
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KON RẪY 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /UBND-VX 
V/v triển khai thực hiện các kiến 

nghị tại 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 

  Kon Rẫy, ngày       tháng      năm 

                   Kính gửi:  
 

- Các cơ quan, đơn vị1; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.  

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 Ủy ban nhân dân 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), Uỷ ban nhân dân huyện yêu cầu: 

1. Các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được 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 tại cơ quan, đơn vị. 

- Tiếp tục rà soát các văn bản hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh, khẩn 

trương phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân 

huyện 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. 

- 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 Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 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 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Phòng Lao động - TB&XH huyện 

                                                 
1 Phòng Lao động - TB&XH huyện, Phòng Y tế, Phòng Tài Chính- Kế hoạch huyện, BCH Quân sự huyện… 



2 

 

- 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 Ủy ban nhân dân 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. 

- Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện nội dung Công văn này, 

kịp thời tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện Báo cáo gửi Sở Tư Pháp 

về kết quả triển khai thực hiện các kiến nghị tại Kết Luận số 97/KL-ĐKT ngày 

28/11/2022 của Đoàn kiểm tra tại Ủy ban nhân dân huyện theo quy định. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện: Trên cơ sở kết quả đã khắc phục 

những tồn tại, hạn chế được Đoàn kiểm tra chỉ ra, tiến hành báo cáo 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. 

Uỷ ban nhân dân huyện yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực 

hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Sở Tư Pháp (b/c); 

- Đoàn Kiểm tra (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Trung tâm VH-TT-DL&TT huyện; 

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

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 KT. CHỦ TỊCH 

   PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

     Đinh Thị Hồng Thu     
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