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UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ LAO ĐỘNG 
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

 
Số:           /BC-SLĐTBXH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Trà Vinh, ngày       tháng       năm 2021 
    

BÁO CÁO NHANH 
Kết quả triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP Chính phủ 

và Quyết định 23/QĐ-TTg về việc hỗ trợ người lao động và người sử dụng  

lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh 

(Tính đến ngày 08/9/2021) 
  

 

Tính đến 15g00, ngày ngày 08/9/2021, các nhóm chính sách thực hiện 
Nghị quyết số 68/NQ-CP Chính phủ và Quyết định 23/QĐ-TTg không phát 

sinh hồ sơ mới. Số phát sinh chi hỗ trợ là 3.914 đối tượng, với kính 
5.916.330.000 đồng; số trình phê duyệt mới trong ngày hôm nay là 1.039 đối 

tượng của chính sách ngừng việc của huyện Châu Thành và thành phố Trà Vinh; 
Các huyện còn lại đang hoàn chỉnh hồ sơ trình phê duyệt chính sách hỗ trợ 

ngừng việc cho Công ty Sofa Hoa sen, Công ty Quốc tế Tonsun và một số doahh 
nghiệp trong Ban quản lý khu kinh tế. Kết quả cụ thể như sau: 

I. Kết quả thực hiện 

1. Chính sách giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, 

bệnh nghề nghiệp: Kết quả rà soát, tạm tính có 895 đơn vị, 42.392 lao động 
được giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 
với tổng số tiền tạm tính giảm mức đóng 12 tháng (tính từ ngày 01/7/2021 đến 

30/6/2022) là 13.060.808.425 đồng, đã thông báo đến các đơn vị doanh nghiệp.  

2. Chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động  

tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất: Kết quả rà soát, có 45 đơn vị có số  
lao động giảm từ 15% trở lên so với thời điểm tháng 4/2021, đã gửi thông báo 

hướng dẫn đến đơn vị. Kết quả rà soát đến nay đã duyệt và chi 02 đơn vị 
(Trường mầm non - Tiểu học Việt Anh Trà Vinh, Công ty cổ phần cắt may 

SOFA Hoa Sen) với tổng số lao động được hỗ trợ là 404 người với tổng số tiền 
hỗ trợ 2.523.762.120 đồng, đã thông báo doanh nghiệp các đơn vị đang tiến 

hành hồ sơ. 

3. Chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, 

nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động: 
Chưa phát sinh hồ sơ, nguyên nhân do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, nên các 

doanh nghiệp chưa thể hoàn chỉnh hồ sơ nộp. 

4. Chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao 
động, nghỉ việc không hưởng lương: Ngành BHXH đã xác nhận cho 70 đơn vị 

với 2.812 lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động để các doanh nghiệp 
thực hiện đề nghị hỗ trợ cho người lao động theo quy định.  

Đến nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt cho 772 đối tượng với tổng 
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số tiền 2.438.525.000 đồng. Đến nay đã chi cho đối tượng cho 722 đối tượng, 

với tổng số tiền 2.438.525.000 đồng, đạt 100% (do ảnh hưởng dịch nên có một 
người lao động chưa nhận tiền được). 

5. Chính sách hỗ trợ người lao động ngừng việc:  

Ngành BHXH đã xác nhận cho 27 đơn vị với 16.052 lao động ngừng việc  

để các doanh nghiệp thực hiện đề nghị hỗ trợ cho người lao động theo quy định. 

Đến nay các huyện, thị xã đã trình và được Ủy ban nhân dân phê duyệt 
cho 7.252 lao động ngừng việc, với tổng số tiền 9.816.000.000 đồng. Kết quả đã 

chi cho 3.432 đối tượng với số tiền 4.568.000.000 đồng.đạt 47%. 

6. Chính sách chấm dứt hợp đồng không đủ điều kiện hưởng bảo 

hiểm thất nghiệp: Đến nay Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã tiếp nhận, 
thẩm định, trình và đã được Ủy ban nhân dân phê duyệt cho 01 lao động với số 

tiền 4.710.000 đồng. Do ảnh hưởng giản cách xã hội theo Chỉ thị 16, người lao 
động không có điều kiện thực hiện quy trình nộp hồ sơ trực tuyến, do đó chưa 

thể đi lại nộp hồ sơ giấy để hưởng chính sách. 

