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               Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh                   

 

Thực hiện Công văn số 144/HĐND-VP ngày 15/7/2020 của HĐND tỉnh về 

việc trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa VI, Sở Lao động – 

Thương binh và Xã hội trả lời phiếu chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh Lê Thị 

Mai Liên hỏi về triển khai thực hiện 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 

và 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, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xin trả lời như sau: 

1. Tiến độ, kết quả thực hiện chi hỗ trợ ngƣời dân gặp khó khăn do đại 

dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh hiện nay 

Thực hiện 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 và 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, Sở đã 

tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 5144/KH-UBND ngày 27/5/2020 về 

việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ 

và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 

hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; 

ban hành Quyết định số 1229/QĐ-UBND ngày 27/5/2020 của UBND tỉnh về việc 

công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về thực hiện các chính sách hỗ trợ 

người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.  

Tiến độ và kết quả thực hiện cụ thể như sau: 

1.1. Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đối với người có công với cách 

mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo 

Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt danh sách và 

kinh phí hỗ trợ đối với người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, 

người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh, cụ thể: 

- Tổng số người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng 

tháng (bao gồm cả thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng 

tháng, thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động hàng tháng) được hỗ 

trợ là 5.290 người với tổng số tiền là 7.935.000.000 đồng.  
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- Tổng số đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng chính sách trợ cấp xã hội 

hàng tháng được hỗ trợ là 38.910 người với kinh phí là 58.280.500.000 đồng.  

- Đối tượng hộ nghèo được hỗ trợ là 9.493 hộ (34.385 khẩu) với kinh phí là 

25.788.250.000 đồng. Đối tượng hộ cận nghèo được hỗ trợ là 20.525 hộ (77.344 

khẩu) với kinh phí là 58.005.500.000 đồng.   

Đến ngày 20/6/2020, tỉnh Khánh Hòa đã hoàn thành việc chi hỗ trợ cho các 

nhóm đối tượng nêu trên. Bên cạnh đó, Sở đã thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát, 

hướng dẫn việc thực hiện tại 8/8 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, các địa 

phương đã triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định dưới sự giám sát của 

Mặt trận TQVN các cấp, đến nay Sở chưa nhận được đơn thư phản ánh, khiếu nại 

gì. Sở đang tiếp tục phối hợp với các địa phương theo dõi, rà soát, điều chỉnh, bổ 

sung nhằm thực hiện hỗ trợ đúng quy định. 

1.2. Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp gặp 

khó khăn do đại dịch Covid-19. 

Đến nay, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đã tham mưu 

trình UBND tỉnh xem xét ban hành Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ 

trợ cho người lao động và doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 với 

12.680 đối tượng là người lao động và hộ kinh doanh, tổng kinh phí: 

12.885.600.000 đồng. Trong đó, UBND tỉnh đã phê duyệt: 1.296 đối tượng, cụ thể 

như sau: 

+ Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ 

việc không hưởng lương: 22 người; với kinh phí hỗ trợ: 39.600.000 đồng.  

+ Hỗ trợ hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng: 64 

hộ; với kinh phí hỗ trợ: 64.000.000 đồng. 

+ Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc 

nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp: 21 người; với kinh phí hỗ 

trợ: 21.000.000 đồng. 

+ Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc 

làm: 1.189 người; với kinh phí hỗ trợ: 1.189.000.000 đồng 

+ Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với 

người lao động: 0. 

Qua tổng hợp báo cáo từ các phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các 

huyện, thị xã, thành phố, các địa phương sẽ hoàn thành và kết thúc tổ chức họp xét 

và trình UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 31/7/2020, đúng theo dự kiến Kế hoạch 

số 5144/KH-UBND ngày 27/5/2020 được UBND tỉnh ban hành. 

