
 ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN BẮC YÊN  

 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /UBND-VP 

V/v thực hiện chính sách cho vay 

đối với người sử dụng lao động để 

trả lương ngừng việc, trả lương 

phục hồi sản xuất, kinh doanh do 

đại dịch Covid-19 

Bắc Yên, ngày      tháng 7 năm 2021 

 

Kính gửi: 

- Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện; 

- Các tổ chức Chính trị - Xã hội huyện; 

- Các Phòng: Lao động TB&XH, Kinh tế và Hạ tầng;  

- Bảo hiểm xã hội huyện;  

- Chi cục Thuế khu vực Phù Yên - Bắc Yên;  

- Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện;  

- Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện;  

- Chi hội Doanh nghiệp huyện. 

 

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ; 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; Hướng dẫn số 6199/HD-NHCS ngày 07/7/2021 của Tổng Giám đốc 

Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) về cho vay đối với người sử dụng lao động 
để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất. 

Để kịp thời triển khai chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn trả lương 

ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất, kinh doanh đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đúng 
quy định, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách, UBND huyện  đề 

nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các ban ngành, đoàn thể có liên quan và 
UBND các xã, thị trấn quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau đây: 

1. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức Chính trị- 
xã hội huyện (Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Hội Nông dân huyện, Hội Cựu chiến binh 

huyện, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện, Liên đoàn lao động huyện) tăng cường công 
tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để 

trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất, kinh doanh đến các đối tượng thụ 
hưởng, hội viên và nhân dân biết. Đồng thời phát huy vai trò  của tổ chức Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam, tăng cường giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ vay vốn 
trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất, kinh doanh, đảm bảo đúng các đối 
tượng thụ hưởng theo quy định . 

2. Các Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Kinh tế và Hạ tầng, Văn hóa 
và Thông tin, các ban, ngành có liên quan thông báo đến các đơn vị hoạt động trong 

lĩnh vực vận tải, du lịch, dịch vụ lưu trú biết về chính sách cho vay trả lương phục hồi 
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sản xuất, kinh doanh, trường hợp người sử dụng lao động có nhu cầu và đủ điều kiện 
vay vốn thì liên hệ với Phòng giao dịch  NHCSXH huyện để làm thủ tục cho vay. 

3. Trung tâm Tuyền thông - Văn hóa huyện thực hiện công tác tuyên truyền  
Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ 
tướng Chính Phủ, Hướng dẫn số 6199/HD-NHCS và các văn bản có liên quan. 

4. Đề nghị Bảo hiểm Xã hội huyện, Chi cục Thuế khu vực Phù Yên - Bắc Yên kịp 
thời xác nhận danh sách người lao động bị ngừng việc, danh sách người  lao động được 

người sử dụng lao động đề nghị vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất , kinh doanh hoặc 
kịp thời cung cấp thông báo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 để các đối 

tượng vay vốn có đầy đủ các hồ sơ vay vốn làm cơ sở NHCSXH cho vay. 

5. Đề nghị Phòng giao dịch NHCSXH  huyện tập trung tổ chức cho vay, đảm 

bảo nhanh chóng, kịp thời; chủ động phối hợp với cơ quan có liên quan nắm bắt thông 
tin, chủ động tiếp cận người sử dụng lao động, xác định đúng đối tượng đủ điều kiệu 

để cho vay, xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh; phối hợp với các 
đơn vị liên quan tổ chức phổ biến, tuyên truyền rộng rãi nội dung quy định tại Nghị 

quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ; Quyết định số 23/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng 
Chính phủ và Hướng dẫn số 6199/HD-NHCS để các cấp, các ngành, người dân biết, 

thực hiện. Tổng hợp kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay 
vốn để trả lương ngừng, trả lương phục hồi sản xuất; định kỳ báo cáo UBND huyện 
theo quy định. 

6. Các UBND xã, thị trấn tiếp tục chỉ đạo hoạt động tín dụng chính sách xã hội 
trên địa bàn; chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể phối hợp với NHCSXH huyện triển khai 

thực hiện kịp thời chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương 
ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất , kinh doanh theo Nghị quyết số 68/NQ-CP; 

Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg và hướng dẫn số 6199/HD-NHCS; phối hợp kiểm tra, 
giám sát chặt chẽ để tránh tiêu cực, đảm bảo công khai, minh bạch , không để lợi dụng, 

trục lợi chính sách. 

Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các tổ chức Chính trị - Xã hội huyện, 

lãnh đạo các phòng, ban, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn quan tâm, phối hợp triển khai 
thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Thường trực Huyện ủy (b/c); 
- CT và các PCT UBND huyện; 
- Lưu: VT, NHCS.  

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 

Lê Văn Kỳ 
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