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     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:         /KH-UBND         Kon Rẫy, ngày       tháng      năm       

 

KẾ HOẠCH 

Khắc phục sửa chữa những tồn tại, hạn chế trong công tác  

thi hành pháp luật về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động,  

người sử dụng lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh  

trong bối cảnh dịch COVID-19 tại UBND huyện Kon Rẫy 

 

Thực hiện Thông báo Kết Luận số 97/KL-ĐKT ngày 28/11/2022 của Đoàn 

kiểm tra theo Quyết định số 629/QĐ-UBND ngày 04/10/2022 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, điều tra, khảo sát tình 

hình thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động, 

doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19 trên địa 

bàn tỉnh (gọi tắt là Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 629/QĐ-UBND ngày 

04/10/2022). 

UBND huyện Kon Rẫy xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế 

thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động, doanh 

nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19 trên địa bàn 

huyện, cụ thể như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Phát huy những ưu điểm kết quả đạt được, đồng thời nghiêm túc khắc phục 

những tồn tại, thiếu sót đã được chỉ ra sau khi kiểm tra; Nâng cao chất lượng, hiệu 

quả hoạt động, điều hành của tập thể, phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu 

cơ quan, ban ngành trong công tác thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động, 

người sử dụng lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh 

dịch COVID-19 trên địa bàn huyện của những năm tiếp theo. 

- Việc khắc phục tồn tại, hạn chế phải được tiến hành khẩn trương, nghiêm 

túc, trách nhiệm, với quyết tâm cao, tránh hình thức; phân công rõ trách nhiệm cho 

từng cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện, các nội dung, biện pháp khắc phục mà 

Đoàn kiểm tra đã chỉ ra. 

II. PHÁT HUY CÁC KẾT QUẢ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC. 

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ được 

giao; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, điều hành của tập thể, phát huy vai 

trò, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, ban ngành trong công tác thực hiện các 

chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động, doanh nghiệp, hợp tác 

xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19 trên địa bàn trong thời gian tới. 

* Các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện 

thường xuyên. 

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP ĐỂ KHẮC PHỤC CÁC TỒN TẠI, HẠN 

CHẾ 
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Đối với những tồn tại, hạn chế mà Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 

629/QĐ-UBND đã chỉ ra. UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương 

triển khai các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế, cụ thể như sau: 

1. Nội dung 1: Công tác tổng kết, báo cáo quyết toán kinh phí 

1.1. Tồn tại, hạn chế: Công tác tổng hợp báo cáo tổng kết, công tác rà soát, 

báo cáo quyết toán kinh phí hỗ trợ thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động, 

người sử dụng lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh 

dịch COVID-19 chưa đầy đủ, kịp thời, cụ thể:  

+ Ủy ban nhân dân huyện không thực hiện báo cáo tổng kết việc triển khai, 

thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP theo yêu cầu của UBND 

tỉnh tại Công văn số 1586/UBND-KGVX ngày 25/5/2022 và tại Công văn số 

1081/SLĐTBXH-LĐVL&GDNN ngày 13/6/2022 của Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội. 

+ Năm 2022, UBND huyện chưa thực hiện quyết toán kinh phí hỗ trợ 

COVID-19 tính đến 31/5/2022 chưa kịp thời nên chưa tranh thủ được nguồn kinh 

phí hỗ trợ của Trung ương. 

1.2. Nhiệm vụ, giải pháp: 

a) Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn:  

- Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động tham mưu các văn bản chỉ 

đạo điều hành công tác rà soát, báo cáo quyết toán kinh phí hỗ trợ thực hiện các 

chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động, doanh nghiệp, hợp tác 

xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19; thực hiện kịp thời các nhiệm vụ 

được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và các Sở ngành giao, tham mưu đảm bảo 

chất lượng theo yêu cầu và đúng tiến độ; chủ động tham mưu các báo cáo định kỳ 

hoặc đột xuất đúng thời gian quy định. 

- Triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo có hiệu quả các nội dung Đoàn 

kiểm tra theo Quyết định số 629/QĐ-UBND ngày 04/10/2022. 

b) Phòng Lao động - TB&XH huyện:  

Rà soát lại nhiệm vụ có liên quan đến công tác thực hiện báo cáo tổng kết 

việc triển khai, thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP theo yêu 

cầu của UBND tỉnh tại Công văn số 1586/UBND-KGVX ngày 25/5/2022 và tại 

Công văn số 1081/SLĐTBXH-LĐVL&GDNN ngày 13/6/2022 của Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội. Đồng thời báo cáo giải trình nêu rõ nguyên nhân không 

thực hiện báo cáo theo quy định của tỉnh. 

d) Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có 

liên quan thực hiện quyết toán kinh phí hỗ trợ COVID-19 tính đến 31/5/2022 và 

đến hết năm 2022, về hỗ trợ thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động, người 

sử dụng lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch 

COVID-19 gửi Sở Tài chính tổng hợp báo cáo quyết toán theo quy định và đề nghị 

Trung ương hỗ trợ.  

c) Văn phòng HĐND&UBND huyện:  
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Thường xuyên theo dõi, đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ 

do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao. 

2. Nội dung 2: Công tác thẩm định, tham mưu còn chậm 

2.1. Tồn tại, hạn chế: Công tác thẩm định, tham mưu việc ban hành quyết 

định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng F0, F1 và trẻ em đợt 

3 còn chậm so với quy định.  

2.2. Nhiệm vụ, giải pháp: 

- Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động tham mưu thẩm định ban 

hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng F0, F1 

và trẻ em đợt 3 đảm báo đúng theo quy định hện hành. Cụ thể: 

a) Phòng Lao động - TB&XH huyện: Chủ động, kịp thời tham mưu thẩm 

định ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng 

F0, F1 và trẻ em đợt 3 đảm báo đúng theo quy định hiện hành. 

b) Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có 

liên kịp thời phân bổ kính phí thực hiện hỗ trợ cho các đối tượng F0, F1 và trẻ em 

đợt 3 đảm báo đúng theo quy định hện hành. 

c) Văn phòng HĐND&UBND huyện: Thường xuyên theo dõi, đôn đốc tiến 

độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch này báo cáo Thường trực UBND 

huyện về kết quả thực hiện khác phục những tồn tại, hạn chế mà Đoàn chỉ ra. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện, Chủ tịch UBND các 

xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và trên cơ sở nhiệm vụ, giải 

pháp của Kế hoạch này, tổ chức triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị, địa 

phương mình; báo cáo kết quả triển khai thực hiện về UBND huyện (qua Phòng 

Lao động - TB&XH) trước ngày 15/12/2022 để tổng hợp, theo dõi. 

2. Phòng Lao động - TB&XH huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn 

vị, địa phương theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp 

của Kế hoạch này; tổng hợp kết quả thực hiện, tham mưu UBND huyện báo cáo 

UBND tỉnh, Sở Tư pháp theo quy định. 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai 

thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp tỉnh (b/c);  

- Đ/c CT, 02 PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; 

- Trang Thông tin điện từ huyện (đăng tin); 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 
 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Đinh Thị Hồng Thu 
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