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

    XÃ NINH THỌ                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
     

       Số:         /UBND                             Ninh Thọ, ngày 29 tháng 7 năm 2021. 

  V/v triển khai thực hiện các chính sách 

hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao  

động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19  

 

 

Kính gửi:  Ban nhân dân 8 thôn. 

 

 Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính 

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

khó khăn do dịch Covid-19;  

Căn cứ 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 và 

người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.  

Căn cứ Quyết định số 2045/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2021 của 

UBND tỉnh Khánh Hòa về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động 

không có giao kết hợp động lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên 

địa bàn tỉnh Khánh Hòa; 

 Thực hiện Kế hoạch số 2753/UBND ngày 21/7/2021 của UBND thị xã 

Ninh Hòa về việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người 

sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã Ninh 

Hòa; 

Thực hiện Công văn số 2832/UBND ngày 26/7/2021 của UBND thị xã 

Ninh Hòa về việc khẩn trương triển khai các chính sách hỗ trợ người lao động 

và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; 

Để việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn 

do đại dịch Covid-19 được kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch, đúng quy 

định theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, Quyết định số 23/2020/QĐ-TTg và Quyết 

định số 2045/QĐ-UBND.  

UBND xã Ninh Thọ đề nghị Ban nhân dân các thôn triển khai thực hiện 

các nội dung, cụ thể như sau:  

1. Khẩn trương rà soát, thống kê, cung cấp tờ khai đề nghị hỗ trợ (theo 

mẫu số 14), lập danh sách hỗ trợ đối với người lao động không có giao kết hợp 

đồng lao động (lao động tự do) bị tạm dừng lao động hoặc bị mất việc làm. 

(Theo biểu mẫu số 15 đính kèm) 

* Các đối tượng được hỗ trợ: 

- Bán hàng rong, buôn bán nhỏ 

- Thu gom rác, phế liệu. 



- Cắt tóc, gội đầu, massaga, bấm huyệt, giác hơi. 

- Bốc vác, vận chuyển hàng hóa bằng xe ba gác, xe thô sơ. 

- Xe ôm truyền thống 

- Đánh bắt thủy, hải sản (làm thuê trên các phương tiện đánh bắt thủy hải 

sản; hoặc tự trang bị phương tiện, ngư lưới cụ hoặc dùng các vật dụng giản đơn 

để đánh bắt thủy, hải sản). 

- Đạp xích lô. 

- Bảo vệ. 

- Bán hàng trong các chợ do UBND cấp huyện, cấp xã quản lý. (Nếu có 

đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế thì không được hỗ trợ theo nhóm này mà 

thuộc đối tượng hộ kinh doanh) 

- Tự làm hoặc làm thuê tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu 

trú, du lịch. 

- Bán lẻ vé số lưu động (cấp xã không thực hiện đối tượng này) 

* Điều kiện hưởng: 

Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) bị 

tạm dừng lao động hoặc bị mất việc làm, cư trú hợp pháp trên địa bàn xã Ninh 

Thọ; trường hợp tạm trú phải có đăng ký tạm trú đươc cơ quan Công an xác 

nhận và thuộc một trong các trường hợp sau: 

- Trong khu vực giãn cách xã hội; khu vực phong tỏa hoặc phải tạm thời 

dừng các hoạt động để phòng chống dịch Covid-19 theo yêu cầu, quyết định của 

người hoặc cơ quan có thẩm quyền. 

- Cách ly y tế tại nhà thuộc diện F2. 

* Mức hỗ trợ: 

- Thời gian tạm dừng hoạt động hoặc mất việc từ 30 ngày trở xuống được 

hỗ trợ mức 1.500.000đ/người. 

- Thời gian tạm dừng hoat động hoặc mất việc làm trên 30 ngày được hỗ 

trợ mức 1.500.000đ/người. 

* Thời gian hỗ trợ từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021. 

* Trường hợp người lao động chuyển sang thành F0 hoặc F1 thì thôi 

hưởng chính sách này (được hỗ trợ theo chính sách hỗ trợ cho người đang điều 

trị Covid-19, cách ly y tế) 

2. Trưởng thôn trên địa bàn xã thực hiện rà soát để hướng dẫn và tiếp 

nhận hồ sơ hỗ trợ các đối tượng theo quy định.  

3. Thời gian triển khai thực hiện rà soát, nhận đơn: Từ ngày 01/8/2021 

đến ngày 31/12/2021. 



Tổng hợp theo biểu mẫu và gửi danh sách về UBND xã hàng ngày (thông 

qua bộ phận Thương binh xã hội xã).  

4. Một số lưu ý:  

- Tiến hành rà soát kỹ, công khai, minh bạch, đảm bảo không bỏ sót đối 

tượng và không hỗ trợ sai đối tượng. 

- Trong quá trình lập danh sách các đối tượng đề nghị hỗ trợ, không được 

lập trùng với các đối tượng khác (hộ kinh doanh hoặc F1, F0 cách ly tập trung, 

hoặc lao động có hợp đồng lao động).  

- Danh sách người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất 

việc làm đủ điều kiện hưởng hỗ trợ của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ được công 

khai trong cộng đồng dân cư, niêm yết công khai tại UBND xã và Nhà sinh hoạt 

cộng đồng thôn trong 01 ngày làm việc. 

 - Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ 

trực tiếp với Công chức Văn hóa xã hội để được hướng dẫn thực hiện. 

Đề nghị các Trưởng thôn nghiêm túc, khẩn trương thực hiện các nội dung 

công văn này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

Nơi nhận:                   KT. CHỦ TỊCH 

- Như trên (để thực hiện);                PHÓ CHỦ TỊCH 

- Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội; 

- Thường trực Đảng ủy xã; 

- Thường trực HĐND xã; 

- Mặt trận và Các đoàn thể xã Ninh Thọ; 

- Lưu: VT. 

 

              Đỗ Công Tân 
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