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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Về việc thông báo triển khai phần mềm
hỗ trợ chi trả trợ cấp cho người dân bị
ảnh hưởng dịch Covid-19 theo
Nghị quyết 42

Kính gửi:

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ
chức chính trị - xã hội Huyện;
- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Phòng Văn hóa và Thông tin;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn;

Căn cứ Công văn số 720/SLĐTBXH-BTXH ngày 18 tháng 5 năm 2020
của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, về việc thông báo phần mềm chi trả
trợ cấp cho người dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42. Ủy ban
nhân dân Huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
thực hiện một số nội dung sau:
1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội:
- Chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan tăng cường tuyên truyền
cho các đối tượng thụ hưởng theo Nghị quyết 42 của Chính phủ về địa chỉ truy
cập
của
phần
mềm
thông
tin
điện
tử
tại
địa
chỉ:
http://nq42cp.dongthap.gov.vn; hướng dẫn người dân vào mục “Tra cứu thông
tin” để tra cứu danh sách đối tượng đủ điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ theo
Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ.
- Phối hợp cùng Phòng chuyên môn thuộc Sở Lao động - Thương binh
và Xã hội tiếp nhận tài khoản tại cổng thông tin điện tử và hướng dẫn các xã, thị
trấn triển khai thực hiện đảm bảo theo đúng quy định.
2. Phòng Văn hóa và Thông tin:
Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về cổng thông tin điện tử
http://nq42cp.dongthap.gov.vn. Đồng thời, chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - Thể
thao và Truyền thanh Huyện thông báo rộng rãi về cổng thông tin trên để người
dân nắm biết, truy cập.
3. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:
- Thông báo trên trên hệ thống truyền thanh xã về địa chỉ truy cập của
phần mềm; hướng dẫn người dân vào mục “Tra cứu thông tin” để tra cứu danh
sách đối tượng đủ điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 42/NQ-CP
ngày 09/4/2020 của Chính phủ.

- Chỉ đạo công chức Văn hóa Xã hội phụ trách lĩnh vực Lao động Thương binh và Xã hội, sau khi hoàn thành công tác cấp phát tiền đến các đối
tượng thụ hưởng theo danh sách đã được Ủy ban nhân dân Tỉnh phê duyệt, tiến
hành truy cập phần mềm (tài khoản truy cập sẽ do Phòng Lao động - Thương
binh và Xã hội cung cấp trên địa chỉ mail), sau đó xác nhận đối tượng đã cấp
kinh phí để công khai thông tin đến người dân.
- Khẩn trương hoàn thành việc chi trả đối với các đối tượng được thụ
hưởng theo Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ đã được Ủy
ban nhân dân Tỉnh phê duyệt danh sách, đồng thời báo cáo kết quả về Ủy ban
nhân dân Huyện (qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội) trước 15 giờ 00
phút hàng ngày.
4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính
trị xã hội Huyện:
Tổ chức tuyên truyền đến các hội viên, đoàn viên trực thuộc và người
dân nắm về kênh thông tin điện tử trên để thực hiện, qua đó kiểm tra, giám sát
các hoạt động thực hiện chính sách.
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực
hiện tốt nội dung công văn này./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT/HU, TT/HĐND Huyện;
- CT, các PCT/UBND Huyện;
- LĐVP;
- Lưu VT; CV/VX.
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