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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT
Quy định một số chính sách hỗ trợ trong phòng, chống
dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Sơn La
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ HAI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương
ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm
2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm
pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Xét Tờ trình số 144 /TTr-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2021 của UBND tỉnh;
Báo cáo thẩm tra số 21/BC-VHXH ngày 06 tháng 08 năm 2021 của Ban Văn hóa
- Xã hội của HĐND tỉnh và thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Quy định một số chính sách hỗ trợ trong phòng, chống dịch Covid 19 trên địa bàn tỉnh, như sau:
1. Phạm vi và đối tượng áp dụng
a) Lực lượng tham gia tổ công tác liên ngành tại các trạm kiểm soát
phương tiện giao thông phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh do cấp
tỉnh, cấp huyện thành lập.
b) Người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo từ vùng dịch trở về địa
phương (thuộc diện tỉnh đón về hoặc được tỉnh ủy quyền đón về).
c) Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do
và các trường hợp đặc biệt khác) làm việc trên địa bàn tỉnh bị mất việc làm do
ảnh hưởng của dịch Covid-19.
2. Nội dung và mức hỗ trợ
a) Đối với lực lượng tham gia tổ công tác liên ngành tại các trạm kiểm
soát phương tiện giao thông phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh do
cấp tỉnh, cấp huyện thành lập:
- Mức hỗ trợ: 130.000 đồng/người/ca (8 giờ); hỗ trợ tiền ăn: 80.000
đồng/người/ngày, bao gồm cả ngày nghỉ, ngày lễ.
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- Thời gian hỗ trợ: theo quyết định của cấp có thẩm quyền và số ngày
công thực tế.
b) Hỗ trợ một lần đối với người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo từ
vùng dịch trở về địa phương (thuộc diện tỉnh đón về hoặc được tỉnh ủy quyền
đón về):
- Đối với người thuộc hộ nghèo: 500.000 đồng/người.
- Đối với người thuộc hộ cận nghèo: 300.000 đồng/người.
c) Hỗ trợ đối với người lao động không có giao kết hợp đồng lao động
(lao động tự do và các trường hợp đặc biệt khác):
- Hỗ trợ người bị nghỉ việc do tạm dừng sản xuất, kinh doanh dưới 30
ngày: 50.000 đồng/người/ngày (số ngày thực tế tạm dừng hoạt động theo yêu
cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền).
- Hỗ trợ một lần cả đợt dịch (theo công bố dịch của cấp có thẩm quyền)
bị nghỉ việc do tạm dừng sản xuất kinh doanh từ 30 ngày trở lên: 1.500.000
đồng/người.
d) Trường hợp chính sách quy định tại Nghị quyết này trùng với chính sách
do Trung ương ban hành thì chỉ được hưởng chính sách có mức hỗ trợ cao nhất.
3. Nguồn kinh phí thực hiện: Ngân sách địa phương và nguồn huy động tài
trợ, ủng hộ theo quy định của pháp luật.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. UBND tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.
2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và
đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đ� được HĐND tỉnh Khoá XV, Kỳ họp thứ hai thông qua
ngày 11 tháng 8 năm 2021 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2021./.
Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Chính phủ;
- Văn phòng: Quốc hội; Chủ tịch nước; Chính phủ;
- Ban công tác đại biểu của UBTVQH;
- Bộ Tư pháp; Bộ Tài Chính; Bộ Lao động - Thương binh
và Xã hội;
- Cục Kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp;
- Ban Thường vụ tỉnh uỷ,
- TT HĐND; UBND; UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh;
- TT huyện ủy, Thành ủy, HĐND; UBND, MTTQVN
các huyện, Thành phố;
- TT Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQVN
các xã, phường, thị trấn;
- Các Trung tâm: Thông tin tỉnh, Lưu trữ lịch sử tỉnh;
- Lưu: VT, Linh.
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