
 

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

THỊ XÃ HOÀI NHƠN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:        /UBND - VX 
V/v triển khai thực hiện chính sách 

hỗ trợ người lao động không có 

giao kết hợp đồng lao động gặp 

khó khăn do ảnh hưởng bởi đại 

dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã 

 

            Hoài Nhơn, ngày       tháng 7 năm 2021 

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các xã, phường. 

 

Thực hiện Công văn số 1945/SLĐTBXH-VLGDNN ngày 15/7/2021 của Sở Lao 

động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định V/v triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ 

người lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi 

đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. 

Nhằm triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng do 

đại dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã; chia sẻ khó khăn, bảo đảm cuộc sống của Nhân 

dân, người lao động, người sử dụng lao động, góp phần ổn định an sinh xã hội trên địa 

bàn thị xã, UBND thị xã Hoài Nhơn yêu cầu UBND các xã, phường khẩn trương thực 

hiện chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự 

do) và một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn 

theo quy định tại điểm 12 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính 

phủ, với một số nội dung sau: 

1. Đối tượng hỗ trợ  

Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động làm việc trong các ngành 

nghề phải tạm dừng hoạt động theo quy định của UBND tỉnh để phòng, chống dịch 

COVID-19 hoặc làm một trong các loại công việc sau gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi 

đại dịch COVID-19: (i) Người bán vé số dạo; (ii) Người bán hàng rong, buôn bán nhỏ 

lẻ không có địa điểm cố định; (iii) Người bốc vác trong khu vực nhà ga, bến cảng, bến 

xe, bến tàu và tại các chợ; (iv) Người chở khách, chở hàng bằng xe mô tô 02 bánh, 03 

bánh, xích lô, ba gác; (v) Người thu gom rác, phế liệu; (vi) Người tự làm hoặc làm việc 

tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú (trừ các đối tượng làm việc theo 

giờ, làm việc bán thời gian). 

2. Điều kiện hỗ trợ 

- Bị mất việc làm, không có thu nhập hoặc thu nhập thấp hơn mức chuẩn cận nghèo 

theo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng 

Chính phủ trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021; mỗi đối tượng 

chỉ được hỗ trợ một chính sách hỗ trợ và chỉ được hưởng một lần. 

- Cư trú hợp pháp tại địa phương (trường hợp tạm trú phải có đăng ký tạm trú được 

cơ quan công an xác nhận). 

3. Mức hỗ trợ một lần: 1.500.000 đồng/người. 

4. Tổ chức thực hiện 



+ Chỉ đạo các thôn, khu phố rà soát, hướng dẫn người lao động không có giao kết 

hợp đồng lao động (lao động tự do) bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 làm Đơn đề 

nghị hỗ trợ (theo Mẫu đính kèm), lập danh sách, báo cáo UBND xã, phường xét duyệt. 

Lưu ý không bỏ sót đối tượng, danh sách rà soát có sự tham gia của cấp uỷ, Ban công 

tác Mặt trận thôn, khu phố. 

+ Thành lập Hội đồng xét duyệt do Chủ tịch UBND xã, phường làm Chủ tịch Hội 

đồng và các thành viên gồm: Văn hóa - xã hội, Thương binh - xã hội, Tư pháp – Hộ tịch, 

Công an, Mặt trận Tổ quốc, các hội đoàn thể và Trưởng các thôn, khu phố. Hội đồng xét 

duyệt có nhiệm vụ: Xét duyệt danh sách các đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch 

COVID-19 trên địa bàn đảm bảo công khai, minh bạch; niêm yết công khai danh sách và 

thông báo trên hệ thống loa truyền thanh xã, phường để Nhân dân biết, tham gia giám 

sát. 

+ Tổng hợp danh sách các đối tượng được hỗ trợ (theo Phụ lục 2 đính kèm) gửi 

UBND thị xã (qua Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội) tổng hợp, trình UBND 

tỉnh phê duyệt. 

+ Tổ chức thực hiện chi trả trợ cấp cho các đối tượng sau khi có Quyết định phê 

duyệt danh sách hỗ trợ của UBND tỉnh theo quy định và chịu trách nhiệm trước pháp 

luật về tính đúng đắn. 

Lưu ý:  

- Hồ sơ của người lao động xin hỗ trợ được lưu tại xã, phường để phục vụ cho 

công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán sau này. 

- Danh sách các đối tượng tổng hợp trên Phần mềm Excel. 

Đề nghị UBND các xã, phường khẩn trương triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: KT.CHỦ TỊCH 
- Như trên; PHÓ CHỦ TỊCH 
- CT, các PCT UBND thị xã;  
- BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 thị xã;   
- Phòng Lao động – TB&XH thị xã;  
- Lưu: VT.                    

 Trần Hữu Thảo 
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