
 

 
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

Số:       /SLĐTBXH-LĐVLBHXH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày       tháng 6 năm 2020 

V/v Hướng dẫn thực hiện hỗ trợ người lao 

động không có giao kết hợp đồng lao động 

  

 

 

Kính gửi: Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện Cao Lộc 

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được Công văn số 

155/LĐ,TB,XH-DT, ngày 17/6/2020 của Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội 

- Dân tộc huyện Cao Lộc về việc hướng dẫn thực hiện hỗ trợ người lao động 

không có giao kết hợp đồng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo 

Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg 

ngày 24/4/2020 của Chính phủ. Trong đó đề nghị Sở làm rõ một số nội dung về 

điều kiện, nguyên tắc hỗ trợ đối với người lao động không có giao kết hợp đồng 

lao động bị ảnh hưởng bới dịch COVID-19, cụ thể: 

1. Phương pháp tính thu nhập của người lao động tại Điểm a Điều 7 

Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ dựa 

trên phương pháp chỉ tính riêng thu nhập của người lao động hay tính thu nhập 

của cả hộ gia đình?  

2. Phương pháp xác định người lao động không đảm bảo mức sống tối 

thiểu theo quy định tại Điểm 1 Phần I về nguyên tắc hỗ trợ theo Nghị quyết 

số 42/NQ-CP của Chính phủ. 

Sau khi xem xét nội dung đề nghị của Phòng Lao động, Thương binh, Xã 

hội - Dân tộc huyện Cao Lộc và hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội tại Bộ câu hỏi về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng 

bởi dịch COVID-19, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau: 

1. Thu nhập của người lao động không có giao kết hợp đồng lao động 

được nêu tại Điểm a Điều 7 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ là thu nhập của cá nhân người lao động trong tháng bị 

nghỉ việc do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Thu nhập này được người lao 

động kê khai trong đơn đề nghị hỗ trợ (Mẫu số 4, Quyết định số 15/QĐ-

2020/QĐ-TTg); người lao động chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội 

dung đã kê khai trong đơn đề nghị. 

2. Phương pháp xác định người lao động không đảm bảo mức sống tối 

thiểu theo quy định tại Điểm 1 Phần I về nguyên tắc hỗ trợ theo Nghị quyết 

số 42/NQ-CP của Chính phủ:  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-quyet-42-nq-cp-2020-bien-phap-ho-tro-nguoi-dan-gap-kho-khan-do-covid-19-439526.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-quyet-42-nq-cp-2020-bien-phap-ho-tro-nguoi-dan-gap-kho-khan-do-covid-19-439526.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-quyet-42-nq-cp-2020-bien-phap-ho-tro-nguoi-dan-gap-kho-khan-do-covid-19-439526.aspx
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"Mức sống tối thiểu là một mức sống đảm bảo nhu cầu sống tối thiểu của 

con người, bao gồm thực phẩm đủ dinh dưỡng, nhà ở phù hợp, các tiện ích, 

chăm sóc sức khỏe, quần áo, đi lại và giáo dục, quan hệ xã hội, cùng với một 

khoản tiền tiết kiệm cho tương lai và các sự việc bất khả kháng xảy ra..."  

Để xác định người lao động trong một gia đình không đảm bảo mức sống 

tối thiểu phải dựa trên tổng thu nhập hiện tại, các khoản thu nhập tích lũy và các 

khoản chi phí tối thiểu cần thiết của người lao động và các thành viên trong gia 

đình trong thời gian tham chiếu.  

Như vậy, cần căn cứ vào thu nhập thực tế trong tháng mất việc làm của 

người lao động và điều kiện sống, hoàn cảnh thực tế của gia đình người lao động 

để xác định người lao động không đảm bảo mức sống tối thiểu. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn trả lời để Phòng Lao 

động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện Cao Lộc được rõ và tổ chức thực 

hiện theo đúng quy định./. 

Nơi nhận:                        

- Như trên; 

- Lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo UBMTTQ tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng LĐTBXH-DT các huyện; 

- Phòng LĐTBXH TPLS; 

- Lưu: VT, LĐVLBHXH. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Quang Tuấn 
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