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Công tác triển khai các văn bản:

Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất

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

Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quy định về việc thực hiện
các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 27/3/2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về
công tác phòng, chống dịch Covid-19 và cho chủ trương về chế độ để phục vụ công tác phòng, chống dịch
Covid-19; hỗ trợ người lao động bị tác động bởi dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Công tác ban hành các văn bản thực hiện:

Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 29/4/2020 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về triển khai chính sách
hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn quận Tân Bình

Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 08/5/2020 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình về triển khai chính sách
hỗ trợ người dân gặp khó khăn trong đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của
Chính phủ trên địa bàn quận Tân Bình

TRIỂN KHAI



Công tác phối hợp:

- Phòng Lao động - Thương binh - Xã hội (cơ quan thường trực)

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận

- Chi cục Thuế quận

- Bảo hiểm xã hội quận

- Liên đoàn lao động quận

- Hội Doanh nghiệp quận

- Phòng Giáo dục & Đào tạo

- Phòng Tài chính - Kế hoạch

- Phòng Kinh tế

- Ủy ban nhân dân 15 phường

TRIỂN KHAI



Công tác tuyên truyền:

- Gửi thư điện tử cho các doanh nghiệp

- Đăng tải thông tin trên Cổng thông tin điện tử quận

- Triển khai cho Ủy ban nhân dân 15 phường phối hợp tuyên truyền

- Thiết kế infographic

TRIỂN KHAI



1. Hỗ trợ gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất của người nộp thuế là 3.547 trường hợp với
số tiền đề nghị gia hạn là 271,12 tỷ đồng, trong đó:

- Cá nhân kinh doanh: 1.663 trường hợp, với số tiền thuế đề nghị gia hạn là 9,689 tỷ đồng.

- Doanh nghiệp, tổ chức: 1.857 trường hợp, với số tiền thuế đề nghị gia hạn nộp thuế
GTGT là 120,867 tỷ đồng; thuế TNDN là 34,804 tỷ đồng.

- Tiền thuê đất: 54 tổ chức, với số tiền thuê đất đề nghị gia hạn là 105,76 tỷ đồng.

KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Số liệu được cập nhật đến ngày 30/6/2020.



2. Hỗ trợ tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất cho người lao động:

- Phòng Lao động - Thương binh - Xã hội đã xác nhận cho 166 doanh nghiệp
về số lao động tạm thời nghỉ việc do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 để
chuyển cho Bảo hiểm xã hội quận làm cơ sở xem xét giải quyết tạm dừng
đóng vào quỹ hưu trí tử tuất.

- Bảo hiểm xã hội quận xem xét giải quyết cho 64 doanh nghiệp với 3.246
lao động với tổng số tiền tạm dừng là 17,983 tỷ đồng.

KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Số liệu được cập nhật đến ngày 30/6/2020.



3. Hỗ trợ đóng kinh phí Công đoàn:

Ngày 24/4/2020, Liên đoàn Lao động quận Tân Bình ban hành văn bản số
33/LĐLĐ để hướng dẫn các doanh nghiệp lùi thời điểm đóng hoặc miễn giảm
(nếu có) đóng kinh phí công đoàn đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi
dịch Covid-19. Có 37 doanh nghiệp được giảm mức đóng kinh phí công đoàn là
600 triệu đồng và đoàn phí công đoàn là 200 triệu đồng (tháng 3, 4, 5).

KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Số liệu được cập nhật đến ngày 30/6/2020.



4. Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động:

- Theo Nghị quyết 42 của Chính phủ, Quận đã giải quyết cho 18 người lao động của
04 doanh nghiệp, với tổng số tiền là 32,4 triệu đồng.

- Theo Nghị quyết 02 của Hội đồng nhân dân Thành phố, Quận đã giải quyết cho
1.993 người lao động của 90 doanh nghiệp, với tổng số tiền là 1,993 tỷ đồng.

5. Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều
kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp:

Đã giải quyết cho 71 người lao động với tổng số tiền là 71 triệu đồng.

KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Số liệu được cập nhật đến ngày 30/6/2020.



6. Hỗ trợ giáo viên, nhân viên các trường, nhóm lớp ngoài công lập:

Đã giải quyết cho 706 lượt giáo viên, nhân viên các trường mầm non ngoài công
lập, với tổng số tiền: 706 triệu đồng.

7. Hỗ trợ lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm
(lao động tự do):

Đã giải quyết cho 9.092 người, với tổng số tiền là 9,092 tỷ đồng, trong đó:

- Bán hàng rong: 1.826 người

- Thu gom rác, phế liệu: 418 người

- Bốc vác, vận chuyển hang: 432 người

- Lái xe 2 bánh, xe xích lô chở khách: 1.987 người

- Bán vé số lưu động: 604 người

- Tự làm hoặc làm việc tại hộ kinh doanh một số lĩnh vực: 3.825 người

KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Số liệu được cập nhật đến ngày 30/6/2020.



8. Hỗ trợ hộ kinh doanh có doanh thu dưới 100 triệu đồng:

Đã giải quyết cho 38 hộ kinh doanh có doanh thu dưới 100 triệu đồng
bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, với tổng số tiền là 38 triệu đồng.

9. Hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn để trả lương cho người lao động
bị ngừng việc:

Chưa giải quyết trường hợp nào do doanh nghiệp chưa có nhu cầu.

KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Số liệu được cập nhật đến ngày 30/6/2020.



10. Hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng sử dụng điện bị
ảnh hưởng bởi dịch Covid-19:

Đã giải quyết cho 100.749 khách hàng, với tổng số tiền là 19.155.024.447 đồng
(Trong đó đối với khách hàng thuộc ngành sản xuất và kinh doanh theo
Quyết định 648 là 10.225 khách hàng, với số tiền là 12.714.431.935 đồng)

11. Hỗ trợ giảm tiền nước đối tượng các hộ nghèo, cận nghèo và các khu
cách ly tập trung phòng dịch Covid-19 trong 3 kỳ (tháng), từ kỳ 4 đến kỳ 6
năm 2020:

Đã giải quyết cho 1.188 hộ nghèo và cận nghèo, với tổng số tiền là 670.812.480
đồng và 02 khu cách ly, với tổng số tiền là 64.098.700 đồng.

KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Số liệu được cập nhật đến ngày 30/6/2020.



KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Số liệu được cập nhật đến ngày 30/6/2020.
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1. Người lao động phải đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì mới đảm
bảo một trong những điều kiện để hỗ trợ.

2. Doanh nghiệp phải chứng minh nhiều thủ tục gặp khó khăn tài chính thì mới
được hỗ trợ.

3. Mặc dù địa phương tận tình hướng dẫn người lao động tự do, nhưng nhiều
trường hợp thực hiện kê khai chưa đảm bảo quy định, phải điều chỉnh nhiều
lần, làm cho quá trình giải quyết hồ sơ còn chậm.

4. Đa phần người lao động tự do trên địa bàn quận Tân Bình có hộ khẩu
thường trú ở các địa phương khác, nên muốn hưởng chính sách hỗ trợ thì phải
có xác nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn tại nơi thường trú về
việc không đề nghị hưởng các chính sách.

5. Điều kiện vay vốn cho doanh nghiệp khó khăn, số tiền vay để trả tiền lương
cho người lao động, nên hầu hết doanh nghiệp không có nhu cầu.

NHẬN XÉT – ĐÁNH GIÁ


