
 

 
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ  LAO  ĐỘNG  - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

           Số:        /HD-SLĐTBXH   Lạng Sơn, ngày       tháng 5 năm 2020 

 

HƯỚNG DẪN BỔ SUNG 

Thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19  

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 
 

Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các 

biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; Quyết định số 

15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc 

thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 

(sau đây gọi là Nghị Quyết 42 và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg);  

Thực hiện Công văn số 1517/LĐTBXH-VP ngày 04/5/2020 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội về việc tăng cường phổ biến chính sách hỗ trọ 

người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19;  

Thực hiện Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 28/4/2020 của UBND tỉnh 

triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch 

COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn,  

Ngày 28  tháng 4 năm 2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã có 

công văn số 462/SLĐTB-BTXH về việc hướng dẫn thực hiện các biện pháp hỗ 

trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 theo nghị quyết số 42/NQ-CP. 

Qua hội nghị đánh giá kết quả triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ trong 

thời gian qua cho thấy trên thực tế còn nhiều nội dung chưa rõ, gây vướng mắc 

trong quá trình thực hiện.   

Căn cứ hướng dẫn, giải đáp của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn bổ sung việc xác định đối 

tượng và thực hiện chính sách hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn bởi đại dịch 

Covid-19 trên địa bàn tỉnh như sau: 

I. VỀ HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP 

ĐỒNG LAO ĐỘNG, NGHỈ VIỆC KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG TRONG THỜI 

HẠN CỦA HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THEO ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 

15/2020/QĐ-TTg 

1. Doanh nghiệp quy định tại Khoản 3 Điều 1 Quyết định 15/2020/QĐ-

TTg là doanh nghiệp có trụ sở trên địa bàn huyện/thành phố nơi tham gia bảo 

hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động. Doanh nghiệp không bao gồm các đơn 

vị có hoạt động sản xuất kinh doanh như: hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, các 

đơn vị sự nghiệp, hộ kinh doanh,… 

2. Người lao động được hỗ trợ phải có đủ 3 điều kiện theo Điều 1 Quyết 

định 15/2020/QĐ-TTg. Người lao động làm việc trong doanh nghiệp mà không 
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tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì không thuộc đối tượng được xem xét hỗ 

trợ. Việc xác nhận của tổ chức công đoàn chỉ áp dụng đối với doanh nghiệp có 

tổ chức công đoàn cơ sở; trường hợp trong doanh nghiệp chưa có tổ chức công 

đoàn cơ sở  thì không cần xác nhận và cũng không yêu cầu công đoàn cấp trên 

trực tiếp xác nhận. 

3. Người lao động đề nghị hỗ trợ nếu không đăng ký hộ khẩu (thường trú) 

tại nơi doanh nghiệp đặt trụ sở thì phải có xác nhận của UBND xã/phường nơi 

thường trú về việc không đề nghị hưởng các chính sách khác theo Quyết định 

15/2020/QĐ-TTg.   

Nếu người lao động đã hưởng một trong các chính sách hỗ trợ theo Quyết 

định 15/2020/QĐ-TTg thì không xem xét giải quyết chính sách khác quy định 

tại Nghị quyết 42 và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg. 

4. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện tổng hợp danh 

sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ 

việc không lương và biểu tổng hợp kinh phí theo Mẫu số 1A, 1B Phụ lục kèm 

theo. 

II. VỀ HỖ TRỢ HỘ KINH DOANH 

1. Đối tượng hỗ trợ: Hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 

100 triệu đồng/năm do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 phải tạm ngừng kinh 

doanh từ ngày 01/4/2020. 

2. Nơi tiếp nhận hồ sơ: hộ kinh doanh có đủ điều kiện theo Điều 3 Quyết 

định số 15/2020/QĐ-TTg có nhu cầu hỗ trợ nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ tại UBND 

cấp xã nơi có địa điểm kinh doanh. 

III. VỀ HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG BỊ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO 

ĐỘNG, HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC NHƯNG KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN HƯỞNG 

TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP THEO ĐIỀU 5 QUYẾT ĐỊNH SỐ 15/2020/QĐ-TTg 

1. Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc 

được hỗ trợ khi đủ điều kiện tại Điều 5 Quyết định 15/2020/QĐ-TTg, không 

tính đến lý do nghỉ việc của người lao động. 

2. Người lao động có hộ khẩu thường trú và nơi tạm trú không cùng địa 

bàn, nếu đề nghị hưởng hỗ trợ tại nơi thường trú thì phải có xác nhận của UBND 

cấp xã nơi tạm trú về việc không đề nghị hưởng các chính sách theo Quyết định 

15/2020/QĐ-TTg và ngược lại. 

