
ỦY BAN NHÂN DÂN 

  HUYỆN CAO LỘC 

 

  Số:       /UBND-LĐTBXHDT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHÃ VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Cao Lộc, ngày       tháng 7 năm 2021 

 

V/v góp ý vào dự thảo Quyết định của 

UBND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ 

người lao động theo Nghị Quyết số 

68/NQ-CP 

 

 

 

                   Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

 

 

 Thực hiện Công văn số 1108/SLĐTBXH-LĐVLBHXH, ngày 16/7/2021 của 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc xin ý kiến góp ý vào dự thảo Quyết 

định của UBND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ người lao động theo Nghị quyết số 

68/NQ-CP.  

Sau khi nghiên dự thảo Quyết định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người 

lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại 

dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo quy định tại khoản 12, Mục II 

Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ. UBND huyện Cao Lộc cơ bản nhất trí 

với bố cục trình bày và góp ý kiến một số nội dung, cụ thể như sau: 

1. Tại khoản 2, Điều 1: 

- Bỏ đoạn thuộc các hộ gia đình phi nông nghiệp, vì thực tiễn hiện nay nhiều 

lao động tự do là người thuộc các xã tại khu vực nông thôn.  

- Tại khoản 2 điểm a, Điều 1: bỏ nội dung: không có thu nhập hoặc có thu 

nhập thấp hơn 2.000.000 đồng/tháng đối với khu vực thành thị và 

1.500.000đồng/tháng đối với khu vực nông thôn (mức chuẩn nghèo của quốc gia 

giai đoạn 2021-2025), gặp khó khăn trong cuộc sống. Lý do: rất khó khăn chứng 

minh nguồn thu nhập và không có tiêu chí cụ thể xác định gặp khó khăn trong cuộc 

sống. 

2. Tại điểm b, khoản 2, Điều 1: 

- Gạch đầu dòng thứ nhất: Bổ sung thêm người lao động làm việc tại quán 

karaok, công nghệ thông tin. Lý do: phù hợp với các văn bản giãn cách của cấp có 

thẩm quyền theo từng địa bàn. 

3. Tại khoản 2, điểm d, Điều 1: Thay thế cụm từ: Trường hợp không đủ 

điều kiện, Uỷ ban nhân dân cấp huyện trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do đề nghị 

thay thế bằng Trường hợp không đủ điều kiện, Uỷ ban nhân dân cấp huyện yêu cầu 

UBND cấp xã, thị trấn trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Lý do: UBND cấp xã, 

thị trấn nắm rõ từng đối tượng cụ thể. 

4. Tại mẫu số 1: Đơn đề nghị hỗ trợ 

- Tại phần Đại diện bộ phận đánh giá, thẩm định hồ sơ đề nghị thay bằng 

Xác nhận của Chủ tịch UBND xã, thị trấn. 
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- Tại nội dung kết quả đánh giá, thẩm định hồ sơ. Phần dành cho cơ quan 

tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị thay thế bằng phần này dành cho xã, thị trấn 

thẩm định hồ sơ. 

Trên đây là ý kiến góp ý vào dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định 

chính sách hỗ trợ người lao động theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của UBND huyện 

Cao Lộc, đề nghị Sở Lao động, Thương binh, Xã hội xem xét tổng hợp theo quy 

định./. 

 
Nơi nhận:                                                                           
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Uỷ ban MTTQ huyện, các đoàn thể huyện; 

- Các ngành: Công an, Chi cục Thuế huyện; 

BHXH, Trung tâm Y tế huyện; 

- Các phòng: LĐTBXH- DT, TCKH, Thanh 

tra, VHTT;  

- C, PCVP;  

- UBND các xã, thị trấn. 

- Lưu: VT. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Anh 
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