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BÁO CÁO 

Giải quyết những ý kiến, kiến nghị cử tri  

gửi đến kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Khóa VIII 

 

Thực hiện Công văn số 6341/UBND-TH ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh 

Quảng Trị về báo cáo giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 6 

HĐND tỉnh khóa VIII, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội báo cáo như sau: 

1. Cử tri xã Triệu Trạch (Triệu Phong) và cử tri xã Hải An (Hải Lăng) 

kiến nghị: Con em ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam nằm 

trong đối tượng được địa phương hỗ trợ, nhưng hiện nay nhiều người chưa 

nhận được tiền hỗ trợ; các văn bản của các cấp hướng dẫn hỗ trợ dịch chưa 

cụ thể, gây khó khăn cho cán bộ địa phương đặc biệt ở cấp xã, thôn 

 Vấn đề này Sở Lao động-Thương binh và Xã hội trả lời như sau: 

Đây là nguồn vận động hỗ trợ cho con em người Quảng Trị đang sinh 

sống tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam bị ảnh hưởng do đại dịch 

Covid-19, thông qua "Chương trình nối kết yêu thương" do Ủy ban MTTQVN 

các cấp huy động. Do đó, vấn đề này thuộc thẩm quyền trả lời của Ủy ban 

MTTQVN các huyện: Triệu Phong, Hải Lăng. 

2. Cử tri nhiều xã trên địa bàn huyện Gio Linh, huyện Đakrông, huyện 

Hải Lăng kiến nghị: Hiện nay con em của các xã chủ yếu là đi làm ăn xa tại 

TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, nay do dịch bệnh Covid – 19, con em 

trở về địa phương, không có việc làm. Đề nghị tỉnh quan tâm, có cơ chế, 

chính sách phương án để tạo công ăn việc làm, sinh kế, giúp người lao động 

sớm ổn định cuộc sống, nhất là đối tượng con em lao động ở nông thôn. 

 Vấn đề này Sở Lao động-Thương binh và Xã hội trả lời như sau: 

Để hỗ trợ tạo việc làm cho người lao động nói chung, người lao động từ 

các tỉnh, thành phố bạn trở về Quảng Trị do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Sở 

Lao động – Thương binh và Xã hội đã chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm 

Quảng Trị khảo sát, phân loại đối tượng người lao động trong độ tuổi có nhu cầu 

tìm kiếm việc làm trong tỉnh hoặc có nguyện vọng quay lại làm việc ở các tỉnh, 

thành phố bạn để kết nối với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh (thông qua 

Trung tâm Dịch vụ việc làm các tỉnh thành trong cả nước) để cung cấp thông tin 

thị trường lao động cho người lao động. Đồng thời, tổ chức các phiên giao dịch 

việc làm chuyên đề bằng cả 2 hình thức là trực tiếp và online.  

Để tìm kiếm việc làm phù hợp cho bản thân mình trong bối cảnh dịch 

Covid-19 chưa được đẩy lùi, người lao động cần liên hệ với Trung tâm Dịch vụ 

việc làm Quảng Trị qua số điện thoại 0233.3857111 để được tư vấn, giới thiệu 

việc làm miễn phí hoặc được hướng dẫn đăng nhập, khai thác thông tin thị 

trường lao động qua Website của Trung tâm. 
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3. Cử tri thành phố Đông Hà kiến nghị tỉnh quan tâm, sớm hỗ trợ các 

đối tượng là người lao động tự do trên địa bàn không có hợp đồng lao động, 

bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid. 

 Vấn đề này Sở Lao động-Thương binh và Xã hội trả lời như sau: 

 Theo quy định tại Quyết định 1841/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 của 

UBND tỉnh Quảng Trị về thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động không có 

giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-

19 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (theo quy định tại khoản 12, Mục II Nghị quyết 

số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ),  trình tự, thủ tục thực 

hiện như sau: 

 a) Người lao động gửi đơn đề nghị đến Uỷ ban nhân dân cấp xã trước 

ngày 15/01/2022.  

 b) Trong 05 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức rà soát và lập 

danh sách người lao động đủ điều kiện hưởng hỗ trợ với sự tham gia giám sát 

của đại diện các tổ chức chính trị - xã hội và công khai với cộng đồng dân cư; 

niêm yết công khai danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ trong 02 ngày làm 

việc; tổng hợp danh sách người lao động đủ điều kiện gửi Ủy ban nhân dân cấp 

huyện thẩm định. 

 c) Trong 02 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định, trình 

Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 d) Sau khi nhận đủ hồ sơ, trong 02 ngày làm việc Ủy ban nhân dân tỉnh 

phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ” 

 Như vậy, kể từ ngày người lao động đúng đối tượng quy định nộp đơn đề 

nghị đến Ủy ban nhân dân cấp xã thì chậm nhất sau 11 ngày làm việc Ủy ban 

nhân dân tỉnh sẽ phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ. 

  

Trên đây là báo cáo giải quyết kiến nghị của cử tri, Sở Lao động-TB&XH kính 

báo cáo./. 

 
Nơi nhận: 
- HĐND tỉnh (báo cáo); 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Phòng LĐVL-ATLĐ, BTXH; 

- Lưu: VT, VP. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Nguyên Hồng 
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