
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HẢI DƢƠNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:            /KH-UBND Hải Dương, ngày         tháng 10  năm 2020 

 
 
 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 của 

Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung Nghị quyết 42/NQ-CP và Quyết định số 

32/2020/QĐ-TTg  ngày 19/10/2020 của Thủ tƣớng Chính phủ về việc sửa 

đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg thực hiện các 

chính sách hỗ trợ ngƣời dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Sửa đổi, 

bổ sung Kế hoạch số 1430/KH-UBND ngày 29/4/2020  của UBND tỉnh 

 

Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các 

biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Nghị quyết số 

154/NQ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 

42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân 

gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; 

Căn cứ Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó 

khăn do đại dịch Covid-19; Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg ngày 19/10/2020 

của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 

15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc 

thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; 

Căn cứ Kế hoạch số 1430/KH-UBND ngày 29/4/2020 của UBND tỉnh 

về triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 và Quyết định 

số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện 

các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; 

Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện 

Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ 

sung Nghị quyết 42/NQ-CP và Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg  ngày 

19/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của 

Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp 

khó khăn do đại dịch Covid-19; Sửa đổi, bổ sung Kế hoạch số 1430/KH-UBND 

ngày 29/4/2020  của UBND tỉnh như sau: 
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I. PHẦN NỘI DUNG THỰC HIỆN (Đối tƣợng hỗ trợ; điều kiện hỗ 

trợ; mức, thời gian hỗ trợ; phƣơng thức và đơn vị thực hiện; hồ sơ đề nghị; 

trình tự, thủ tục) 

1. Tại Điểm 1.1, Mục 1 sửa đổi, bổ sung như sau: 

Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận 

tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 01 

tháng trở lên do doanh nghiệp, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục 

công lập tự bảo đảm chi thường xuyên ở các cấp mầm non, mẫu giáo, tiểu học, 

trung học cơ sở, trung học phổ thông gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19, 

không có doanh thu hoặc không có nguồn tài chính để trả lương thì được hỗ trợ 

với mức 1.800.000 đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ theo thời gian thực tế 

tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương, theo hằng 

tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch, tính từ ngày 01 tháng 4 

năm 2020 và không quá 3 tháng (theo Phụ lục 1 đính kèm). 

2. Tại Điểm 1.7, Mục 1 sửa đổi, bổ sung như sau: 

Người sử dụng lao động có doanh thu quý I năm 2020 giảm từ 20% trở 

lên so với quý IV năm 2019 hoặc doanh thu quý liền kề trước thời điểm đề nghị 

xét hưởng giảm 20% trở lên so với cùng kỳ năm 2019 được vay không có tài sản 

đảm bảo tối đa 50% tiền lương tối thiểu vùng để trả lương ngừng việc cho người 

lao động theo quy định tại khoản 3 Điều 98 Bộ luật Lao động trong khoảng thời 

gian từ tháng 4 đến tháng 12 năm 2020 theo thời gian trả lương thực tế nhưng 

không quá 3 tháng với lãi suất vay 0%, thời hạn vay tối đa 12 tháng tại Ngân 

hàng Chính sách xã hội. Người sử dụng lao động trực tiếp lập hồ sơ vay, tự kê 

khai, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực về số lao 

động ngừng việc, số liệu xác định doanh thu đáp ứng điều kiện vay vốn, gửi 

Ngân hàng Chính sách xã hội để hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định (theo 

Phụ lục 8 đính kèm). 

3. Tại Điểm 2.1, Mục 2 sửa đổi, bổ sung như sau: 

Người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 dẫn đến phải 

giảm từ 20% lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên so với thời điểm cơ quan 

có thẩm quyền công bố dịch (kể cả lao động ngừng việc, tạm hoãn thực hiện hợp 

đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không hưởng lương) thì người lao động và người 

sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất không quá 03 

tháng kể từ thời điểm nộp hồ sơ đề nghị xét hưởng (theo Phụ lục 9 đính kèm). 

4. Mục 3 sửa đổi, bổ sung như sau: 

- Tại gạch đầu dòng thứ 2: 
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Đối với các đối tượng người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao 

động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không 

hưởng lương từ 01 tháng trở lên do doanh nghiệp, cơ sở giáo dục dân lập, tư 

thục, cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm chi thường xuyên ở các cấp mầm 

non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông gặp khó khăn 

bởi đại dịch Covid-19, không có doanh thu hoặc không có nguồn tài chính để 

trả lương: Thời gian hỗ trợ theo thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao 

động, nghỉ việc không lương, theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế diễn 

biến dịch, tính từ ngày 01/4/2020 và không quá 3 tháng. 

Đối với hộ kinh doanh cá thể có doanh thu do cơ quan thuế thực hiện 

quản lý thuế đối với hộ kinh doanh năm 2020 dưới 100 triệu đồng/năm; người 

lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ 

điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao động không có giao kết hợp đồng 

lao động bị mất việc làm: Thực hiện tháng 4, tháng 5, tháng 6/2020.  

Đối với người sử dụng lao động có doanh thu quý I năm 2020 giảm từ 

20% trở lên so với quý IV năm 2019 hoặc doanh thu quý liền kề trước thời điểm 

đề nghị xét hưởng giảm 20% trở lên so với cùng kỳ năm 2019: Thực hiện trong 

khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 12 năm 2020 theo thời gian trả lương thực 

tế nhưng không quá 3 tháng.” 

- Tại gạch đầu dòng thứ 3: 

Đối với đối tượng được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất: Thời 

gian thực hiện không quá 03 tháng kể từ thời điểm nộp hồ sơ đề nghị xét hưởng. 

II. PHẦN TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Bổ sung mục 18. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, như sau: 

- Tuyên truyền, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung 

thuộc thẩm quyền tại Kế hoạch này. 

- Chỉ đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với cơ quan 

cấp huyện có liên quan tiếp nhận, xem xét hồ sơ đề nghị hỗ trợ của đối tượng 

Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm 

hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng 

trở lên do cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm 

chi thường xuyên ở các cấp mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, 

trung học phổ thông gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19, không có doanh thu 

hoặc không có nguồn tài chính để trả lương trình UBND cấp huyện thẩm định. 

 - Định kỳ trước ngày thứ 6 hằng tuần, báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện, khó 

khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp đối với nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch 
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này gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. 

III. CÁC PHỤ LỤC 

 Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 1, Phụ lục 8, Phụ lục 9 (cụ thể tại các Phụ lục 

đính kèm theo).  

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 

19/10/2020 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung Nghị quyết 42/NQ-CP và 

Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg  ngày 19/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 15/2020/QĐ-TTrg thực hiện 

các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Sửa đổi, bổ 

sung Kế hoạch số 1430/KH-UBND ngày 29/4/2020 của UBND tỉnh trên địa 

bàn tỉnh Hải Dương, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành các địa phương 

khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận 
- Bộ LĐTB&XH; 

- TT Tỉnh ủy; 

- TT HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh; 

 - UBND huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu: VT. KGVX. Lai (35). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Lƣơng Văn Cầu 
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