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UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
HUYN NAM GIANG DIc 1p - Ty' do — Hinh phüc 

SO: 5/UBND-VX Nam Giang, ngày l  thOng 8 nOm 2010 

V/v thuc hiên chInh sách h6 tro 
nguñ dan gp khó khän do djch 
bênh Covid-19 

KInh gui: 

- Phông Lao dng - Thiiong binh và Xã hi; 
- Uy ban nhân dan các xâ, thj trân. 

Uy ban nhân dan huyn nhn duçic Cong van s 1483/LDTBXH-LDVL 
ngày 14/8/2020 cüa Si Lao &)ng- Thu'o'ng birth và Xà hi ye vic thirc hin chInh 
sách ho trçY ngui dan gp khó khãn do dch bnh Covid-19 (Cong vOn có gO'i 
PhOng Lao dng — Thzrn'ng binh và Xã hi); ye van de nay, Uy ban nhân dan huyn 
dê nghj: 

Phông Lao dng- Thuo'ng binh và Xä hi chü trI, phôi hcip vfii UBND các 
xâ, thj trân khân truo'ng triên khai thrc hin chInh sách ho trcY ngu'?ñ dan gp khó 
khän do djch bnh Covid-19 theo dê nghj cia S Lao dng - ThuGng binh và Xã 
hi ti Cong vAn so 1483/LDTBXH-LDVL ngày 14/8/2020 và báo cáo ye S Lao 
dng- Thu'crng binh và Xã hi theo yêu câu ti vAn bàn nêu trên. 

Dê nghj Truó'ng Phông Lao dng- Thu'o'ng binh và Xã hi, Chii tjch UBND 
các xA, th trân triên khai thirc hin./. 

('Sao gt'i COng vOn so ]483/LDTBXH-LDVL ngày 14/8/2020 cza So' Lao 

c45ng-  Thu'o'ng binh và Xã h5i) 
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UBND TINH QUANG NAM 
S LAO DQNG-THIJNG BINH 

VA XA HO! 
So: 1483/LDTBXH-LDVL 

V/v thirc hin chInh sách h trçi ngithi 
khãn do djch bnh 
VID-19 (1 
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Email: 
sldtbxh@quangnam 
vn 

- - Ca quan: Tinh Quât 
CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VWfI' NAM 

A ITñ&i gian k: 
DQc 1p — Ti, do — Hnh phtIQo8.2020 10:32:5: 

Quáng Nam, ngày 14 tháng 8 nám 2020 

KInh g1ri: Uy ban nhân dan các huyn, thj xã, thành ph& 

n Nghj quyt s 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 cüa Chinh phü v các 
V/i  bin pháp ho trçi ngithi dan gp khó khän do di djch COVID- 19 (vit tt là Nghj 

quyêt so 42/NQ-CP), Quyêt djnh so 1 5/2020/QD-TTg ngày 24/4/2020 cüa Thu 
-' ti.râng Chjnh phü quy djnh ye vic thirc hin các chInh sách h trçi ngui dan gp 

khó khãn do dti djch COVID- 19 (viêt tat là Quyêt dnh sO 1 5/2020/QD-TTg) và 
j, Jipuyêt djnh sO 1214/QD-UBND ngày 29/4/2020 cüa UBND tinh Quãng Nam ban 

c- 2t V hành Kê hoch triên khai thirc hin Nghj quyêt sO 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 cüa 
ChInh phü ye cac bin pháp h trç ngithi dan gp khó khàn do dai  djch COVID- 19 
và Quyêt djnh sO 1 5/2020/QD-TTg ngày 24/4/2020 cüa Thu ttthng ChInh phü quy 
djnh ye vic thrc hin các chjnh sách h trçi ngui dan gp khó khàn do dai  djch 
COVID-19 (viêt tat là Quyêt djnh s 1214/QD-UBND). Dn thii diem hin nay, 
vic thirc hin chInh sách ho trçY dôi vOi: ngmi lao dng lam vic theo hçp dông 
lao dng trong doanh nghip phái thóa thun ttm hoàn thiic hin hcp dng lao 
dng hoc nghi vic không huâng luo'ng, h kinh doanh, ngithi lao dng bj chtm 
dut hçip dông lao dng, hçip dông lam vic nhirng không dü diêu kin huâng trçi 
cap that nghip, ngithi lao dng không có giao kêt hgp dông lao dng bj mt vic 
lam, nguYi sü diing lao dng vay vn d trà hro'ng ngung vic di vOi ngithi lao 
dng, tiên d con rat chm so vri k hoch de ra (hoàn thành tmc 31/7/2020); 
theo báo cáo cüa các dja phuo'ng, den ngày 10/8/2020 toàn tinh diã h trçi cho 
19.954 lao dng/ h kinh doan.h vii tng kinh phi chi h trçi 20,740 t dông, con 
khoáng gân 20.000 lao dng/ h kinh doanh chua có Quyêt djnh phê duyt h trg 
vi tng kinh phi dir kin chi hm 20 t' dng. 

