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Hà Nội, ngày

tháng năm 2021

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Triển khai Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của Thủ tướng
Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng
lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, ngày
11/10/2021 Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Công văn số
3535/LĐTBXH-VL về việc xác định đối tượng hưởng hỗ trợ theo Quyết định số
28/2021/QĐ-TTg (đã được chuyển trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành của
Bảo hiểm xã hội Việt Nam). Ban Chỉ đạo hỗ trợ người lao động và người sử dụng
lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp yêu cầu
Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện ngay các nội
dung sau:
- Tiếp nhận hồ sơ để giải quyết và chi trả hỗ trợ kịp thời đối với các trường
hợp đã nêu tại Công văn số 3535/LĐTBXH-VL của Bộ Lao động – Thương binh
và Xã hội.
- Phối hợp với cơ quan quản lý tài chính địa phương (đối với đơn vị thuộc
địa phương quản lý); phối hợp với các Bộ, Ngành (đối với đơn vị thuộc Bộ, Ngành
quản lý) để xác định đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo
chi thường xuyên theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021
của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và
các quy định pháp luật hiện hành về tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập
theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 1 và khoản 2 Điều 4 Quyết định số
28/2021/QĐ-TTg.
- Đối với các vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của địa
phương thì chủ động tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các Sở,
Ngành liên quan phối hợp để tháo gỡ.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, kịp thời phản ánh về Ban Chỉ
đạo để nghiên cứu, giải quyết./.
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