7. Chính sách hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị Covid-19, 

cách ly y tế (F0 và F1): 

Tính đến thời điểm hiện nay Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt 2.273 

người, với tổng kinh phí hỗ trợ 4.933.720.000 đồng. Trong đó  

- Sở Y tế rà soát và đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh sách hỗ 
trợ trẻ em và người đang điều trị Covid-19, cách ly y tế tại cơ sở để có đủ cơ sở 

hưởng chính sách theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 
có 661 người (Trong đó trẻ em thuộc diện F0, F1 là 69 người) với tổng kinh phí 

hỗ trợ 1.997.600.000 đồng.  

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đã trình và được Ủy ban 

nhân dân tỉnh phê duyệt 1.612 người, với tổng kinh phí phê duyệt 2.936.120.000 
đồng. 

Kết quả hiện nay đã chi hỗ trợ cho 1.471 người với tổng số 2.476.840.000 
đồng (trong đó, mới chi bổ sung thêm 18 trẻ em, với số tiền 18 triệu đồng của 

huyện Cầu Ngang). 

8. Chính sách hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật; chính sách hỗ 

trợ hướng dẫn viên du lịch: Kết quả Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt 29 người 
viên chức hoạt động nghệ thuật và 01 người hướng dẫn viên du lịch với tổng số 

tiền đề nghị hỗ trợ là: 111.300.000đ (Một trăm mười một triệu ba trăm ngàn 
đồng). Đến nay đã chi hỗ trợ cho các đối tượng đã làm hồ sơ đề nghị, đạt 100% . 

9. Chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh: Chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh: 

Kết quả UBND tỉnh phê duyệt cho 1.225 hộ, với kinh phí 3.675.000.000 đồng. 
Kết quả đã chi cho 1.225 hộ, đạt 100% các huyện còn lại đang tiếp tục rà soát, 

chưa phát sinh hồ sơ mới.  

10. Chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương 

ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất: Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh đã 
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thẩm định, hỗ trợ cho người sử dụng lao động vay vốn phục hồi sản xuất (Công 

ty cổ phần du lịch Trà Vinh) với tổng số tiền 153 triệu cho 13 lao động. Chưa 
phát sinh hồ sơ mới, Ngân hàng đang tiếp tục hướng dẫn các doanh khi có nhu 

cầu vay vốn. 

11. Chính sách đối với lao động không có giao kết hợp đồng lao động 
(lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác: Kết quả UBND tỉnh đã 

phê duyệt 93.807 đối tượng (trong đó người bán lẻ vé số là 8.175, đã thực hiện 
hỗ trợ xong) các nhóm đối tượng khác hiện các địa phương đang thực hiện hỗ 

trợ. 

II. Tổng hợp kết quả UBND tỉnh phê duyệt và hỗ trợ các nhóm đối 

tượng. 

Đến ngày 08/9/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt 105.360 (trong 

đó người bán lẻ vé số là 8.175) với tổng kinh phí hỗ trợ 161.689.755.000 đồng; 
Hiện nay đã cấp phát cho 97.778 người, với kinh phí 149.541.665.000 đồng; 

đạt 92,8% so với tổng kinh phí được phê duyệt (Phụ lục đính kèm). 

Trên đây là báo cáo nhanh tình hình triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP 

ngày 01/7/2021 và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Chính phủ trên địa bàn 
tỉnh Trà Vinh./. 

 

Nơi nhận: 
- VP Bộ LĐTBXH (b/c); 
- TT. Tỉnh ủy (b/c); 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c); 
- VP. UBND tỉnh (b/c); 
- Ban Giám đốc Sở; 
- Lưu: VP, P.LĐVLGDNN. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 
 

 
 

 

Dương Quang Ngọc 
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Phụ lục 1:  Kết quả phê duyệt đến ngày 08/9/2021 

 

Đơn vị  
Tổng kinh  

phí phê duyệt 

Tổng số 

các đợt 

phê 

duyệt 

UBND tỉnh Phê duyệt  

Lao động không 

có giao kết HĐLĐ 
(LĐTD) 

