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THÔNG BÁO
Về việc rà soát danh sách và triển khai hỗ trợ cho các đối tượng khó khăn do
ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 không đủ điều kiện hưởng theo các chính
sách hỗ trợ của Chính phủ, Thành phố
(Đợt bổ sung)
Thực hiện Công văn số 1386/MTTQ-BTT ngày 19/9/2021 của Ban thường trực
UB MTTQ Thành phố Hà Nội và Công văn số 55/MTTQ- BTT ngày 19/9/2021 của
Ban thường trực UB MTTQ quận Hà Đông về việc rà soát, xét duyệt, chốt danh sách
và triển khai hỗ trợ cho các đối tượng khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid19 không đủ điều kiện hưởng theo các chính sách hỗ trợ của Chính phủ, Thành phố,
Ban thường trực UB MTTQ phường Phú Lãm triển khai rà soát, xét duyệt, bổ
sung, chốt danh sách (Đợt bổ sung) đề nghị UB MTTQ thành phố hỗ trợ đối với người
gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng
theo chính sách hỗ trợ của Chính phủ, Thành phố như sau:
1.Đối tượng, điều kiện:
- Người lao động bị dừng việc, mất việc làm (trong thời gian thực hiện giãn
cách xã hội theo Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021, Công điện số 18/CĐ-UBND
ngày 6/8/2021, Công điện số 19/CĐ-UBND ngày 21/8/2021 và Chỉ thị số 20/CTUBND ngày 3/9/2021 của UBND Thành phố Hà Nội) đang gặp khó khăn nhưng
không đủ điều kiện nhận hỗ trợ theo Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày
21/7/2021 của UBND thành phố Hà Nội về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người
lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn
thành phố Hà Nội, Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của HĐND thành
phố Hà Nội về quy định một số chính sách đặc thù của thành phố Hà Nội hỗ trợ đối
tượng bị ảnh hưởng, gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và có nhu cầu, nguyện vọng
được hỗ trợ (bao gồm cả những người không có hộ khẩu Hà Nội, chưa làm đăng ký
tạm trú).
- Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang thuê trọ trên địa bàn Hà Nội có nhu
cầu, nguyện vọng được hỗ trợ.
* Những người thuộc trường hợp trên làm đơn (theo mẫu, có dấu treo của UB
MTTQ Việt Nam cấp xã) gửi UB MTTQ cấp quận thông qua Ban CTMT, Tổ trưởng
Tổ dân phố, Ban quản trị, Ban quản lý các tòa nhà đang cư trú, tạm trú.
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2.Mức hỗ trợ: Mỗi trường hợp đủ điều kiện sẽ được Ủy ban MTTQ Việt Nam
thành phố hỗ trợ 500.000 đồng. Kinh phí trích từ nguồn Quỹ “Phòng, chống dịch
Covid-19” của Thành phố.
3.Phương thức thực hiện:
- Ban thường trực UB MTTQ phường xin ý kiến chỉ đạo của Ban thường vụ
Đảng ủy về cách thức và quy trình triển khai. Ban thường trực UB MTTQ phường
phối hợp với UBND phường (trực tiếp là bộ phận LĐ,TB,XH và Ban chỉ huy Công
an phường) xây dựng phương án, tổng hợp hồ sơ, xét duyệt hồ sơ từng người (đợt bổ
sung).
- Thời gian thực hiện:
+Ngày 20/9/2021: Ban thường trực UB MTTQ phường thông báo nội dung văn
bản trên các kênh thông tin của phường và các Tổ dân phố về việc bổ sung hồ sơ, bổ
sung các trường hợp không đạt tiêu chuẩn nhận theo các chính sách hỗ trợ của Chính
phủ, Thành phố. Các Tổ dân phố, tòa nhà triển khai nội dung văn bản và hoàn thiện
hồ sơ từng đối tượng.
+Ngày 21/9/2021: Các Tổ dân phố, các tòa nhà nộp bổ sung hồ sơ và hồ sơ của
các trường hợp không đạt tiêu chuẩn nhận theo các chính sách hỗ trợ của Chính phủ,
Thành phố về văn phòng MTTQ phường trước 08h ngày 21/9/2021.
- Sau khi nhận được hồ sơ của các Tổ dân phố, các tòa nhà, UB MTTQ phường
sẽ phối hợp với Ban chỉ huy Công an phường tổ chức xác minh, phê duyệt và tổng
hợp danh sách người đủ điều kiện trong ngày 21/9/2021 gửi đề nghị UB MTTQ quận
Hà Đông xét duyệt và gửi lên UB MTTQ Thành phố Hà Nội xin hỗ trợ.
*Lưu ý: quá trình tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo các quy định về giãn
cách xã hội, không tập trung đông người để phòng chống dịch Covid-19.
Trên đây là Thông báo về việc rà soát danh sách và triển khai hỗ trợ cho các đối
tượng khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 không đủ điều kiện hưởng theo
các chính sách hỗ trợ của Chính phủ, Thành phố (Đợt bổ sung), UB MTTQ phường
thông báo đến các trường hợp đủ điều kiện bổ sung hồ sơ liên hệ với Tổ dân phố hoặc
UB MTTQ phường hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định.
Nơi nhận:
TM. BAN THƯỜNG TRỰC
- Ban TT UBMTTQ quận;
CHỦ TỊCH
- TT Đảng ủy, UBND Phường;
- Các Tổ dân phố, tòa nhà khu The Vesta
- Lưu: MTTQ.
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