
UỶ BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ NGÃ NĂM 

Số:         /UBND-VP 

V/v đẩy nhanh tiến độ chi trả các 

khoản trợ cấp theo Nghị quyết số 

68/NQ-CP và hỗ trợ tiền ăn cho 

người phải cách ly y tế để phòng, 

chống dịch Covid-19 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Ngã Năm, ngày       tháng 4 năm 2022 

  

           Kính gửi:  

- Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự; 

- Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch; 

- Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, 

thị xã Ngã Năm. 

 

Thực hiện Công văn số 675/UBND-TH ngày 06/4/2022 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc đôn đốc thực hiện chính sách hỗ trợ người 

lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Qua 

nghe các ngành báo cáo tiến độ thực hiện các chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch 

Covid-19 tại cuộc họp ngày 13/4/2022. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Ngã Năm có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường tập trung đẩy nhanh tiến độ 

tổ chức chi hỗ trợ các chính sách liên quan phòng, chống dịch Covid-19 theo 

quy định, nhất là nguồn kinh phí hỗ trợ cách ly tập trung đối với F1, hỗ trợ tiền 

ăn cho người cách ly y tế tập trung, cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú…đã được 

phân khai trong năm 2021 và quý I năm 2022, thời gian thực hiện hoàn thành 

trước ngày 21/4/2022; thường xuyên thông tin, báo cáo tiến độ thực hiện, những 

khó khăn, vướng mắc về Ủy ban nhân dân thị xã (qua Phòng Tài chính – Kế 

hoạch thị xã). 

2. Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã có trách nhiệm hướng dẫn, 

theo dõi, đôn đốc các ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân xã, phường thực hiện 

thủ tục thanh, quyết toán các khoản kinh phí hỗ trợ đảm bảo đúng quy định Luật 

Ngân sách và các văn bản có liên quan; tăng cường kiểm tra một số đơn vị, kịp thời 

phối hợp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn. Rà soát xác định số tiền chênh lệch, thiếu hụt 

cần bổ sung, tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã trước ngày 

25/4/2022. 

3. Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thị xã tăng cường phối hợp Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường khẩn trương hoàn thành việc rà soát, đối 

chiếu, thống nhất danh sách đối tượng cách ly tập trung; đối tượng đã thu tiền 



ăn; cung cấp danh sách, phối hợp Ủy ban nhân dân các xã, phường khẩn trương 

hoàn tất công tác chi trả và thanh quyết toán theo quy định.  

4. Trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thị xã thành lập Tổ 

kiểm tra, phối hợp Ủy ban nhân dân xã, phường rà soát các trường hợp trùng lặp 

hoặc bỏ địa phương phải có biên bản. Phối hợp Ủy ban nhân dân các xã, phường, 

các ngành có liên quan rà soát hồ sơ tồn đọng, hồ sơ đủ điều kiện hỗ trợ theo quy 

định khẩn trương tổng hợp, tham mưu đề xuất hỗ trợ theo quy định; các trường hợp 

thẩm định không đạt yêu cầu phải có văn bản phúc đáp đến các cơ quan, đơn vị.  

Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân các xã, phường khẩn trương, phối hợp thực hiện nghiêm Công văn này. Thứ 

Tư hằng tuần phải có báo cáo tiến độ thực hiện, tỷ lệ giải ngân về Thường trực Ủy 

ban nhân dân thị xã thông qua Phòng Tài chính – Kế hoạch tổng hợp./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Thị ủy; 

- TT. UBND thị xã; 

- Lưu: VT, VP. 

 

CHỦ TỊCH 
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