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Quáng Trj, ngày

.3 tháng nám 2021

QUYET D!NH
Sü'a dôi, bô sung Quyt dnh s 1841/QD-UBND ngày 16/7/2021
cüa UBND tinh thyc hin chInh sách ho trQ ngtrôi lao dng không
có giao kt h9p dng lao dng (lao dng tir do) gp khó khàn do
di dlch COVID-19 trên dja bàn tinh Quãng Tr theo quy dlnh
tii khoãn 12 Myc II Ngh quyt s 681NQ-CP
UY BAN NHAN DAN TINH QUANG TR!
Can czLuU T cháv chInh quyn djaphzting ngày 19/6/2015;
Can ci Luát tha dii, bá sung mt s dié'u cña Lugt To chic Chmnh phz. và
Lut To chic chInh quyên djaphtwng ngây 22/11/2019;
Can cáNghj quylt sá 68/NQ-cP ngày 01/7/202 1 cia ChInh phi ye mç5t so
chInh sách ho ti-cr ngwài lao d(3ng và ngzthi th dyng lao d5ng gçip khó k/ian do dgi
djch COVID-19; Nghj quyêt sO 126/NQ-CP ngày 08/10/202 1 cza ChInh phi s&a
dOi, bO sung Nghj quyêt so 68/NQ-CP ngày 01/7/202 1 cza ChInh phi ye m3t sO
chInh sách hO ti-cr ngu'ài lao dç3ng và ngw&i sz'r dyng lao dç5ng gp khó k/ian do dgi
djch COVID-19,
C'án c& Quyê't djnh s 23/202]/QD-TTg ngày 07/7/2021 cia Thi twó'ng
GhInh phi quy djnh ye vic thy'c hin mt sO chInh sách hO trcl ngw&i lao d5ng và
ngwô'i si dyng lao dc5ng gçip khó k/ian do dai dich COVID-19; Quyêt dfn/i sO
33/2021/QD-TTg ngày 06/11/2021 cia Thz twang ChInh phü sza dói, bó sung
mç3t so diêu cza Quyêt djnh sO 23/2021/QD-TTg ngây 07/7/2021 cza Thz twó'ng
Chinh p/in quy djnh ye vic thy'c hin mt sO chInh sách ho trçf ngu'&i lao dng và
ngw&i th dyng lao d5ng gp khó khán do dgi cl/c/i COVID-19;
Theo d nghj cüa Giám ddc Sà Lao d3ng - Thu'crng bin/i và Xâ hi tgi Ta
trInh sO: 2438/7Tr-LDTBXH ngày 16/11/2021.
QUYET IMNH:
Diu 1. Sra dôi, bi sung mt s diu cüa Quyt djnh s 1841/QD-UBND
ngày 16/7/2021 cüa UBND tinh thirc hin chinh sách ho trçl ngu&i lao dtng
không có giao két hçp dông lao dng (lao dng tr do) gtp khó khän do dti djch
COVID-19 trên dja bàn tnh Quâng Trj theo quy djnh tai khoân 12 Miic 11 Nghj
quyêt so 68/NQ-CP
1. Sü'a di, bi sung khoãn 2, Diu 1 nhtr sau:
"2. Dôi tuçrng áp ding: Ngui lao dng không có giao kt hçrp dng lao
dng cu trü hçip pháp trên dja bàn tinh Quâng Trj bj nghi vic, ngiirng vic d diu
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trj do nhim Covid-19 (FO) hoc cách ly y t (Fl) hotC trong các khu virc bj
phong tóa hotc bj mt vic lam, giãm thu nhp xung mrc bang ho.c thp hcm
müc chuân nghèo quy djnh trong khu virc thirc hin các bin pháp cp bach v
phông, chng djch COVID-19 theo nguyen ttC cüa Chi thj si 16/CT-TTg ngày
31/3/2020 cüa Thu tung ChInh phü v thirc hin các bin pháp cp bach v
phông, chng djch COVID- 19 hoc lam ngh& cong vic phái ngrng hoat dng dê
phông, chOng Covid-19 theo yêu cu cüa ca quan nhà rnróc Co thâm quyên tir 14
ngày lien t11c trâ len trong th?yi gian t1r ngày 01/5/202 1 dn ht ngày 3 1/12/2021.
Ngtrii lao dng không có giao kt hgp dng lao dng lam các ngh& cong vic
chInh sau day:
a) Thu gom rae, ph 1iu, bc vác, vn chuyn hang hóa (tth bc vác, vn
chuyn hang hóa n djnh cho mt chü s1r ding lao dng).
b) Lái xe mô to 02 bánh ch khách (Xe Om), lái xc cong ngh 02 bánh, lái xc
ba gác, lái xe ô tO chi hang, chô khách (tr lam).
c) Lao dng giüp vic gia dInh.
d) Lao dng tir lam hotc lam vic theo nhóm trong các cci s& giáo dic mm
non.
d) Lao dng tr lam hoc lam viêc theo nhóm trong các lTnh virc: lu'u tn1, du
llch, chäm soc süc khOe, karaoke (bao gm karaoke h.ru dng), quán Internet,
quán bar, vu tnrO'ng, phOng trà, rp chiu phim, co si massage, xông hoi, dim
kinh doanh trO chai din tir, phOng tp gym, fitness, billiards, yoga, erobic,
zumba.
e) Lao dng tr lam hoc lam vic theo nhóm các cOng vic phic vii dam
cui, hi nghj (nhic cOng, am thanh, ba may).
g) Lao dong tir lam hoc lam vic theo nhóm các ngh mc, nê, san tIt, düc
be tOng, nhôm kInh, ca khI, gO han, süa chüa din, nuc.
h) Lao dng lam thuê nhixng cong vic không on djnh, có thi hn lam vic
drni 01 tháng.
i) Lao dng tr lam hoc lam vic theo nhóm các ngh tir do khác có dc dim
tInh chat tuang tr nht.r nhüiig ngui lao dng lam các nghê du'qc quy djnh t.i diem
a, b, c, d, d, e, g, h khoân 2, Diêu 1 cOa Quyêt djnh nay."
2. B sung khoãn 2a, Diu 1 nhir sau:
"2a. Di t.rgng không áp ding: Ngi.thi lao dng khOng cO giao két hçip dông
lao dng lam các nghê, cong vic chinh sau day:
a) Ban hang rong (buôn ban do);
b) Nguii ban qua vt;
c) Ngx?i buôn chuyn;
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d) Nguäi kinh doanh luu dng;
d) Ngithi kinh doanh thi vii;
e) Nguii lam các djch v11: dánh giày, ban ye s, chih khóa, si:ra xe dp, sl'ra
xe dp din, si:ra xe mô to, sira dông ho, trOng gii Xe, rira Xe, lam dçp (cat, uôn
toe, gôi dãu, lam móng tay chân), v tranh, chip ãnh CO hoc không Co dja diem
cô dinh.
g) Ngoài nhttng di tugng duçic quy djnh ti dim a, b, c, d,d,e nêu trên,
nh&ng di tuçrng khác nu dã duçic UBND tinh Quyt djnh phê duyt danh sách
và h trq kinh phi thI không thuc di tuqng ducic áp dung.
3. Sfra di dim a, khoãn 5, Diu 1 nhu sau:
"a) Ngi.rii lao dng gri d nghj h trçi (Theo máu dinh kern) dn Uy ban
nhân dan cp xa noi lam cong vic chInh quy djnh ti Khoân 2 Diu 1 Quyt djnh
nay tmc ngày 15/01/2022. Trueing hçvp ngui lao dng có nai thuing trü hoc
tam tr1i các xa, phung, th tr.n khác nai lam Cong vic chInh quy djnh tai
Khoán 2 Diu 1 Quy& djnh nay phái cam k& không 1tp h sc d nghj hu&ng chê
d h trçl t?i nai nguèi lao dng dang thi.thng trü, tam trO ('Theo mcu giá'y cam kAt
dInh kern)."
Diu 2. Giao S& Lao dng - Thucrng binh và Xâ hi chO trI, phi hgp S& Tài
chinh, các S, ban, ngành lien quan và liJy ban nhân dan các huyn, thãnh phô
trin khai thirc hin Quy& djnh nay dam bâo dung quy djnh cüa pháp luQt.
Diu 3. Quyt djnh nay có hiu 1?c k tir ngày k ban hành.
Chánh Van phOng UBND tinh; Giám d& các S: Lao dng — Thuang binh
và Xã hôi, Tài chinh, Giám dc Kho bac Nhà nithc tinh; Giám dtc các S, ban
ngành, doàn th cp tinh; Chü tjch UBND các huyn, thj xã, thãnh phô; Thu
truâng các cci quan, dan vj có lien quan chju trách nhim thi hành Quyêt djnh
nay./.
Noi nhin:
- NhLr Diêu 3;
- ChInh phü (B/c);
- Thu tuàng ChInh phü (B/c);
- Van phOng ChInh phU (B/c);
- B LD-TB&XH (B/c);
- B Tài chInh (B/c);
- TT.Tinh üy; TT.HDND tinh;
- UBMTI'QVN tinh;
- Chü tjch, các PCT;
- CVP, các PVP;
- Lisu: VT, TMT, VXT.1(L("

