ly y tế để phòng, chống COVID-19 (F1) theo quyết định của 

cơ quan có thẩm quyền. 

 - Mức hỗ trợ:  

 + Hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày. 

 + Đối với đối tượng là trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật: được hỗ 

trợ thêm một lần mức: 1.000.000 đồng/người. 

 - Thời gian, trình tự, thủ tục, hồ sơ hỗ trợ: Theo qui định tại Quyết định 

số 23/2021/QĐ-TTg của thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 33/2021/QĐ-

TTg của Thủ tướng Chính phủ gửi về Văn phòng HĐND và UBND huyện để 

tổng hợp trình Sở Y tế xem xét, hỗ trợ theo quy định.  

 3. Thường xuyên nắm tình hình, kịp thời tổng hợp danh sách trẻ em mồ 

côi cha hoặc mẹ do cha hoặc mẹ tử vong vì nhiễm COVID-19, người cao tuổi, 

người khuyết tật gửi về Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện 

để hỗ trợ theo hướng dẫn của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.   

 UBND huyện Chi Lăng yêu cầu các cơ quan liên quan và UBND các xã, 

thị trấn phối hợp thực hiện./. 

   
Nơi nhận:                            
- Như trên; 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (B/c); 

- TT Huyện ủy (B/c); 

- TT HĐND huyện (B/c); 

- CT, các PCT UBND huyện (CĐ); 

- Lưu: VT, PLĐTBXHDT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vi Quang Trung 
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