2. Về việc nghiên cứu tham mƣu đề xuất với tỉnh mở rộng đối tƣợng hỗ 

trợ:  Ngƣời cao tuổi, mất sức lao động, bệnh mãn tính, không có lƣơng hƣu, 

không có tiền trợ cấp hàng tháng, sống nhờ vào tiền lƣơng con cái. Bản thân 

không thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo nhƣng hoàn cảnh thực sự khó khó khăn, 
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theo ý của Đại biểu HĐND Lê Thị Mai Liên, Sở Lao động – Thƣơng binh và 

Xã hội xin báo cáo nhƣ sau: 

Theo 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 và 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 quy định 

nguyên tắc hỗ trợ: “Hỗ trợ đối tượng bị giảm sâu thu nhập, mất, thiếu việc làm, 

gặp khó khăn, không đảm bảo mức sống tối thiểu, chịu ảnh hưởng của dịch 

Covid-19; hỗ trợ thêm cho một số nhóm đối tượng đang hưởng chính sách ưu 

đãi, bảo trợ xã hội trong thời gian có dịch.” 

Như vậy, căn cứ vào khả năng nguồn tài chính quốc gia, Chính phủ cơ bản 

cũng đã mở rộng và bao phủ rất nhiều đối tượng bị ảnh hưởng, gặp khó khăn do đại 

dịch Covid-19 gây ra. 

- Về mở rộng đối tượng: Người cao tuổi, mất sức lao động, bệnh mãn tính, 

không có lương hưu, không có tiền trợ cấp hàng tháng, sống nhờ vào tiền lương 

con cái. Bản thân không thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo nhưng hoàn cảnh thực sự 

khó khó khăn...Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xin báo cáo như sau: 

Căn cứ tình hình ngân sách của tỉnh và quy định của Trung ương về hỗ trợ 

người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội cũng đã báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất không quyết định bổ 

sung các đối tượng hỗ trợ khác ngoài đối tượng đã được quy định tại Quyết định 

số 15/2020/QĐ-TTg, với những lý do sau:  

Thứ nhất: Nếu bổ sung, mở rộng đối tượng hỗ trợ là: Người cao tuổi, mất 

sức lao động, bệnh mãn tính, không có lương hưu, không có tiền trợ cấp hàng 

tháng, sống nhờ vào tiền lương con cái. Bản thân không thuộc hộ nghèo, hộ cận 

nghèo nhưng hoàn cảnh thực sự khó khó khăn, thì cũng sẽ có rất người lao động 

khác đang làm các công việc cũng cần được bổ sung như: Người lao động là thợ 

hồ, thợ mộc, bảo mẫu tại các trường mẫu giáo, nhà trẻ tư nhân, thợ nhôm kính; 

thợ sắt; sửa chữa điện thoại, máy tính; thợ thi công nội thất ván ép công nghiệp; 

thợ sơn nước; thợ điện nước xây dựng... như vậy với số lượng rất lớn (ước 

khoảng 50.000 người, tương đương với mức chi ngân sách tỉnh 50 tỷ đồng/tháng 

x 03 tháng 150 tỷ đồng). Điều này tạo áp lực cho ngân sách chi trả của tỉnh.  

Thứ hai: Nếu mở rộng đối tượng hỗ trợ sẽ có sự so sánh giữa những người 

được bổ sung đối tượng hỗ trợ và người không được bổ sung hỗ trợ. Điều này có 

thể xảy ra bức xúc trong nhân dân, dẫn đến đơn thư khiếu nại, khiếu kiện gây 

mất an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng 

các cấp.  

Thứ ba:  Hiện nay, Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội đang nghiên cứu 

đề xuất, trình Chính phủ bổ sung, mở rộng thêm đối tượng không có giao kết 
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hợp đồng lao động bị mất việc làm và thời gian bị mất việc làm mở rộng từ 

tháng 01/2020 đến 30/6/2020 được hưởng chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 

15/2020/QĐ-TTg. Khi Chính phủ đồng ý bổ sung, mở rộng đối tượng hỗ trợ 

theo đề xuất của Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội, như vậy sẽ có rất nhiều 

người lao động được hưởng chính sách (hơn 41.000 người lao động) và kinh phí 

ngân sách của tỉnh thực hiện hỗ trợ cho người lao động sẽ tăng cao (khoảng gần 

74 tỷ đồng x 3 tháng = 222 tỷ đồng).  

Thứ tư, Chính phủ không giao thẩm quyền cho Ủy ban nhân dân tỉnh xem 

xét quyết định hỗ trợ bổ sung đối với các nhóm đối tượng nêu trên từ nguồn 

ngân sách địa phương và nguồn huy động hợp pháp khác. 

