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V/v tổ chức thực hiện kịp thời các
chính sách hỗ trợ người dân, người
lao động, người sử dụng lao động gặp
khó khăn do đại dịch Covid-19 theo
Nghị quyết 68/NQ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Triệu Phong, ngày 21 tháng 9 năm 2021

Kính gửi:
- Phòng Lao động-Thương binh và Xã hộ huyện;
- Ban Chỉ huy Quân sự huyện;
- UBND các xã, thị trấn.
UBND huyện nhận được Công văn số 1978/SLĐTBXH-LĐVLATLĐ
ngày 20/9/2021 của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh về việc tổ chức
thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ người dân, người lao động, người sử
dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP
(Sao gửi kèm theo).
UBND huyện có ý kiến như sau:
1. Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND các xã,
thị trấn nắm tình hình và hướng dẫn các doanh nghiệp, đơn vị, có người lao
động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, lập hồ sơ gửi UBND huyện thẩm
định, trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách và kinh phí để hỗ trợ kịp thời cho
các đối tượng là người lao động sau đây:
- Người lao động làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp
công lập tự đảm bảo chi thường xuyên hoặc chi đầu tư và chi thường xuyên, cơ
sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung
học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp phải tạm dừng hoạt động
theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng chống dịch
COVID-19 phải tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương và đảm
bảo điều kiện hỗ trợ quy định tại Điều 13 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( sau đây gọi tắt là Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg).
- Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động bị ngừng việc
theo khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động và thuộc đối tượng phải cách ly y tế
hoặc trong các khu vực phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm
quyền và đảm bảo điều kiện hỗ trợ quy định tại Điều 17 Quyết định số
23/2021/QĐ-TTg.
2. Ban Chỉ huy Quân sự huyện, UBND các xã, thị trấn nắm tình hình, để
kịp thời hướng dẫn làm hồ sơ đề nghị hỗ trợ và tiếp nhận hồ sơ, báo cáo UBND
huyện để kịp thời trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ đối với

hộ kinh doanh, người dân, người lao động tự do gặp khó khăn do đại dịch
COVID-19 sau đây:
- Hộ kinh doanh đảm bảo điều kiện quy định tại Điều 35 Quyết định số
23/2021/QĐ-TTg.
- Trẻ em và người đang điều trị, kết thúc điều trị (F0); đang cách ly, kết
thúc cách ly (F1) theo quy định tại Chương VII Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.
- Lao động tự do trên địa bàn huyện bị nghỉ việc, ngừng việc để điều trị
do nhiễm Covid-19 (F0) hoặc cách ly y tế (F1) hoặc trong các khu vực bị phong
tỏa hoặc bị mất việc làm, giảm thu nhập xuống mức bằng hoặc thấp hơn mức
chuẩn nghèo quy định trong khu vực thực hiện giãn cách xã hội hoặc làm nghề,
công việc phải ngừng hoạt động để phòng, chống Covid-19 theo yêu cầu của cơ
quan nhà nước có thẩm quyền từ 14 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày
01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021.
UBND huyện yêu cầu Phòng Lao động-Thương binh và Xã hộ huyện,
Ban Chỉ huy Quân sự huyện, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện kịp
thời, nghiêm túc./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh(b/c);
- Sở LĐTB&XH tỉnh;
- TV Huyện ủy (b/c);
- TT HĐND huyện;
- CT, PCT UBND huyện;
- CPVP, CV;
- Lưu: VTUB.
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