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Chiều ngày 22.3, Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phước Hòa do bà Đặng
Thị Ngọc Hà- UV BTV Đảng ủy- Chủ tịch UBMT TQVN phường làm Trưởng đoàn đã có buổi
làm việc với TT UBND phường về tình hình thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021
của Chính phủ; Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh hỗ trợ người lao
động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do), một số đối tượng đặc thù khác gặp
khó khăn do đại dịch Covid-19 và hỗ trợ chi phí có liên quan cho các đối tượng cách ly tập
trung trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Cùng làm việc, có các vị là thành viên Đoàn giám sát, bộ
phận Lao động thương binh- Xã hội phường.

Quang cảnh buổi làm việc Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ
và Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh, trong thời gian qua, UBND
phường Phước Hòa đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện, thành lập Tổ công tác, tổ giúp
việc với sự tham gia của cả hệ thống chính trị từ phường đến khối phố nhằm đảm bảo các chế
độ hỗ trợ được thực hiện theo đúng quy định.
Kết quả, đến nay UBND phường đã thực hiện hỗ trợ05 trường hợp là người lao động không có
giao kết hợp đồng với tổng số tiền là
10.
000.000đ
; hỗ trợ
01
trường hợp là hộ kinh doanh cá thể với tổng số tiền là:
3.000.000đ
. Địa phương đã lập hồ sơ
166
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trường hợp thuộc nhóm đối tượng là F0, F1 sau điều trị; F1, F0 là trẻ em dưới 16 tuổi đề nghị
cấp trên quyết định cấp kinh phí.
Kết luận buổi làm việc, bà Đặng Thị Ngọc Hà- Trưởng đoàn đánh giá cao kết quả thực hiện của
UBND phường trong thời gian qua. Đề nghị UBND phường, bộ phận chuyên môn kiến nghị cấp
trên sớm phê duyệt Quyết định cấp kinh phí cho đối tượng thụ hưởng, tiếp tục phối hợp đẩy
mạnh công tác tuyên truyền các văn bản mới của cấp có thẩm quyền để thực hiện chính sách
hiệu quả sát với người dân, tránh bỏ sót đối tượng được thụ hưởng hoặc thực hiện không đúng
chính sách.
Tin bài: Như Ngọc- Mặt trận Phước Hòa
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