
UV BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGFIiA VIT NAM 
HUYJN  NAM  ClANG Dc Ip - Ty' do -  Hnh phüc 

S& 57(7UBND-VX Nam Giang, ngàyD--tháng 8 näm 2020 

V!v chi trã lLrcyng Inru. trçY 
cap báo hiêrn xâ hôi. trçY cap 
iru dâi Ngithi có cong vã dôi 
tuçing bão trçY xà hi hang 
tháng trong thai gian phOng. 
chông djch Covid -19 

KInh gCri: 
- BLru din huyn Narn Giang; 
- PhOng Lao dng — Thuo'ng binh và Xâ hti; 
- Báo hiêrn Xã hôi; 
- Kho bac Nba nirc huyn; 
- UBND các xa, thi trân. 

Thrc hin chi dto cüa UBND tinh tti Cong van so 4406/UBND-KGVX 
ngày 04/8/2020 ye vic chi trã luong hu'u, trg cap bão hiêrn xà hôi, tr cap iiu dâi 
ng1RYi có cong 'it dôi tugng báo trçl xä hi hang tháng trong thai gian phông, chông 
Covid-19; ye van de nay, UBND huyn dé nghj: 

1. Bu'u diên huyn: Xãy dirng kê hoch, lam vic cci the vói PhOng Lao dng 
- Thu'o'ng binh và Xâ hi, Bão hiCrn Xa hôi, Kho btc Nhà ni.róc thuc hin to chüc 
chi trà luong huii, trg cap BHXH, trY cap u'u däi ngu'ai Co cong và dôi tugng 
BTXH cã 02 tháng (tháng 8/2 020 và tháng 9/2 020) cho các dOi tuçing trên dja bàn 
huyn t1r ngày 10/8/2020 den ngày 25/9/2020 theo 02 hInh thirc: 

- Chi trá tp trung theo don vj quän l hành chInh cüa tiirng xã, thj trân 
nhung phãi darn báo các yCu cãu, bin pháp phOng, chông djch hnh COVID-19 
theo diing quy djnh cüa B Y tC vã các van bàn chi d?o  cüa các cap. 

- Chi trâ ti nhà trong truang hgp ChInh phü và Uy ban nhân dan tinh cong 
bô cách ly xã hi theo Chi thj sO 16/CT-TTg ngày 3 1/3/2020 cüa Thu tithng ChInh 
phü. 

Trong qua trinh clii trá, Bu'u din huyn phâi thrc hin day dü các bin pháp 
phông, chông djch nhu' sau: 

- Nhân viên clii trã phãi dãni bâo không lien quan den các yCu tO djch te. 
- Deo khâLl trang trong suOt qua trInh thirc hin nhim vii. 
- Kiêrn tra than nhit It nhât 02 lân/ngày trong qua trInh thirc hin him vii. 
- Rüa tay bang dung djch sat khuân sau rnôi Ian chi trã. 
- Thçrc hin các biii pháp khác theo khuyCn cáo ctia co quan y tê, dam bâo 

yCu câu cüa cOng tác phOng, chông djch Covid- 19. 

2. DC nghj Phông Lao dng Thuong binh vã Xâ hi, Báo hiêrn Xâ hi 
huyn, Kho bc Nhà nuic huyti và Uy ban nhân dan các xa, thj trân: Ho trg, to 
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diu kin cho Bu'u diii huyn thirc hin Phu'ong an chi trá cho các dôi tu'çlng nêu 
trên dê cüng phôi hçp thçrc hin tot các bin pháp phông, chOng djch Covid-19./.  (1 

Noi nhân: 
- Nhir trén; 
- TT. Huyn áy, HDND liuyn (báo cáo): 
- TT. UBND huyên: 
- CPVP; 
- Luu: VT, VX. 
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