UBND phng Hòa Minh ban hành K hoch s 49/KH-UBND ngày 18 tháng 5 nm 2020 v vic trin khai
thc hin h tr ngi dân gp khó khn do i dch Covid-19 theo Ngh quyt s 42/NQ-CP và Quyt nh s
15/2020/Q-TTg, ni dung theo vn bn ính kèm:
Theo ó, mc ích ca k hoch là t chc thc hin các chính sách h tr ngi dân gp khó khn do i dch Covid-19
trên a bàn phng Hòa Minh; Trin khai kp thi, úng i tng, úng mc h tr, m bo công khai, minh bch,
không sót i tng và không li dng, trc li chính sách.
i ôi vi mc ích, K hoch yêu cu công tác phi hp cht ch gia các Ban ngành oàn th, c quan chc nng theo
trình t, quy trình; không chng chéo, chm tin ; Phân công trách nhim cho các CBCC, B phn tip nhn
và tr kt qu, T trng t dân ph trin khai t chc thc hin y , rõ ràng, to iu kin cho vic h tr u c n ngi dân
nhanh nht và m bo úng quy nh ca pháp lut.
1. i tng áp dng
- Theo quy nh ti Ngh quyt s 42/NQ-CP và Quyt nh s 15/2020/Q-TTg, nh:
+ H kinh doanh có doanh thu khai thu di 100 triu ng/nm;
+ Ngi lao ng chm dt Hp ng lao ng, hp ng làm vic nhng không iu kin hng bo him tht nghip;
+ Ngi lao ng không có giao kt hp ng lao ng b mt vic làm.
- i tng khác ngoài quy nh ca Trung ng:
Giáo viên, nhân viên làm vic ti các c s giáo dc ngoài công lp ca bc hc mm non và ph thông;
2. Phm vi áp dng: Trên a bàn phng Hòa Minh.
3. Thi gian, a im tip nhn th tc kê khai
T ngày 25 - 29/5/2020 ti Hi trng UBND phng Hòa Minh, 341 Tôn c Thng, à Nng.
Sau thi gian trên, các trng hp b sung thì liên h B phn tip nhn và tr kt qu UBND phng Hòa Minh n ht
ngày 10/6/2020.
4. Thi gian niêm yt ti phng
Niêm yt công khai ti phng ít nht 02 ngày làm vic (có biên bn công khai và ghi chép li các phn nh hp
l, hp lý, m bo iu kin ca i tng ngh hng tr cp).

Vy Trang thông tin in t phng Hòa Minh thông tin n nhân dân trên a bàn, ngi quan tâm c bit./.
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