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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 14/9/2021) 
  

 

Tính đến 15g00, ngày ngày 14/9/2021, các nhóm chính sách thực hiện 
Nghị quyết số 68/NQ-CP Chính phủ và Quyết định 23/QĐ-TTg phát sinh 

9.409 đối tượng được phê duyệt mới trong ngày. Số phát sinh chi hỗ trợ trong 
ngày là 1.180 đối tượng, với kính 1.770.000.000 đồng, 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. Kết quả đến ngày 12/9/2021, có 891 đơn 

vị với 40.830 lao động được giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao 
động, bệnh nghề nghiệp với tổng số tiền 2.051.046.000 đồng, hiện nay Bảo 
hiểm xã hội đã chi cho các doanh nghiệp thực hiện công tác phòng chống 

covid-19 tại 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, tạm tính 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 đến ngày 12/9/2021 đã duyệt và chi 03 
đơn vị (Trường mầm non - Tiểu học Việt Anh Trà Vinh, Công ty cổ phần cắt 

may SOFA Hoa Sen, Công ty lương thực Trà Vinh) với tổng số lao động được 
hỗ trợ là 486 người với tổng số tiền hỗ trợ  3.194.936.184 đồng.  

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 78 đơn vị 
với 2.927 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 794 đối tượng với tổng 

số tiền 2.546.145.000 đồng. Đến nay đã chi cho đối tượng cho 778 đối tượng, 
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đạt 98%. 

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

Ngành BHXH đã xác nhận cho 35 đơn vị với 17.078 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 10.658 lao động ngừng việc, với tổng số tiền 14.255.000.000 đồng. Kết quả 
đã chi cho 4.980 đối tượng với số tiền 6.745.000.000 đồng, đạt 46,7%. 

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. Đến nay đã chi cho đối tượng 
xong. 

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 3.211 
người, với tổng kinh phí hỗ trợ 7.571.160.000 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 1.592 đối tượng (Trong đó trẻ em thuộc diện F0, F1 là 185 người) với tổng 
kinh phí hỗ trợ 4.623.280.000 đồng.  

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đã trình và được Ủy ban 
nhân dân tỉnh phê duyệt 1.619 người, với tổng kinh phí phê duyệt 2.936.120.000 

đồng. 

Kết quả hiện nay đã chi hỗ trợ cho 1.486 người với tổng số 2.525.400.000 

đồng. 

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 03 người hướng dẫn viên du lịch với tổng số 

tiền đề nghị hỗ trợ là: 118.720.000đ. Đến nay đã chi hỗ trợ cho 29 người viên 
chức hoạt động nghệ thuật và 03 người hướng dẫn viên du lịch với số tiền 

118.720.000 đồng, đạt 100%. Trong ngày, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch 
tiếp nhập thêm 02 bộ hồ sơ đề nghị hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch với số tiền 
7.420.000 đồng, đang thẩm định và trình ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo 

quy định. 

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

Kết quả UBND tỉnh phê duyệt cho 1.423 hộ, với kinh phí 4.269.000.000 đồng. 
Kết quả đã chi cho 1.227 hộ, với kinh phí  3.681.000.000 đồng các huyện còn lại 

đang tiếp tục rà soát, chưa phát sinh hồ sơ mới.  
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10. Chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương 

ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất:  

Ngành Bảo hiểm xã hội đã xác nhận cho 01 đơn vị với 137 lao động để 

doanh nghiệp đề nghị vay vốn phục hồi sản xuất và 01 đơn vị, với 13 lao động 
đề nghị vay vốn trả lương ngừng việc. Kết quả, ngân hàng chính sách xã hội tỉnh 

đã thẩm định, hỗ trợ cho người sử dụng lao động vay vốn trả lương ngừng việc 
(Công ty cổ phần du lịch Trà Vinh) với tổng số tiền 153 triệu cho 13 lao động.  

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 109.242 đối tượng, với kinh phí 163.863.000.000 đồng. Kết quả đã 

chi hỗ trợ 102.786 đối tượng, với kinh phí 154.179.000.000 đồng, đạt 94,09%. 

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

tượng. 

Đến ngày 14/9/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt 115.952, với 

tổng kinh phí hỗ trợ 178.859.375.000 đồng; Hiện nay đã cấp phát cho 111.294 
người, với kinh phí 167.946.905.000 đồng; đạt 95,98% 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); 
- UBMT TQ VN tỉnh TV (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: Tổng hợp chi hỗ trợ cho cac dối tượng, cập nhật đến 15g00, ngày 14/9/2021 
 

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 

14/9/2021 

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  115.952 178.859.375.000 111.294 167.946.905.000 95,98 1.180 1.770.000.000 9.409 

1 Châu Thành 15.809 23.716.310.000 15.809 23.718.310.000 100,00 0 0 1.079 

2 Duyên Hải 8.946 13.421.210.000 8.946 13.421.210.000 100,00 0 0 0 

3 Cầu Kè 10.044 15.451.020.000 10.044 15.451.020.000 100,00 0 0 1.083 

4 Tiểu Cần 13.556 20.212.910.000 13.556 20.212.910.000 100,00 0 0 2.381 

5 Tp. Trà Vinh 19.244 30.729.815.000 19.239 30.674.505.000 99,97 0 0 1.806 

6 Càng Long 11.338 17.307.310.000 11.328 17.277.310.000 99,91 0 0 2.909 

7 Cầu Ngang 10.704 16.504.660.000 10.437 15.906.280.000 97,51 0 0 0 

8 Trà Cú 20.357 30.327.840.000 18.080 26.009.840.000 88,81 828 1.242.000.000 16 

9 TX. Duyên Hải 4.362 6.565.020.000 3.855 5.275.520.000 88,38 352 528.000.000 135 

10 Sở Y tế 1.592 4.623.280.000 0 0 0,00 0 0 0 

  

 Ghi chú: Số liệu phê duyệt mới 9.409 đối tượng mới được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trong ngày, nên chưa kịp hoàn tất 

hồ sơ chuyển kinh phí xuống địa phương để cấp cho đối tượng. 
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