
    

ỦY BAN NHÂN DÂN 

  HUYỆN CAO LỘC 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /UBND-LĐTBXHDT        Cao Lộc, ngày         tháng  01 năm 2021 

V/v Đôn đốc thực hiện chính sách hỗ 

trợ người lao động gặp khó khăn do 

ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 

 

 

Kính gửi:  

- Các phòng, ban, ngành thuộc UBND huyện; 

- Chi cục Thuế Cao Lộc; 

- Ngân hàng Chính sách xã hội huyện; 

- Bảo hiểm xã hội huyện;   

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 2169/UBND-KGVX, ngày 29/12/2021 của UBND 

tỉnh về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do ảnh 

hưởng của đại dịch Covid-19; Công văn số 2316/SLĐTBXH-LĐVLBHXH, ngày 

31/12/2021 của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn về việc thực 

hiện chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch 

Covid-19. 

Nhằm đảm bảo việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử 

dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 kịp thời, đầy đủ theo đúng tinh 

thần của Nghị quyết số 68/NQ-CP, Nghị quyết số 126/NQ-CP và Nghị quyết số 

116/NQ-CP. UBND huyện Cao Lộc đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện 

các nôi dung sau: 

1. Văn phòng HĐND và UBND huyện; Phòng Lao động; Thương binh, Xã 

hội - Dân tộc huyện; Chi cục Thuế Cao Lộc; Ngân hàng Chính sách xã hội huyện; 

Bảo hiểm xã hội huyện; Trung tâm Y tế huyện; UBND các xã, thị trấn tập trung rà 

soát đối tượng, hướng dẫn, đôn đốc người lao động, người sử dụng lao động lập hồ 

sơ, danh sách đề nghị hỗ trợ theo quy định; tổng hợp, thẩm định, trình UBND 

huyện phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ theo ủy quyền của UBND tỉnh hoặc 

trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng theo 

đúng quy định. Trong quá trình thực hiện cần đẩy mạnh việc phối hợp, trao đổi 

thông tin giữa các cơ quan (cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp thực hiện chính 

sách) và với UBND các xã, thị trấn có liên quan để tránh hỗ trợ trùng hoặc bỏ xót 

đối tượng hoặc xác định sai đối tượng thời gian hoàn thiện việc hỗ trợ xong trước 

ngày 15/01/2022. 

2. Đối với việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động 

theo Quyết định số 1517/QĐ-UBND, ngày 30/7/2021 của UBND tỉnh cần lưu ý 

các nội dung sau: 

2.1. Người lao động không có giao kết lao động thuộc các nhóm đối tượng 

sau được xem xét hỗ trợ theo Quyết định số 1517/QĐ-UBND nếu đủ điều kiện: 
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- Người lao động quá tuổi nhưng vẫn phải lao động để trang trải cuộc 

sống, công việc của người lao động là công việc chính và thường xuyên. 

- Các đối tượng là người lao động đang làm việc trong các nhóm nghề: 

nhóm nghề bốc vác ván, gỗ trong các xưởng chế biến gỗ tư nhân; nhóm nghề bốc 

vác gỗ trong khai thác rừng; nhóm người lao động làm việc thường xuyên tại các 

hộ kinh doanh thuộc các lĩnh vực nhà hàng, quán ăn, quán rượu, bia, quầy bar, 

quán cafe, giải khát, phòng tập gym, cơ sở xoa bóp, bấm huyệt (không bao gồm 

người làm việc trong các doanh nghiệp: Công ty Cổ phần, Công ty TNHH, Doanh 

nghiệp tư nhân; hợp tác xã). 

 2.2.  Đơn đề nghị hỗ trợ của người lao động cần ghi đầy đủ, cụ thể các thông 

tin về việc làm (bán hàng gì, bốc vác gì, dịch vụ gì,..), nơi làm việc (tên cửa hàng, 

công trình, cơ sở (nếu có), số nhà,.. ), thời gian bị mất việc làm (ghi rõ từ ngày nào, 

đến ngày nào) phải phù hợp với thời gian yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để 

thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại nơi người lao động làm 

việc hoặc cư trú. Người lao động đang làm việc ngay trước thời điểm nghỉ việc 

theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để thực hiện các biện pháp phòng chống 

dịch Covid-19. 

 3. Đề nghị các cơ quan, đơn vị; Văn phòng HĐND và UBND huyện, Ngân 

hàng Chính sách xã hội huyện; Bảo hiểm xã hội huyện; Trung tâm Y tế huyện căn 

cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị 

quyết số 68/NQ-CP; Nghị quyết số 126/NQ-CP; Nghị quyết số 116/NQ-CP của 

Chính phủ về UBND huyện (qua Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc) 

chậm nhất trước 10h00 ngày 11/01/2022. 

UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn nghiêm 

túc triển khai thực hiện các nội dung nêu trên đảm bảo đúng tiến độ./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện; (b/c) 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Uỷ ban MTTQ huyện; 

- Các Đoàn thể huyện; 

- C, PCVP; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thịnh 

 


		2022-01-06T17:34:32+0700


		2022-01-07T17:11:42+0700


		2022-01-07T17:11:42+0700


		2022-01-07T17:11:42+0700


		2022-01-07T17:11:42+0700




