
     ỦY BAN NHÂN DÂN 

       HUYỆN CAO LỘC 

Số:         /UBND-LĐTBXHDT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Cao Lộc, ngày         tháng 12 năm 2021 

V/v thực hiện chính sách hỗ trợ 

người lao động theo Quyết định số 

33/2021/QĐ-TTg, ngày 06/11/2021 

của Thủ tướng Chính phủ 

 

 

      Kính gửi:      

   - Chi cục Thuế huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Căn cứ Nghị quyết số 126/NQ-CP, ngày 08/10/2021 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung Nghị quyết số 68/NQ-CP, ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số 

chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại 

dịch COVID-19; Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg, ngày 06/11/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của 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 (gọi tắt là Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 06/11/2021); 

Thực hiện Công văn số 2124/UBND-KGVX, ngày 20/12/2021 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg, ngày 

06/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Hướng dẫn số 2290/SLĐTBXH-

LĐVLBHXH, ngày 27/12/2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về 

việc xác định đối tượng, điều kiện hỗ trợ, hồ sơ trình tự, thủ tục đề nghị hỗ trợ hộ 

kinh doanh sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối và người bán hàng rong, 

quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, kinh doanh thời vụ, làm dịch vụ có 

thu nhập thấp không phải đăng ký hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch 

COVID-19 (gọi tắt là Hướng dẫn số 2290/HD-SLĐTBXH ngày 27/12/2021); 

Để thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại 

dịch COVID-19 đối với các đối tượng mới theo khoản 21 Điều 1 Quyết định số 

33/2021/QĐ-TTg, ngày 06/11/2021 và Hướng dẫn số 2290/SLĐTBXH-

LĐVLBHXH, ngày 27/12/2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, 

UBND huyện đề nghị Chi cục Thuế huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện một 

số nội dung sau:  

1. Hỗ trợ hộ kinh doanh sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối:  

a. Đối tượng, điều kiện hỗ trợ 

Hộ kinh doanh sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối được hỗ trợ khi có 

đủ các điều kiện sau:  

- Có đăng ký kinh doanh và có trong Danh bạ quản lý của cơ quan thuế. 

- Phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên theo yêu cầu của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 hoặc do có địa điểm kinh 
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doanh trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo nguyên tắc của 

Chỉ thị số 16/CT-TTg hoặc phải áp dụng các biện pháp không hoạt động/ngừng hoạt 

động theo Nghị quyết số 128/NQ-CP trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến ngày 

31/12/2021. 

b. Mức hỗ trợ: 3.000.000đồng/hộ kinh doanh. 

c. Hồ sơ; trình tự, thủ tục thực hiện, nội dung thực hiện: Theo Điều 37 Quyết 

định số 23/2021/QĐ-TTg, ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ. 

d. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: 

Hồ sơ gửi Chi cục Thuế huyện Cao Lộc để tổng hợp, thẩm định, trình 

UBND huyện (qua phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc). 

2. Hỗ trợ người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu 

động, kinh doanh thời vụ, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký hộ 

kinh doanh.  

a. Đối tượng, điều kiện hỗ trợ 

Người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, kinh doanh 

thời vụ, làm dịch vụ có thu nhập thấp không phải đăng ký hộ kinh doanh được hỗ trợ 

khi đảm bảo đầy đủ các tiêu chí sau: 

+ Thường xuyên làm việc tạo ra thu nhập chính từ các công việc sau: 

Buôn bán vặt: Là hoạt động mua bán những vật dụng nhỏ lẻ có hoặc không 

có địa điểm cố định.  

Bán quà vặt: Là hoạt động bán quà bánh, đồ ăn, nước uống (hàng nước) có 

hoặc không có địa điểm cố định; 

Buôn chuyến: Là hoạt động mua hàng hóa từ nơi khác về theo từng chuyến 

để bán cho người mua buôn hoặc người bán lẻ; 

Thực hiện các dịch vụ: Đánh giày, bán vé số, chữa khóa, sửa chữa xe đạp, 

xe máy, trông giữ xe, rửa xe, vẽ tranh, chụp ảnh và các dịch vụ khác có hoặc 

không có địa điểm cố định; 

+ Bị mất việc làm từ 15 ngày liên tục trở lên do yêu cầu của cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 hoặc do có địa điểm 

kinh doanh trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo nguyên 

tắc của Chỉ thị số 16/CT-TTg hoặc phải áp dụng biện pháp không hoạt 

động/ngừng hoạt động theo Nghị quyết số 128/NQ-CP trong khoảng thời gian từ 

ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021. 

+ Có thời gian hoạt động kinh doanh ít nhất từ 06 tháng trở lên, vẫn hoạt 

động kinh doanh ngay trước thời điểm phải nghỉ việc do ảnh hưởng của đại dịch 

COVID-19-19.  

+ Có tổng thu nhập trong tháng mất việc làm dưới mức 

1.500.000đ/người/tháng đối với khu vực nông thôn và 2.000.000đ/người/tháng 

đối với khu vực thành thị. 

b. Mức hỗ trợ: 1.500.000 đồng/người. 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=128/NQ-CP&match=True&area=2&lan=1
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c. Hồ sơ; trình tự, thủ tục hỗ trợ: Thực hiện theo trình tự các bước rà soát, lập 

danh 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 tại Hướng dẫn số 1196/HD-

SLĐTBXH ngày 30/7/2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.  

d. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: 

Hồ sơ gửi về UBND huyện (qua Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - 

Dân tộc huyện) để tổng hợp, thẩm định trình UBND huyện, tỉnh xem xét, quyết 

định. 

3. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Thời gian tiếp nhận hồ sơ của người lao động 

tại huyện đến hết ngày 31/01/2022.  

Trên cơ sở Văn bản này đề nghị UBND các xã, thị trấn quan tâm chỉ đạo 

công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ trên địa bàn theo 

đúng quy định. 

Trong quá trình triển khai thực hiện các quy định nêu trên, nếu có khó 

khăn, vướng mắc phát sinh thì kịp thời phản ánh về UBND huyện (qua Phòng 

Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện) để phối hợp giải quyết kịp 

thời./. 
 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở LĐTBXH (B/c); 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Uỷ ban MTTQ huyện; 

- Liên đoàn Lao động huyện; 

- Các đoàn thể huyện; 

- Công an huyện; 

- Các phòng trực thuộc UBND huyện; 

- C, PCVP; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thịnh 
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