
    ỦY BAN NHÂN DÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  8357  /UBND-XH                  Thừa Thiên Huế, ngày   11   tháng 9 năm 2021 
 
 

V/v hỗ trợ người dân tỉnh Thừa 

Thiên Huế ở các tỉnh, thành phố 

khác gặp khó khăn do đại dịch 

COVID-19 
 

                            Kính gửi: 

- Công an tỉnh; 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;  

- Sở Thông tin và Truyền thông;  

- UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế. 
 
 

Để kịp thời hỗ trợ người dân của tỉnh Thừa Thiên Huế đang ở các tỉnh, 

thành khác (đang áp dụng thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 về 

thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19) gặp khó khăn 

do đại dịch COVID-19, tỉnh Thừa Thiên Huế thống nhất hỗ trợ mỗi gia đình gặp 

khó khăn 01 triệu đồng  để vượt qua khó khăn trong thời gian phòng, chống dịch 

bệnh. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh 

có liên quan, Chủ tịch UBND thành phố Huế, các thị xã và các huyện khẩn 

trương thực hiện một số nội dung công việc sau: 

1. Đối tượng hỗ trợ: Hộ gia đình Thừa Thiên Huế đang làm ăn sinh sống ở 

các tỉnh, thành khác gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. 

2. Mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/hộ gia đình.  

3. Quy trình thực hiện: Theo Phụ lục đính kèm. 

4. Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 30/10/2021. 

5. Nguồn kinh phí thực hiện: Từ nguồn ngân sách Nhà nước và huy động các 

nguồn xã hội hợp pháp khác. 

6. Tổ chức thực hiện:  

 a) Sở Thông tin và Truyền thông 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan 

liên quan xây dựng biểu mẫu hồ sơ đề nghị trực tuyến (tại địa chỉ: 

https://hotro.huecity.vn hoặc trên ứng dụng Hues) với các thông tin cần thiết để hỗ trợ. 

- Cử cán bộ thường trực để tiếp nhận hồ sơ trực tuyến thẩm định các hồ sơ 

đầy đủ thông tin (quản lý, vận hành ứng dụng Hues và trang điện tử: 

https://hotro.huecity.vn ). 

- Rà soát nội dung hồ sơ đề nghị hỗ trợ trước khi chuyển cho UBND cấp xã 

thẩm tra, xác minh nội dung. Thiết lập và duy trì đường dây nóng hỗ trợ người 

dân. 

b) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 

https://hotro.huecity.vn/
https://hotro.huecity.vn/
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 - Chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, UBND thành phố 

Huế, các thị xã và các huyện nắm bắt tình hình triển khai hỗ trợ, phối hợp xử lý 

các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện. 

 - Tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh định kỳ trước 

ngày 25 hàng tháng;  

c) Công an tỉnh chỉ đạo Công an các địa phương (Công an xã, phường, thị 

trấn) phối hợp thẩm tra, xác minh thông tin, đối chiếu hộ khẩu đăng ký thường trú 

tại địa phương, tránh sự trùng lắp (một hộ nhận nhiều lần hoặc nhiều thành viên 

trong hộ đó được nhận tiền), kịp thời báo cáo UBND cùng cấp để xem xét, giải 

quyết. 

d) Chủ tịch UBND thành phố Huế, các thị xã và các huyện: 

- Phê quyệt, quyết định chi trả cho các đối tượng từ nguồn huy động xã hội 

hóa và khả năng đáp ứng của ngân sách Nhà nước. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của 

người dân trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ; xử lý 

hoặc báo cáo đề xuất xử lý theo thẩm quyền những vấn đề liên quan đến việc tổ 

chức triển khai hỗ trợ theo quy định. 

- Chỉ đạo UBND cấp xã, các phòng, đơn vị liên quan phối hợp Ủy ban Mặt 

trận tổ quốc Việt Nam cùng cấp trong việc tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ 

cho các đối tượng. 

- Định kỳ báo cáo UBND tỉnh kết quả triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ 

vào ngày thứ 5 hàng tuần và báo cáo tháng trước ngày 22 hàng tháng (thông qua 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp). 

đ) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh:  

- Chỉ đạo UBMTTQ Việt Nam cấp huyện phối hợp chặt chẽ với UBND các 

huyện, thị xã, thành phố Huế, các phòng, đơn vị có liên quan, UBND cấp xã trong 

việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đảm bảo minh bạch, công khai, kịp 

thời, đúng đối tượng. 

- Tiếp tục kêu gọi sự ủng hộ của các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân 

trong và ngoài tỉnh, ngoài nước để hỗ trợ người dân Thừa Thiên Huế đang gặp 

khó khăn do thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19./. 
 

 Nơi nhận: 
- Như trên       
- TTTU (báo cáo);  

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, ĐT cấp tỉnh; 

- Các Cơ quan TW trên địa bàn; 

- VP: CVP, các PCVP và các CV;  

- Lưu: VT, XH.  

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Bình 
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