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Kính gửi:  

                               - Phòng LĐTB&XH, Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.  

 

 

Căn cứ Văn bản số 1820/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 28/7/2021 của Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội 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 trên 

địa bàn tỉnh (theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và 

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). 

 UBND huyện Thanh Thủy yêu cầu Phòng LĐTB&XH, Đài Truyền thanh – 

Truyền hình huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau:  

1. Phòng LĐTB&XH  

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị 

trấn trong triển khai thực hiện chính sách đối với đối tượng hưởng quy định tại 

chương IV, chương V, chương IX và Điểm b, khoản 5, điều 27, Chương VII của 

Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg;  người lao động không có giao kết hợp đồng lao 

động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (quy định tại điểm 12, mục II, Nghị 

quyết 68/NQ-CP).  

- Tiếp nhận, thẩm định và tổng hợp hồ sơ từ các xã, thị trấn gửi cơ quan có 

thẩm quyền phê duyệt. 

2. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện 

Tuyên truyền đầy đủ, kịp thời các chính sách hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh 

với người sử dụng lao động, người lao động và các đối tượng gặp khó khăn do đại 

dịch COVID-19, đặc biệt Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-

TTg. 

 



3. UBND các xã, thị trấn 

a) Rà soát, tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, tổng hợp đối tượng hưởng chính sách 

quy định tại chương IV, chương V, chương IX và Điểm b, khoản 5, điều 27, 

Chương VII của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg đảm bảo chặt chẽ, kịp thời, đúng 

đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách và không 

quy định thêm các thủ tục hành chính. 

 b) Đối với người lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó 

khăn do đại dịch COVID-19 (quy định tại điểm 12, mục II, Nghị quyết 68/NQ-

CP). Để có căn cứ báo cáo UBND tỉnh cân đối nguồn lực, ban hành chính sách đề 

nghị các xã, thị trấn thực hiện rà soát đối tượng, điều kiện hưởng hỗ trợ (theo biểu 

đính kèm) như sau: 

- Đối tượng:  Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao 

động tự do) cư trú hợp pháp trên địa bàn (trường hợp tạm trú phải có đăng ký tạm 

trú được cơ quan công an xác nhận) làm một trong năm loại công việc sau: Thu 

gom rác, phế liệu; bốc vác, vận chuyển bằng xe thô sơ không có hoặc không gắn 

động cơ; lái xe mô tô 2 bánh chở khách; bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ, bán vé 

số; tự làm hoặc làm việc tại các hộ kinh doanh (gọi chung là cơ sở) được thành 

lập theo quy định của pháp luật và đang hoạt động trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú, 

bán hàng tại điểm du lịch, chăm sóc sức khỏe do ảnh hưởng của đại dịch COVID-

19 từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến nay.  

-  Điều kiện hưởng: Đối tượng được hỗ trợ khi đủ các điều kiện sau: 

+ Bị mất việc làm do bản thân thuộc đối tượng phải cách ly y tế hoặc trong 

địa bàn khu dân cư phải phong tỏa hoặc cơ sở làm việc nằm trong địa bàn phải 

phong tỏa theo quyết định của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

+ Không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng liền kề (trước thời 

điểm có quyết định cách ly y tế hoặc phong tỏa của các cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền) thấp hơn mức chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo (không thuộc đối tượng 

hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội) được công nhận theo quyết định của Chủ tịch UBND 

cấp xã thời điểm 31/12/2020. 

+ Chưa được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết số 

68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg 

ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Danh sách rà soát, tổng hợp người lao động không có giao kết hợp đồng 

lao động (lao động tự do) gửi về UBND huyện qua phòng LĐTB&XH trước ngày 

06/8/2021(Gửi bản ký đóng dấu danh sách tổng hợp, đồng thời gửi file điện tử theo 

địa chỉ email: ldtbxh.thanhthuy@gmail.com). 

c. Trình tự, thủ tục, biểu mẫu:  Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 

23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ. 

mailto:ldtbxh.thanh


Yêu cầu phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Đài Truyền thanh - 

Truyền hình huyện, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện nội dung trên. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh đề nghị phản 

ánh kịp thời về UBND huyện qua Phòng LĐTB&XH tổng hợp, báo cáo Sở 

LĐTB&XH xem xét giải quyết./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- CT, các PCT huyện (Ô.Đức); 

- BCĐ phòng chống dịch Covid-19 huyện; 

- Các phòng, ngành liên quan; 

- CVP, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Đức 
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