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Ia Grai, ngày 02 tháng 9 năm 2021

BÁO CÁO
Tiến độ thực hiện hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó
khăn do đại dịch Covid-19
Thực hiện văn bản số 1111/SLĐTBXH-LĐVL ngày 02/8/2021 của Sở Lao động
– Thương binh và Xã hội về việc khẩn trương chỉ đạo thực hiện Quyết định số
23/2021/QĐ-TTg và Quyết định số 441/QĐ-UBND trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Ủy ban
nhân dân huyện báo cáo kết quả thực hiện ngày 02/9/2021 như sau:
1. Chính sách bảo hiểm xã hội: không tiếp nhận hồ sơ mới.
Lũy kế: hồ sơ đề nghị của 54 đơn vị với 256 lao động, mức giảm đóng bảo
hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 12 tháng (từ 01/7/2021 đến 30/6/2022).
2. Ngân hàng CSXH: không tiếp nhận hồ sơ mới.
Lũy kế: tiếp nhận 03 hồ sơ đăng ký vay vốn hỗ trợ của doanh nghiệp để trả
lương cho tổng số 52 lao động, đã hoàn thành giải ngân số tiền 159.640.000 đồng.
3. Trung tâm văn hóa: không tiếp nhận thêm hồ sơ mới.
Lũy kế: chưa có hồ sơ đủ điều kiện hỗ trợ.
4. Đối tượng hộ kinh doanh: không tiếp nhận hồ sơ mới
Lũy kế: rà soát, lập danh sách đề nghị UBND tỉnh phê duyệt hỗ trợ 27 hộ kinh
doanh bị ngừng hoạt động, trong đó đã làm thủ tục xuất ngân sách và hoàn thành hỗ trợ
27 hộ, tổng kinh phí 81 triệu đồng.
5. Đối tượng người lao động có hợp đồng lao động: không tiếp nhận thêm hồ
sơ mới.
Lũy kế: chưa có đối tượng nào đủ điều kiện lập hồ sơ đăng ký.
6. Hỗ trợ tiền ăn đối tượng cách ly y tế: không tiếp nhận thêm hồ sơ mới.
Lũy kế: chưa có đối tượng nào đủ điều kiện lập hồ sơ đăng ký.
7. Đối tượng người lao động tự do, không có giao kết hợp đồng lao động: ban
hành Quyết định phê duyệt hỗ trợ 01 lao động.
Lũy kế: rà soát, ra Quyết định phê duyệt và hoàn thành hỗ trợ đối với 38 lao
động tự do, số tiền 57 triệu đồng.
Ủy ban nhân dân huyện báo cáo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội biết,
tổng hợp./.
Nơi nhận:

- Như trên
- UBND huyện (b/c);
- Lưu VT, LĐTBXH.
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