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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021,  

Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 của Chính phủ 

 

Căn cứ Công văn số 1692/VP-VX ngày 13/7/2022 của Văn phòng Ủy ban 

nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc tham mưu xây dựng dự thảo báo cáo tổng kết 

Nghị quyết số 68/NQ-CP, Nghị quyết số 126/NQ-CP của Chính phủ về một số 

chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do 

đại dịch Covid-19, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) báo cáo tình 

hình thực hiện chính sách hỗ trợ như sau:  

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN  

1. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện 

- Sở VHTTDL đã chỉ đạo, triển khai thực hiện tới các phòng, đơn vị sự 

nghiệp trực thuộc Sở các văn bản của Chính phủ, Bộ VHTTDL, của tỉnh: 

Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021, Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 

08/10/2021 về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của 

Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao 

động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Quyết định số 23/QĐ-TTg ngày 

07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính 

sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Quyết định số 

33/2021/QĐ-TTg ngày 06/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định về việc 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. 

Quyết định số 2222/QĐ-BVHTTDL ngày 02 tháng 8 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới 

ban hành trong lĩnh vực Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch; Quyết định số 2224/QĐ-BVHTTDL ngày 02 tháng 8 

năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ 

tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

 Công văn số 1747/UBND-VX  ngày 13/7/2021 của UBND tỉnh về việc 
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triển khai 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 tỉnh Cao Bằng; Công 

văn số 1473/VP-VX ngày 28/7/2021 của UBND tỉnh về việc tiếp tục triển khai 

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 tỉnh và tăng cường thực hiện các 

biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại tỉnh Cao Bằng; Công văn số 

1019/SLĐTBXH-LĐVL ngày 15/7/2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội về việc hướng dẫn 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… 

- Căn cứ văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, Sở VHTTDL đã ban 

hành văn bản hướng dẫn thực hiện một số chính sách hỗ trợ viên chức hoạt động 

nghệ thuật và hướng dẫn viên du lịch gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên 

địa bàn tỉnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở VHTTDL:  

 Công văn số 624/SVHTTDL-VP ngày 21 tháng 7 năm 2021 và Công văn 

số 639/SVHTTDL-VP ngày 26 tháng 7 năm 2021 về việc hướng dẫn thực hiện 

một số chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.  

 Trình UBND tỉnh Tờ trình số 73/TTr-SVHTTDL ngày 03 tháng 8 năm 

2021 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực 

Du lịch và lĩnh vực Nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Sở VHTTDL. 

- Tăng cường tuyên truyền các chính sách hỗ trợ qua trang Thông tin điện 

tử của Sở, các ứng dụng thông tin, xã hội để tuyên truyền đến người lao động 

thuộc đối tượng nhận hỗ trợ và người dân địa phương.  

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của các phòng, đơn vị Sở đã giao phòng 

Quản lý Văn hóa và Gia đình, phòng Quản lý Du lịch, Văn phòng Sở là đầu mối 

tiếp nhận, thẩm định và giải đáp thắc mắc liên quan đến việc thực hiện Nghị 

quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 và Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 

08/10/2021 của Chính phủ.  

2. Kết quả thực hiện  

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất phức tạp, đời 

sống của người dân, người lao động đang gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi cần phải 

thực hiện nhanh chóng, linh hoạt các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 

68/NQ-CP ngày 01/7/2021, Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 của 

Chính phủ. Sở VHTTDL đã triển khai quyết liệt, xác định đối tượng được 

hưởng chính sách hỗ trợ, tiếp nhận và thẩm định hồ sơ của hướng dẫn viên du 
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lịch, danh sách viên chức hoạt động nghệ thuật (Đoàn Nghệ thuật tỉnh) để trình 

Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại các Tờ trình:  

-  Tờ trình số 72/TTr-SVHTTDL ngày 30 tháng 7 năm 2021 về việc đề nghị 

phê duyệt danh sách và quyết định hỗ trợ kinh phí hướng dẫn viên du lịch gặp 

khó khăn do đại dịch Covid-19 (đợt 1).  

- Tờ trình số 75/TTr-SVHTTDL ngày 09 tháng 8 năm 2021 về việc đề nghị 

phê duyệt danh sách và quyết định hỗ trợ kinh phí hướng dẫn viên du lịch gặp 

khó khăn do đại dịch Covid-19 (đợt 2).  

- Tờ trình số 78/TTr-SVHTTDL ngày 11 tháng 8 năm 2021 về việc phê 

duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật gặp khó khăn 

do đại dịch Covid-19.  

- Tờ trình số 98/TTr-SVHTTDL ngày 04/10/2021 về việc đề nghị phê 

duyệt danh sách và quyết định hỗ trợ kinh phí hướng dẫn viên du lịch gặp khó 

khăn do đại dịc Covid-19 (đợt 3). 