CS hỗ 

trợ Trẻ 

em,  

người 

đang 

cách ly 

y tế  

CS Tạm 

hoãn 

HĐ, 

nghỉ 

việc 

không 

lương 

CS hỗ 

trợ Hộ 

KD tạm 

ngưng 

HĐ 

CS hỗ 

trợ VC 

hoạt 

động 

Nghệ 

thuật - 

HDV 

Du lịch 

CS hỗ trợ 

người lao 

động bị 

chấm dứt 

HĐLĐ 

nhưng 

không đủ 

điều kiện 

hưởng trợ 

cấp BHTN 

CS hỗ trợ 

người  

 lao động 

ngừng 

việc 

hỗ trợ 

người 

bán Vé 
số 

LĐ TD 

khác 

TỔNG CỘNG  161.689.755.000 105.360 8.175 85.632 2.273 772 1.225 30 1 7.252 

Tp. Trà Vinh 28.304.815.000 17.638 1.327 15.186 89 391 607 29 1 8 

Châu Thành 21.027.550.000 14.025 1.247 12.451 171 0 0 1 0 155 

Cầu Ngang 16.500.950.000 10.703 799 9.448 304 7 145 0 0 0 

Trà Cú 29.085.840.000 19.529 1.255 13.920 528 14 0 0 0 3.812 

Duyên Hải 9.349.500.000 6.233 434 5.799 0 0 0 0 0 0 

TX. Duyên Hải 4.363.260.000 2.897 313 2.569 0 6 0 0 0 9 

Cầu Kè 15.451.020.000 10.044 810 8.626 373 6 229 0 0 0 

Càng Long 17.277.310.000 11.328 1.021 9.961 0 317 29 0 0 0 

Tiểu Cần 18.331.910.000 12.302 969 7.672 147 31 215 0 0 3.268 

Sở Y tế 1.997.600.000 661     661           
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Phụ lục 2: Tổng hợp chi hỗ trợ cho cac dối tượng, cập nhật đến 15g00, ngày 08/9/2021 

 

TT Đơn vị 
Tổng các đợt 

 phê duyệt 

Kinh phí  

phê duyệt 

Tổng số 

đối tượng 

chi hỗ trợ 

Lũy kế chi hỗ trợ 

từ trước đến ngày 

08/9/2021 

Tỷ lệ  

chi trả 

đến hiện 

tại 

Số chi trả phát sinh trong 

ngày 

Số phê 

duyệt phát 

sinh mới 

trong  

ngày 

Đối 

tượng 
Số tiền 

 
TỔNG CỘNG  105.360 161.689.755.000 97.778 149.541.665.000 92,8 3.914 5.916.330.000 0 

1 Châu Thành 14.025 21.027.550.000 14.025 21.029.550.000 100,0   0 0 

2 Duyên Hải 6.233 9.349.500.000 6.233 9.349.500.000 100,0 0 0 0 

3 Cầu Kè 10.044 15.451.020.000 10.044 15.451.020.000 100,0 0 0 0 

4 Càng Long 11.328 17.277.310.000 11.328 17.277.310.000 100,0 547 820.500.000 0 

5 Tiểu Cần 12.302 18.331.910.000 12.302 18.331.910.000 100,0 3.268 4.363.000.000 0 

6 Tp. Trà Vinh 17.638 28.304.815.000 17.638 28.260.505.000 100,0 69 674.570.000 0 

7 TX. Duyên Hải 2.897 4.363.260.000 2.867 4.317.260.000 99,0 0 0 0 

8 Cầu Ngang 10.703 16.500.950.000 10.246 15.617.570.000 95,7 24 36.000.000 0 

9 Trà Cú 19.529 29.085.840.000 13.101 19.907.040.000 67,1 6 22.260.000 0 

10 Sở Y tế 661 1997600000 0 0 0,0 0 0 0 

  

*Ghi chú: Trong ngày các huyện thực hiện chi trả kịp thời cho đối tượng, riêng huyện Trà Cú chi trả chưa cao, lý do số phê 
duyệt chính sách ngừng việc phát sinh trong ngày nhiều, huyện đang trình xin kinh phí bổ sung thêm kinh phí nên chưa chi kịp 

cho đối tượng. 

 


		2021-09-09T07:11:25+0700


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-09-09T08:06:24+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội<sldtbxh@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-09-09T08:06:34+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội<sldtbxh@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-09-09T08:06:41+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội<sldtbxh@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-09-09T08:06:49+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội<sldtbxh@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




