
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH HÀ TĨNH 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:              /UBND-VX2 

V/v sửa đổi Mục III, 

Kế hoạch số 267/KH-UBND 

ngày 28/7/2021 của UBND tỉnh  

Hà Tĩnh, ngày       tháng      năm  2021 

 

Kính gửi:  

 - Các sở, ngành: Tài chính, Lao động - Thương binh và 

xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục thuế tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã. 

 

Ngày 28/7/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 267/KH-

UBND về triển khai hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó 

khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Trong quá trình thực 

hiện đã phát sinh một số khó khăn, vướng mắc về bố trí nguồn ngân sách cấp 

huyện, cấp xã để thực hiện các chính sách. 

Theo đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Văn bản số 

2385/SLĐTBXH-LĐVL ngày 01/10/2021; ý kiến thống nhất của Sở Tài chính 

tại Văn bản số 4010/STC-NS ngày 01/10/2021; Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi 

quy định tại Mục III, Kế hoạch số 267/KH-UBND như sau: 

“III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Ngân sách tỉnh đảm bảo 100% kinh phí hỗ trợ thuộc phần ngân sách địa 

phương đảm bảo theo quy định tại điểm đ, khoản 2, Mục I, Nghị quyết số 

68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ đối với các nhóm đối tượng được quy 

định tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ như sau: 

- Nhóm 6: Người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ 

điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; 

- Nhóm 7: Tiền ăn cho trẻ em và người điều trị do nhiễm COVID-19 (F0) 

hoặc cách ly y tế (F1) đang điều trị, cách ly tại cơ sở y tế, cơ sở cách ly do tỉnh 

quyết định thành lập (đối với trường hợp các cơ sở y tế, cơ sở cách ly không thu 

tiền ăn của các đối tượng trong thời gian điều trị, cách ly); 

- Nhóm 8: Viên chức hoạt động nghệ thuật; 

- Nhóm 9: Hướng dẫn viên du lịch.  

2. Ngân sách tỉnh đảm bảo 70%; ngân sách cấp huyện 30% kinh phí hỗ 

trợ thuộc phần ngân sách địa phương đảm bảo theo quy định tại điểm đ, khoản 

2, Mục I, Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ đối với các 

nhóm đối tượng được quy định tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ như sau: 

- Nhóm 4: Người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không 

hưởng lương; 

- Nhóm 5: Người lao động ngừng việc; 



- Nhóm 7: 

+ Tiền ăn cho trẻ em và người điều trị do nhiễm COVID-19 (F0) hoặc 

cách ly y tế (F1) tại: các cơ sở y tế, cơ sở cách ly do tỉnh quyết định thành lập 

(đã thu tiền ăn của các đối tượng trong thời gian điều trị, cách ly); các cơ sở y tế, 

cơ sở cách ly do cấp huyện, cấp xã quyết định thành lập. 

+ Kinh phí hỗ trợ thêm một lần mức 1.000.000 đồng/trẻ em đối với trẻ em 

trong thời gian điều trị do nhiễm COVID-19 (F0) hoặc cách ly y tế (F1). 

- Nhóm 10: Hộ kinh doanh. 

3. Trường hợp các huyện, thành phố, thị xã chi vượt quá nguồn lực đảm 

bảo theo quy định để thực hiện các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-

CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 

07/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị 

xã tổng hợp, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh và gửi Sở Tài chính tham 

mưu hỗ trợ phần kinh phí còn thiếu.” 

Các nội dung khác giữ nguyên theo Kế hoạch số 267/KH-UBND ngày 

28/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Yêu cầu các sở, ngành, địa phương được 

giao nhiệm vụ tại Kế hoạch số 267/KH-UBND triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Bộ Tài chính; 

- Bộ LĐ-TBXH;                      (báo cáo) 

- TTr: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- Chánh VP, PCVP Trần Tuấn Nghĩa; 

- Trung tâm CB-TH; 
- Lưu VT, VX2. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Ngọc Châu 
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