UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐOAN HÙNG
Số: 1631/UBND - NHCSXH

V/v tiếp tục truyền thông chính sách
cho vay trả lương ngừng việc và trả
lương phục hồi sản xuất do đại dịch
Covid-19

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đoan Hùng, ngày 11 tháng 11 năm 2021

Kính gửi:
- Ủy ban MTTQ huyện;
- Liên đoàn Lao động huyện;
- Bảo Hiểm Xã hội huyện;
- Phòng Lao động TB&XH huyện;
- Các Hội, Đoàn thể huyện;
- Đài truyền thanh - truyền hình huyện;
- Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện;
- UBND các xã, thị trấn.
Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021, Nghị quyết 126/NQ-CP
ngày 08/10/2021 về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021“về
một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn
do đại dịch Covid-19; 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 gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.
Ngày 06/11/2021, Tổng Giám đốc NHCSXH đã ban hành hướng dẫn số
6199A/HD - NHCS nghiệp vụ cho vay đối với người sử dụng lao động trả lương
ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất.
Chủ tịch UBND huyện Đoan Hùng yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan,
UBND các xã, thị trấn phối hợp tập trung triển khai thực hiện một số nội dung sau:
1. Đài truyền thanh- truyền hình huyện: Làm tốt công tác đưa tin kịp thời,
chính xác tới người sử dụng lao động hiểu rõ về chính sách vay vốn tại NHCSXH
lãi suất 0% đối với người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương
phục hồi sản xuất theo hướng dẫn cụ thể của NHCSXH đã ban hành trên các
phương tiện: Cổng thông tin điện tử và bản tin trên loa phát thanh.
2. Phòng Lao động - TB&XH huyện: Rà soát tổng hợp các tổ chức, cá
nhân (người sử dụng lao động) có trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa
điểm sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch
theo nguyên tắc của Chỉ thị 16/CT-TTg hoặc áp dụng các biện pháp theo quy định

tại Nghị quyết số 128/NQ-CP trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày
31/3/2022.
3. Bảo hiểm xã hội huyện: Thực hiện phối hợp với tổ chức, cá nhân (người
sử dụng lao động) có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo
hiểm xã hội bắt buộc đến tháng liền kề trước thời điểm người lao động bị ngừng
việc, phải ngừng việc 15 ngày liên tục trở lên theo quy định khoản 3 Điều 99 Bộ
luật Lao động trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022.
4. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Liên đoàn lao động, Hội, Đoàn thể huyện:
Tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền, giám sát việc tổ chức triển
khai thực hiện chính sách cho vay trả lương người lao động (NLĐ)...
5. Phòng giao dịch NHCSXH huyện: Quán triệt tới từng cán bộ, người lao
động trong đơn vị thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính
sách cho vay theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021, Nghị quyết 126/NQCP ngày 08/10/2021 về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021,
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/QĐTTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ tới người dân được biết và giám
sát.
6. UBND các xã, thị trấn: Chỉ đạo đài phát thanh của xã thực hiện việc tiếp
sóng đài phát thanh của huyện và thực hiện đưa tin việc người sử dụng lao động có
trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh trên địa
bàn nắm bắt thông tin về việc vay vốn tại NHCSXH lãi suất 0% để trả lương
ngừng việc, trả lương cho người lao động phục hồi sản xuất, kinh doanh do ảnh
hưởng của đại dịch Covid-19.
Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các
xã, thị trấn triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- CT và các PCT UBND huyện;
- Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện;
- CVP, PCVP UBND huyện;
- H,ĐT nhận UT cấp xã;
- Lưu: VT, NHCSXH ( b).
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