3. Mức thu nhập của người lao động tại Điều 5 Quyết định 15/2020/QĐ-

TTg là thấp hơn 1.000.000 đồng/người/tháng ở khu vực nông thôn và 1.300.000 

đồng/người/tháng ở khu vực thành thị. 

4. UBND cấp xã tổng hợp danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ theo 

Mẫu số 3A Phụ lục kèm theo. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp 

huyện tổng hợp danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động theo Mẫu số 3B, 

3C tại Phụ lục kèm theo.  
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IV. VỀ HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP 

ĐỒNG LAO ĐỘNG BỊ MẤT VIỆC LÀM THEO ĐIỀU 7 QUYẾT ĐỊNH SỐ 

15/2020/QĐ-TTg 

1. Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động là người lao động 

làm việc không theo hợp đồng lao động, tự làm để tạo ra thu nhập hoặc làm 

trong các hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc sức 

khỏe. Người lao động làm việc trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh 

doanh mà người sử dụng lao động không ký kết hợp đồng lao động thì không 

thuộc đối tượng quy định tại nội dung này. 

2. Người lao động có hộ khẩu thường trú và nơi tạm trú không cùng địa 

bàn, nếu đề nghị hưởng hỗ trợ tại nơi thường trú thì phải có xác nhận của UBND 

cấp xã nơi tạm trú về việc không đề nghị hưởng các chính sách theo Quyết định 

15/2020/QĐ-TTg và ngược lại. 

3. Mức thu nhập của người lao động tại Điều 7 Quyết định 15/2020/QĐ-

TTg là thấp hơn 1.000.000 đồng/người/tháng ở khu vực nông thôn và 1.300.000 

đồng/người/tháng ở khu vực thành thị. 

4. Cơ sở xác định mức thu nhập của người lao động: người lao động 

không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm chịu trách nhiệm trước 

pháp luật với kê khai của bản thân. Việc giám sát của đại diện các tổ chức chính 

trị - xã hội, công khai với cộng đồng dân cư, niêm yết công khai danh sách 

người lao động đề nghị hỗ trợ và giám sát của Mặt trận Tổ quốc làm cơ sở đảm 

bảo việc đánh giá, xác định đối tượng.  

5. UBND cấp xã tổng hợp danh sách người lao động theo Mẫu số 4A Phụ 

lục kèm theo. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện tổng hợp 

danh sách người lao động và kinh phí hỗ trợ theo Mẫu số 4B, 4C Phụ lục kèm 

theo.  

V. VỀ THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG KHÁC CÓ LIÊN QUAN 

1. Các doanh nghiệp có trách nhiệm thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn 

cho người lao động của đơn vị kê khai, xác nhận chưa nhận hỗ trợ theo Quyết 

định 15/2020/QĐ-TTg đối với người tạm trú tại địa bàn nơi doanh nghiệp đặt trụ 

sở. 

2. UBND cấp xã tăng cường thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn cho người 

lao động trên địa bàn kê khai đúng đối tượng, xác nhận về việc không đề nghị 

hưởng các chính sách theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg. 

3. Đơn vị thực hiện chi trả chính sách hỗ trợ có trách nhiệm niêm yết công 

khai danh sách chi trả tại trụ sở UBND cấ xã theo quy định. 

4. Các trường hợp cụ thể khác đã được hướng dẫn thực hiện theo Bộ câu 

hỏi của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và trên Website: 

http://bovoinddn.molisa.gov.vn/trang-chu/ho-tro-covid-19. 

http://bovoinddn.molisa.gov.vn/trang-chu/ho-tro-covid-19
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5. Các trường hợp khi chi trả nếu phát hiện trùng tại các danh sách, hoặc 

đã chi trả, đề nghị không chi trả lập danh sách để tổng hợp nộp trả vào ngân sách 

Nhà nước. 

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, UBND cấp huyện 

phản ánh kịp thời về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội qua các phòng: Bảo 

trợ xã hội, Lao động  việc làm - Bảo hiểm xã hội để phối hợp giải quyết; trường 

hợp đặc biệt vượt quá thẩm quyền, đề xuất, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết 

định./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

-UBMTTQ tỉnh (PHTH) 

- Lãnh đạo Sở; 

- UBND, UBMTTQ các huyện, thành phố; 

- Phòng LĐTBXH-DT các huyện; 

- Phòng LĐTB&XH Thành phố; 

- C, PCVP Sở; 

 - Lưu: VT, LĐVL-BHXH. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Tuấn 
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