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V/v khn trlwng thirc hin 
chInh sách h trg ngui dan 
gp kho khän do djch bnh 
Covid-19 

Nam Giang, ngayjj tháng 7 näm 2020 

KInh giri: 
- Các ca quan, don vi; 
- UBND các xã, thj trân. 

Theo d nghj cüa Sà Lao dng — Thi.rang binh và Xä hi ti Cong van so 
1203/LDTBXH-LDVL ngày 06/7/2020 ye vic thirc hin chInh sách ho trg ngui 
dan gp khó khän do djch Covid-19 ('Cong van nay có gici PhOng Lao d5ng — 
Thirni'ig binh và Xà hç51,); ye van dê nay, UBND huyn giao: 

1. Phông Lao dng- Thwvng binh vâ Xã hi chü tn, phôi hçxp vâi UBND 
các xã, thj trân báo cáo tiên dc triên khai cong tác ho trçY nguO'i dan gp khó khAn 
do di dch Covid-19 theo Nghj quyêt so 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 cUa ChInh 
phü trên dja bàn huyn gt'ri ye Sâ Lao dng - Thuong binh và Xâ hi trtr&c 16 giô 
hang ngày theo dê nghj ti Cong van so 1 203/LDTBXH-LDVL ngày 06/7/2020 
dung quy djnh. 

2. UBND các xã, thi trân và các Co quan, don vj lien quan khãn truong rà 
soát, xét duyt, thâm djnh và trInh Chü tjch UBND huyn ban hành Quyêt djnh 
phê duyt ho tra, nhât là dôi vi ho so ho trçl h kinh doanh, ngui lao dng bj 
châm dirt hqp dông lao dng, hçip dông lam vic nhi.mg không dU diêu kin huâng 
trçl cap that nghip, ngiiôi lao dng khOng có giao kêt hçip dông lao dng bj mat 
vic lam; trong do, uu tiên xét duyt nhüng ho so dã dam bão diêu kin theo huO'ng 
dan ti Quyêt djnh so 15/2020/QD-TTg, Quyêt djnh so 1214/QD-UBND và hithng 
dan ciLia S Lao dng — Thuong binh và Xà hi tai  Cong van so 1025/LDTBXH-
LDVL ngay 08/6/2020 va Cong van so 1 069/LDTBXH-LDVL ngày 12/6/2020. 

Dê nghj Thu trixmg các co quan, don vj lien quan và Chü tjch UBND các 
xã, thj trân triên khai thirc hin./. 

No'i n/i mn: 
- Nhu trên; 
- IT. UBND huyên (báo cáo); 
- CPVP; 
- Liru: VT, VX. 
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KT. CHANH VAN PHONG 
PHO CHANH VAN PHONG 
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