D cMy nhanh tin d th.m djnh h sa, ban hành Quyt djnh phé duyt h 
trç nguâi dan g.p khó khän do djch bnh COVID-19, S Lao dng-Thucing binh 
và Xã hi de nghj UBND các huyn, th xã, thành phô: 

- Chi dao  UBND cp xã yà các co quan lien quan khân tnxcing rà soát, xét 
duyt, thâm djnh và trInh Chü tch UBND cap huyn ban hành Quyêt djnh phê 
duyt h trçi di vói h kinh doanh, ngui lao dng bj châm dirt hçp dOng lao 
dng, hçp dng lam vic nhung không dü diêu kin hu&ng trcr cap that nghip, 
ngu&i lao dng không có giao két hçip dông lao dng bj mat vic lam; kp th&i phé 
duyt nhung h sc dã dam bão diu kin theo quy dnh ti Quyêt djnh so 15/2020/ 
QD-TTg, Quyt djnh s 1214/QD-UBND và huOng dn cua Sâ Lao dng-Thirnng 
binh và Xà hi tti Cong van so 1025/LDTBXH-LDVL ngày 08/6/2020, COng van 
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so 1069/LDTBXH-LDVL ngày 12/6/2020 và Cong van so 1333/LDTBXH-LDVL 
ngày 24/7/2020. Doi vâi nhüng dôi tuçmg, ngành nghê, cong vic không thuc quy 
dinh, hithng dan, dé nghj các dja phuo'ng chi các van ban bô sung cUa ChInh phU, 
Thu tithng Chjnh phü, UBND tinh; khOng d h sci ton d9ng tti cap xã, cap huyn. 

Trrnmg hçp h sc do doanh nghip l.p d h trçi ngix?ii lao dng lam vic 
theo hçTp dông lao dng phãi thOa thun tam  hoãn thirc hin hçp dng lao dng 
holtc nghi vic không hu&ng hrcing, sau khi có kin cüa Co quan Thuê ye doanh 
thu, nguôn tài chInh cüa doanh nghip d trã luong, dê ngh chi dao  các co quan 
chuyên mon cp huyn thâm dnh báo cáo tài chInh cüa doanh nghip theo huâng 
dn cüa B Lao dng-Thuang binh và Xã hi (dã gui cho các dja phuong) ye flj 
dung báo cáo tài chInh rut g9n và huáfng dn thâm djnh các báo cáo tài chInh dê 
hoán chinh h so trInh Chu tjch UBND huyn xem xét, quyêt djnh. 

- Chi dio Phông Lao dng-Thircmg binh và Xã hi, UBND cp xã t chirc 
chi tiên h trçy ngu?ñ dan phái dam bâo các bin pháp phông, chông djch bnh 
COVID-19; Phông Lao dng - Thuong binh và Xã hi thirc hin báo cáo tiên d 
cOng tác h trçY ye Sâ Lao dng-Thucmg binh và Xã hôi triroc 16 giô  ngày thir Ba 
và thu Näm hang tuân theo Phii hic biêu mu g11i kern (qua Q-office, ngzthi nhn: 
ha Lê Na Ly, C'huyên viên Phông Lao ctng- Vic làm) dê kjp thai tong hgp, báo 
cáo UBND tinh, B Lao dng-Thixang binh và Xã hOi. 

Sâ Lao dng-Thuang binh và Xã hi d nghj UBND các huyn, th xã, thánh 
ph trin khai thirc hin các ni dung nêu trên./. 

Noi nhân: 
-Nhutrên; 
- UBND tinh Quãng Nam (báo cáo); 
- D/c Lê TrI Thanh, ChU tjch UBND tinh (báo cáo); 
- D/c Trn Dinh Tüng, PCT UBND tinh (báo cáo); 
- Die Trn Van Tan, PCT UBND tinh (báo cáo); 
- Sâ Tài chInh; 
- Cue Thu tinh; 
- Lãnh dao Si; 
- Phông LDTBXH các huyn, thj xã, thành ph& 
- Liiu: VT,LDVL. 
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