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 ỦY BAN NHÂN DÂN                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN TUY PHONG                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 2 7 3 4  /UBND-VX  Tuy Phong, ngày 25 tháng 8 năm 2021 
V/v triển khai thực hiện Quyết 

định số 2108/QĐ-UBND ngày 

   23/8/2021 của UBND tỉnh 
 
 

  Kính gửi: 
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện; 
- Các phòng, ban, ngành huyện; 
- Ngân hàng chính sách xã hội huyện;  
- Chi cục thuế Khu vực Bắc Bình-Tuy Phong; 
- Bảo hiểm xã hội huyện; 
- UBND các xã, thị trấn. 

Căn cứ Quyết định số 2108 /QĐ-UBND ngày 23/8/2021 của UBND tỉnh 

Quy định chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động 

(lao động tự do) trên địa bàn tỉnh theo quy định tại điểm 12, mục II Nghị quyết số 

68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ; 

Thực hiện Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 04/8/2021 của UBND huyện về 

triển khai 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, 

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các thủ trưởng các phòng, ban, ngành liên 

quan và UBND các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ khẩn trương phối hợp 

triển khai một số công việc sau: 

1. Đối tượng hỗ trợ  

Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) 

làm một trong những công việc sau: 

- Bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định; 

- Tiểu thương tại các chợ truyền thống; 

- Bán lẻ xổ số lưu động; 

- Thợ xây dựng nhà (thợ hồ, điện, nước, sơn), người chạy “xe ôm” hoạt động 

tại thành phố Phan Thiết và thị xã La Gi phải dừng hoạt động do thực hiện giãn 

cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng 

Chính phủ, gặp khó khăn về kinh tế; 

- Tự làm hoặc làm việc tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực: Ăn uống, lưu 

trú, lữ hành, dịch vụ du lịch, các điểm du lịch, vận tải du lịch, dịch vụ vui chơi giải 

trí thiếu nhi, spa, cơ sở làm đẹp, karaoke, massage, các điểm kinh doanh trò chơi 

điện tử, dịch vụ internet, phòng tập gym, phòng tập yoga, phòng chiếu phim, quán 

bida, phòng tập aerobic, quán hát với nhau, cắt tóc máy lạnh, hồ bơi, vận tải hành 

khách, hàng hóa; 

- Giáo viên, nhân viên (bảo mẫu, cấp dưỡng, bảo vệ, vệ sinh) trong các cơ sở 

giáo dục thuộc các cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, 

giáo dục nghề nghiệp công lập và ngoài công lập (chú ý là lao động tự do; không 

nhầm lẫn với những người được hợp đồng, định biên có hưởng lương). 
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Ngoài các đối tượng quy định nêu trên, nếu phát sinh đối tượng lao động đặc 

thù khác cần hỗ trợ, các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn đề xuất báo cáo 

về UBND huyện (qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội) kiến nghị 

UBND tỉnh xem xét. 

2. Điều kiện hỗ trợ, mức hỗ trợ, phương thức chi hỗ trợ 

- Người lao động đang cư trú hợp pháp trên địa bàn huyện theo quy định của 

Luật Cư trú đang gặp khó khăn về kinh tế do bị mất việc làm liên tục từ 15 ngày 

trở lên vì phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền để phòng chống dịch COVID-19, từ ngày 01/5/2021 đến ngày 31/12/2021 và 

có đơn đề nghị hỗ trợ theo quy định. 

- Mức hỗ trợ: 1.500.000 đồng/người. 

- Phương thức chi hỗ trợ: Chi hỗ trợ 01 lần cho người lao động. 

3. Hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện 

- Người lao động có nhu cầu hỗ trợ gửi Đơn đề nghị hỗ trợ theo Mẫu số 01 

(ban hành kèm theo Quyết định số 2108 /QĐ-UBND ngày 23/8/2021 của UBND 

tỉnh) gửi đến UBND xã, thị trấn nơi cư trú hợp pháp. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đến 

hết ngày 31/01/2022. Để thuận lợi cho người dân, UBND các xã, thị trấn photo 

các mẫu đơn và bằng hình thức thích hợp để cung cấp cho người dân hoặc đăng 

tải trên trang mạng xã hội để người dân in sao mẫu. 

- Cứ mỗi 03 ngày, UBND xã, thị trấn rà soát và lập danh sách người lao động 

đủ điều kiện hỗ trợ gửi Phòng Lao động – TB&XH; sau 02 ngày kể từ khi nhận được 

danh sách do UBND xã, thị trấn gửi về, Phòng Lao động – TB&XH phối hợp với 

các ngành là thành viên Ban Chỉ đạo xét duyệt hỗ trợ người lao động không có 

giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 

hoàn thành việc thẩm định, tổng hợp tham mưu UBND huyện trình UBND tỉnh. Việc 

thực hiện cho đến khi không còn đối tượng được hỗ trợ theo quy định. 

4. Tổ chức thực hiện 

4.1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 68. 

- Tham mưu UBND huyện ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thực 

hiện Nghị quyết 68, Tổ giúp việc xét duyệt hỗ trợ người lao động không có giao 

kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, 

phân công thành viên phụ trách địa bàn và thành lập các Tổ kiểm tra việc triển 

khai thực hiện chính sách tại địa bàn dân cư thôn, khu phố và xã, thị trấn. Tham 

mưu, đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực 

hiện. 

- Chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức thẩm định hồ sơ đề 

nghị của UBND xã, thị trấn, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện văn bản trình Ủy 

ban nhân dân tỉnh phê duyệt. 

- Theo dõi, hướng dẫn việc thực hiện chi trả cho đối tượng được hỗ trợ theo 

Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 2108/QĐ-UBND ngày 

23/8/2021 của UBND tỉnh ngay sau khi có quyết định phê duyệt của UBND tỉnh.  

- Tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ người lao 

động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gửi Sở Lao động - 
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Thương binh và Xã hội định kỳ trước ngày 22 hàng tháng. 

4.2. Phòng Tài chính-Kế hoạch 

Căn cứ danh sách và kinh phí hỗ trợ được UBND tỉnh phê duyệt tham mưu 

UBND huyện chuyển kinh phí đến UBND các xã, thị trấn để chi trả cho đối tượng 

và hướng dẫn việc thanh quyết toán kinh phí thực hiện hỗ trợ theo quy định. 

4.3. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa thể thao & Truyền 

thanh truyền hình huyện 

Chủ trì, phối hợp với các Phòng, ban ngành và địa phương tổ chức phổ biến, 

tuyên truyền rộng rãi Quyết định số 2108 /QĐ-UBND ngày 23/8/2021 của UBND 

tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao 

động (lao động tự do) trên địa bàn tỉnh theo quy định tại điểm 12, mục II, Nghị 

quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ. Chú ý chuyển tải nội dung 

tuyên truyền dễ hiểu, dễ làm, biên soạn nội dung hỏi đáp,... gửi nội dung tuyên 

truyền đến các xã, thị trấn để cùng tuyên truyền. 

4.4. Thủ trưởng các cơ quan, ngành cấp huyện có liên quan: Mặt trận TQVN 

& các đoàn thể huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Văn hoá & Thông tin, 

Chi cục thuế Khu vực Bắc Bình - Tuy Phong, Bảo hiểm xã hội huyện, Phòng Giáo 

dục & Đào tạo, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Ngân hàng Chính sách xã hội cử lãnh 

đạo tham gia thành viên Ban Chỉ đạo và công chức, viên chức tham gia Tổ giúp 

việc xét duyệt hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao 

động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, tham gia Tổ kiểm tra, giám sát 

việc thực hiện chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ. 

4.5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận TQVN và các đoàn thể huyện 

 Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể xã, thị trấn phối hợp phổ biến, tuyên truyền 

rộng rãi đến đoàn viên, hội viên về Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ; 

Quyết định 2108/QĐ-UBND ngày 23/8/2021 của UBND tỉnh; phối hợp giám sát, 

ghi nhận ý kiến phản ánh của người dân về việc triển khai thực hiện chính sách tại 

địa bàn dân cư thôn, khu phố và các xã, thị trấn để phản ánh UBND xã, thị trấn, 

huyện xem xét, giải quyết. 

4.6. UBND các xã, thị trấn 

- Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, 

Quyết định 2108/QĐ-UBND ngày 23/8/2021 của UBND tỉnh. 

- Tổ chức phổ biến, tuyên truyền rộng rãi Nghị quyết số 68/NQ-CP của 

Chính phủ, Quyết định 2108/QĐ-UBND ngày 23/8/2021 của UBND tỉnh và Công 

văn này. 

- Chỉ đạo rà soát, tổng hợp, lập danh sách đối tượng thuộc diện hỗ trợ và thực 

hiện việc chi hỗ trợ cho các đối tượng tại địa phương kịp thời, đúng đối tượng, 

đảm bảo công khai, minh bạch. UBND các xã, thị trấn thành lập Tổ thẩm định 

gồm công chức UBND, cán bộ Mặt trận và đoàn thể để thẩm định, tham mưu 

BCĐ xem xét, phê duyệt hồ sơ gửi về UBND huyện. 

- Tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc triển khai thực hiện chính sách tại 

địa bàn dân cư thôn, khu phố và thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ theo đúng quy 

định. Chú ý khắc phục những hạn chế, thiếu sót trước đây khi thực hiện Nghị 

quyết số 42 như: Không  công khai, xét  không đúng đối tượng, lồng  ghép thu các  



 

 

 
4 

 
 

 

khoản phí, thu tiền bồi dưỡng,.. 

- Công khai danh sách các trường hợp được hưởng chế độ. 

- Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân huyện (qua 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội) trước ngày 20 hàng tháng.  

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành 

liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn căn cứ nhiệm vụ được phân 

công, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; trong đó chú ý thực hiện việc thống 

kê, lập danh sách chi trả phải đúng đối tượng, đúng chính sách, kịp thời, không bỏ 

sót đối tượng thụ hưởng chính sách; kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các tổ 

chức, cá nhân, cán bộ, công chức, viên chức cố tình gây khó khăn, làm chậm tiến 

độ, thời gian các nhiệm vụ được giao./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Lao động – TB&XH; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện, 

- Chủ tịch, các PCT.UBND huyện; 

- Chánh, các PVP.HĐND&UBND;  

- Lưu: VT, CV. 

 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 
 
 Dương Hồng Sơn 
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