- Trong thời gian dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, lượng khách 

đến tham quan, học tập tại Ban Quản lý các di tích Quốc gia đặc biệt gần như 

không có, nguồn thu từ phí, lệ phí tham quan không đáp ứng được nhu cầu chi 

trả tiền công cho người lao động. Sở VHTTDL đã hướng dẫn Ban Quản lý các 

di tích Quốc gia đặc biệt giải quyết cho người lao động tạm thời nghỉ việc không 

hưởng lương do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19-19. Tại báo cáo số 142/BC-

BQL ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Ban Quản lý các di tích Quốc gia đặc biệt 

về việc sử dụng lao động và giải quyết cho người lao động tạm thời nghỉ việc 

không hưởng lương do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Ban Quản lý đã giải 

quyết cho 07 người lao động tạm thời nghỉ việc không hưởng lương, trình Ủy 

ban nhân dân huyện Hà Quảng thẩm định danh sách.  

Các Tờ trình trên của Sở VHTTDL đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê 

duyệt tại các Quyết định sau: 

- Quyết định số 1370/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ hướng dẫn viên du 

lịch gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, 12 người, mức hỗ trợ 3.710.000 

đồng/người, phương thức chi trả: trả 1 lần cho người lao động, tổng số kinh phí 

hỗ trợ: 44.520.000 đồng.  

- Quyết định số 1413/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động là 
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hướng dẫn viên du lịch gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, 05 hướng dẫn viên 

du lịch, mức hỗ trợ: 3.710.000 đồng/người, phương thức chi trả: trả 01 lần cho 

người lao động, tổng số kinh phí hỗ trợ: 18.550.000 đồng.  

- Quyết định số 1458/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ viên chức hoạt 

động nghệ thuật thuộc tỉnh Cao Bằng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (đợt 

1), 27 viên chức, mức hỗ trợ 3.710.000 đồng/người, phương thức chi trả: trả 1 

lần cho người lao động, tổng số kinh phí hỗ trợ: 100.170.000 đồng.  

- Quyết định số 1805/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động là 

hướng dẫn viên du lịch gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, 02 hướng dẫn viên 

du lịch, mức hỗ trợ: 3.710.000 đồng/người, phương thức chi trả: trả 01 lần cho 

người lao động, tổng số kinh phí hỗ trợ: 7.420.000 đồng.  

Ngày 15/12/2021, Sở VHTTDL nhận được kinh phí hỗ trợ đối với 19 

người lao động là hướng dẫn viên du lịch gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, 

tổng kinh phí hỗ trợ là 70.490.000 đồng. Ngày 31/12/2021, Sở đã thực hiện chi 

trả một lần bằng hình thức chuyển khoản cho từng cá nhân.  

 Tại Tờ trình số 78/TTr-SVHTTDL ngày 11/8/2021 về việc phê duyệt danh 

sách và kinh phí hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật gặp khó khăn do đại dịch 

Covid-19 (27 viên chức Đoàn Nghệ thuật tỉnh). Qua nghiên cứu trao đổi chuyên 

môn với bộ phận tham mưu của Sở Tài chính và Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội có một số điểm chưa rõ trong việc thực hiện hỗ trợ viên chức hoạt động 

nghệ thuật tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021, Nghị quyết số 126/NQ-

CP ngày 08/10/2021của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động 

và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Do vậy, Sở đã 

đề nghị tạm thời dừng việc hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật đến khi có văn 

bản hướng dẫn cụ thể của Bộ VHTTDL.  

(Gửi kèm biểu báo cáo) 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Thuận lợi 

Lãnh đạo Sở luôn quan tâm, triển khai kịp thời Nghị quyết số 68/NQ-CP 

ngày 01/7/2021, Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 của Chính phủ và 

các văn bản hướng dẫn của Bộ VHTTDL, của tỉnh. 
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Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở chủ động phối hợp chặt chẽ, công chức, 

viên chức có tinh thần, trách nhiệm, thẩm định đúng chính sách hỗ trợ theo Nghị 

quyết số 68/NQ-CP 68/NQ-CP ngày 01/7/2021, Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 

08/10/2021 của Chính phủ.   

Các đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ được hướng dẫn kịp thời, chủ động 

nộp hồ sơ theo trình tự, thủ tục thực hiện. 

2. Khó khăn 

Những văn bản về thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 và 

Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 của Chính phủ cũng như Quyết 

định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ mới ban hành và đi vào áp 

dụng thực tế. Vì vậy, trong quá trình thẩm định đối tượng được hưởng chính 

sách hỗ trợ là viên chức hoạt động nghệ thuật, công chức thẩm định gặp phải 

một số khó khăn khi xác định đối tượng là viên chức hoạt động nghệ thuật được 

hưởng chế độ hỗ trợ.   

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ: Không 

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 

01/7/2021, Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 của Chính phủ về một 

số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do 

đại dịch Covid-19, Sở VHTTDL kính gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở LĐTB&XH; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng: QLDL, QLVH&GĐ; 
- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trương Thế Vinh 
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