Thứ năm, về tình hình giải quyết chính sách đối với các đối tượng cụ thể 

như sau: 

- Người cao tuổi: Toàn tỉnh hiện nay có 126.367 người, chiếm tỷ lệ 10,26% 

dân số, trong đó:  

+ Số người cao tuổi có trợ cấp người có công: 3.234, người chiếm tỷ lệ 

2,6% tổng số NCT. 

+ Số NCT có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội: 24.142 người, chiếm tỷ lệ 

19,1% tổng số NCT. 

+ Số NCT thuộc diện hộ nghèo: 5.918 người, chiếm tỷ lệ 4,7% tổng số 

NCT. 

+ Số NCT được chăm sóc tại cơ sở trợ giúp xã hội: 77 người, chiếm tỷ lệ 0,06% 

tổng số NCT. 

+ Số NCT đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng: 24.613 người, chiếm tỷ lệ 

19,5% tổng số người cao tuổi; trong đó: NCT thuộc hộ gia đình nghèo không có 

người có quyền, nghĩa vụ phụng dưỡng: 5.832 người, người từ đủ 80 tuổi không 

có lương hưu, trợ cấp BHXH: 13.317 người, người cao tuổi khuyết tật nặng, đặc 

biệt nặng: 5.464 người. 

Tất cả người cao tuổi thuộc đối tượng là người có công, bảo trợ xã hội, 

người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo đã được hỗ trợ do ảnh hưởng đại dịch 

Covid-19; số người cao tuổi còn lại mặc dù có bị ảnh hưởng gián tiếp của đại 

dịch Covid-19 nhưng có con, cháu có quyền và nghĩa vụ chăm sóc, phụng 

dưỡng, cuộc sống vẫn bảo đảm mức sống tối thiểu trở lên.    

- Người bệnh mãn tính, mất sức lao động: Đối với những người bệnh mãn 

tính thuộc các bệnh hiểm nghèo như: ung thư, sơ gan, suy thận mãn phải chạy 

thận nhân tạo, tim mạch…sức khỏe suy giảm, không còn khả năng lao động, 

mọi sinh hoạt hàng ngày không tự phục vụ được, cần có sự trợ giúp của người 

khác đã được Hội đồng xác định mức độ khuyết tật cấp xã và Hội đồng y khoa 
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của tỉnh xem xét giám định kết luận mức độ khuyết tật, nếu mức độ khuyết tật 

nặng và đặc biệt nặng thì giải quyết chính sách trợ cấp bảo trợ xã hội.    

Từ những căn cứ và phân tích nêu trên, Sở Lao động – Thương binh và Xã 

hội không tham mưu đề xuất với UBND tỉnh bổ sung thêm đối tượng mà đại 

biểu Lê Thị Mai Liên đề nghị. Nếu người dân nào trên địa bàn tỉnh không thuộc 

đối tượng hỗ trợ của đại dịch Covid-19 quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP 

ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 

24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, nhưng do bị ảnh hưởng của dịch bệnh, rủi 

ro tai nạn nghiêm trọng bất khả kháng, bệnh hiểm nghèo,... hoàn cảnh thật sự 

khó khăn thì sẽ được xem xét giải quyết trợ cấp khó khăn đột xuất theo quy 

định. Không để người dân nào trên địa bàn tỉnh có cuộc sống dưới mức sống tối 

thiểu, bị bỏ lại phía sau do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cũng đã báo cáo Ủy ban nhân dân 

tỉnh không bổ sung, mở rộng đối tượng được hỗ trợ ngoài quy định của Quyết 

định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Để tập trung nguồn kinh 

phí, ngân sách thực hiện các gói hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục hoạt động sản 

xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội để giải quyết được nhiều việc 

làm cho người lao động, ổn định đời sống.  

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội báo cáo./.  

  

Nơi nhận: 
- Như trên; (VBĐT) 

- Lưu: VT, KHTC. 

GIÁM ĐỐC 

 

        

       Phạm Thị Xuân Trang 
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