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CỘNG  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:   3544   /UBND-TH  Tuyên Quang, ngày   11  tháng  11  năm 2020 
V/v triển khai thực hiện cho vay trả 

lương ngừng việc đối với người lao động 

do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 

 

Kính gửi:  

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; 

- Liên đoàn Lao động tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, Bảo hiểm xã 

hội tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; 

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, các tổ chức đại diện 

cho doanh nghiệp. 

Căn cứ Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ về việc 

sửa đổi, bổ sung 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; Quyết định số 

32/2020/QĐ-TTg ngày 19/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ 

sung một số điều 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; 

Sau khi xem xét đề nghị của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tại 

Công văn số 956/CV-NHCS ngày 03/11/2020 về việc triển khai thực hiện chính 

sách cho vay trả lương ngừng việc do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, 

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh có trách nhiệm: 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung triển khai, tổ 

chức thực hiện cho vay trả lương ngừng việc đối với người lao động do ảnh 

hưởng bởi đại dịch Covid-19 đảm bảo nhanh chóng, kịp thời và tuân thủ theo 

đúng các nguyên tắc, thủ tục, trình tự, đối tượng vay vốn quy định tại Nghị quyết 

số 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ, Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg 

ngày 19/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn 

của Ngân hàng Chính sách xã hội; định kỳ, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện 

cho vay theo quy định. 

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh, 

Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan nắm bắt thông 

tin, chủ động tiếp cận người sử dụng lao động, xác định đúng đối tượng đủ điều 

kiện để cho vay, xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong 

quá trình tổ chức triển khai thực hiện; báo cáo, tham mưu đề xuất với Ủy ban 

nhân dân tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền để xem xét, giải quyết. 
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- Phối hợp với Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các 

cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức phổ biến, tuyên truyền rộng rãi nội dung sửa 

đổi, bổ sung quy định tại Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 của Chính 

phủ, Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg ngày 19/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân biết và thực hiện. 

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ủy ban 

nhân dân huyện, thành phố thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, thẩm quyền; 

cung cấp kịp thời thông tin, dữ liệu thuộc thẩm quyền quản lý cho Chi nhánh 

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh để làm cơ sở cho việc rà soát, kiểm tra, xác 

định đối tượng và tổ chức thực hiện cho vay đảm bảo đúng quy định, đúng đối 

tượng, công khai, minh bạch, chính xác, không để lợi dụng, trục lợi chính sách; 

phối hợp chặt chẽ với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh trong quá 

trình tổ chức triển khai thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản này. 

3. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh theo chức năng, thẩm quyền, nhiệm 

vụ có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh 

trong việc thực hiện cho vay đối với người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc 

cho người lao động đảm bảo chặt chẽ và theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. 

4. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp tích 

cực tuyên truyền, phổ biến cho các doanh nghiệp, hội viên về chính sách hỗ trợ 

người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc cho người lao động do 

ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, nhằm đưa vốn vay đến đúng đối tượng thụ 

hưởng, hỗ trợ kịp thời khó khăn cho doanh nghiệp, người lao động. 

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, các tổ 

chức chính trị - xã hội tỉnh phối hợp với các cơ quan, chính quyền địa phương tăng 

cường tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách hỗ trợ người sử dụng lao 

động vay vốn để trả lương ngừng việc cho người lao động quy định tại Nghị quyết 

số 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ, Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg 

ngày 19/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ đến doanh nghiệp, hội viên, người lao 

động và nhân dân trên địa bàn tỉnh; thực hiện giám sát quá trình thực hiện, kịp thời 

phản ánh thông tin về các cá nhân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp lợi dụng, trục lợi 

chính sách để xử lý theo quy định, đảm bảo việc thực thi chính sách đi vào cuộc sống, 

hỗ trợ khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến người lao động. 

Yêu cầu các Sở, ngành, đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố 

tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả chỉ đạo của Ủy ban nhân 

dân tỉnh tại Văn bản này./. 

 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch UBND tỉnh; (báo cáo)                              

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;    

- Như kính gửi; 

- Chánh VP UBND tỉnh; 

- Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh 

và Truyền hình tỉnh; 

- Lưu: VT (Vân TH). 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

Nguyễn Thế Giang 
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