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Kính gửi:  

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Các Sở: Lao động – Thương binh và Xã hội, Tài chính, 

Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương; 

- - Hội Nông dân tỉnh; 

- Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh; 

- Bảo hiểm Xã hội tỉnh Ninh Thuận; 

- Ban quản lý các Khu công nghiệp; 

- Liên đoàn Lao động tỉnh; 

- Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; 

- Thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng 

Chính sách xã hội tỉnh Ninh Thuận; 

- Các Hiệp hội nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh; 

- Báo Ninh Thuận, Đài phát thanh và truyền hình; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.   

 

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021, Nghị quyết số 126/NQ-

CP ngày 08/10/2021 về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 

của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao 

động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19;  

Căn cứ Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021, Quyết định số 

33/2021/QĐ-TTg ngày 06/11/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 

23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện một 

số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do 

đại dịch COVID-19, 

Căn cứ Văn bản số 6199A/HD-NHCS ngày 06/11/2021 của Tổng Giám đốc 

Ngân hàng Chính sách xã hội về việc hướng dẫn nghiệp vụ cho vay người sử dụng 

lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất.  

Qua hơn 3 tháng triển khai thực hiện, chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã 

hội (NHCSXH) tỉnh Ninh Thuận đã tích cực phối hợp với các Sở, ngành có liên 

quan và chính quyền địa phương triển khai kịp thời chính sách hỗ trợ Người sử 

dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc và trả lương phục hồi sản xuất cho 

người lao động theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ. Đến ngày 18/11/2021, đã giải quyết cho 07 Người sử 

dụng lao động vay vốn, với số tiền hơn 11.685 triệu đồng để trả lương cho 1.809 
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người lao động.  

 Để tiếp tục đẩy mạnh triển khai chính sách hỗ trợ người lao động và người 

sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh có ý kiến như sau: 

 1. Các Sở, ngành, đơn vị có liên quan tiếp tục đẩy mạnh việc phổ biến, 

tuyên truyền Nghị quyết số 68/NQ-CP, Nghị quyết số 126/NQ-CP của Chính phủ, 

Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg và Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ đến các đối tượng thụ hưởng chính sách để nắm bắt, hiểu rõ, hiểu 

đúng và thực hiện đúng chính sách quy định. Phối hợp chặt chẽ với NHCSXH 

trong quá trình triển khai cho vay, nắm bắt tình hình sử dụng lao động và nhu cầu 

vay vốn của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn; xử lý kịp thời những 

khó khăn, vướng mắc phát sinh. 

 2. Bảo hiểm xã hội tỉnh và các huyện, thành phố 

 Cơ quan Bảo hiểm xã hội tiếp tục phối hợp tốt với NHCSXH trong quá trình 

triển khai cho vay, hỗ trợ Người sử dụng lao động trong việc rà soát và xác nhận 

trên danh sách mẫu 13a, 13b, 13c theo quy định tại Quyết định số 23/2021/QĐ-

TTg và Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, làm căn cứ để 

NHCSXH cho vay.   

   3. Giao Chi nhánh NHCSXH tỉnh Ninh Thuận tiếp tục thực hiện chính sách 

hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi 

sản xuất theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo Nghị quyết số 

68/NQ-CP, Nghị quyết số 126/NQ-CP; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg và Quyết 

định số 33/2021/QĐ-TTg; Tổ chức tập huấn nghiệp vụ và quán triệt đến toàn thể 

cán bộ trong đơn vị thực hiện nghiêm túc việc cho vay theo nội dung sửa đổi, bổ 

sung của các Nghị quyết, Quyết định nêu trên. Chủ động phối hợp với Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, các cơ 

quan đơn vị liên, các Hiệp hội nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh việc 

tuyên truyền, phổ biến, giám sát việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ theo 

các quy định nêu trên đến các cấp, các ngành và người dân biết để thực hiện và 

giám sát. Đồng thời, chỉ đạo Phòng giao dịch NHCSXH các huyện báo cáo, tham 

mưu Ủy ban nhân dân, Trưởng Ban đại diện - Hội đồng quản trị NHCSXH huyện, 

thành phố chỉ đạo triển khai kịp thời, đảm bảo cho vay nhanh chóng, đúng quy 

định; tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan nắm bắt thông tin, tiếp cận, 

hướng dẫn người sử dụng lao động hoàn thiện hồ sơ vay vốn để cho vay, xử lý kịp 

thời những vướng mắc phát sinh, tuyên truyền rộng rãi chính sách cho vay trả 

lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-

CP, Nghị quyết số 126/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg và 

Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Định kỳ hàng tháng 

tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH cùng 

cấp và NHCSXH cấp trên về kết quả, tình hình triển khai thực hiện chương trình.   
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 4. Các thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh, Ủy ban 

nhân dân các huyện, thành phố: 

  Theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục theo dõi chỉ đạo các ngành có 

liên quan phối hợp chặt chẽ với NHCSXH trong quá trình tổ chức triển khai cho 

vay trên địa bàn; tích cực tuyên truyền, phổ biến chính sách cho vay đến các cấp, 

các ngành và người dân biết để thực hiện và giám sát; xử lý kịp thời những khó 

khăn, vướng mắc phát sinh. Đồng thời kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách 

theo quy định. 

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

tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, các Hiệp hội nghề nghiệp 

trên địa bàn tỉnh phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh tiếp tục đẩy mạnh 

việc tuyên truyền, phổ biến, giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ nêu trên, 

đảm bảo việc triển khai chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng, công khai, minh 

bạch; kịp thời phản ánh thông tin về các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân lợi dụng, 

trục lợi chính sách để xử lý theo quy định. 

 6. Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Ninh Thuận phối hợp với Chi nhánh 

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tổ chức tuyên truyền chính sách hỗ trợ người sử 

dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc và trả lương phục hồi sản xuất theo 

Nghị quyết số 68/NQ-CP, Nghị quyết số 126/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định 

số 23/2021/QĐ-TTg và Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

 Nhận được văn bản này, đề nghị các Sở, ngành, Chi nhánh NHCSXH tỉnh, 

UBND các huyện, thành phố, các đơn vị liên quan triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- CT và các PCT UBND tỉnh;                           

- Trưởng BĐD tỉnh; 

- VPUB: CVP, PVP (NĐT); 

- Lưu: VT, VXNV.   PD    
 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Long Biên  
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