TM. UY BAN NHAN DAN
CHU TICH
..

r

Vö Van Htrng
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CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM
Bic 1p - Ttr do - Hinh phuic

BE NGHI HO TRO
(Dành cho ngw&i lao d5ng không Co giao kAt hQp dng lao dng bj mt vic làm)
KInh giri: 1Jy ban nhân dan (xâ/phu?mg!thj trAn)
I. THÔNG TIN YE NGIXOI LAO DQNG
1. Hç và ten:
Ngày, tháng, näm sinh:
/
2. Dan tc:
Giói tInh:
3. Chi.'rng minh nhân dân/Thé can c.râc cong dân/H chiu s&
Ngày cp:.. I.. /
Ncii cap:
4. Ncii thtr?mg trCv
Din thoai lien he:
II. THÔNG TIN yE VIEC LAM VA THU NHAP CH!NH TRUOC
Kill MAT VIIC LAM
1. Dja dim lam cong vic t1r do chInh:
2. Ngành ngh lao dng t1r do:
o Thu gom rác, ph lieu, bc vac, vn chuyn hang hóa (tr1r bc vac, v.n
chuyn hang boa n djnh cho mt chü si'r diing lao dng).
O Lái xe mô to 02 bánh châ khách (xe Om), lái xe cOng ngh 02 bánh, lái xe
ba gác, lái xe ô tO châ hang, ch khách (tir lam).
o Lao dng giiip vic gia dInh.
O Lao dng t1r lam hotc lam vic theo nhóm trong các Co s& giáo diic mm
non.
O Lao dng t1r lam hoc lam vic theo nhóm trong các limb virc: hiu trü, du
ljch, chàm soc sue khOe, karaoke (bao gm karaoke 11.ru dng), quán
nternet, quán bar, vu tri.r?ng, phông trà, rp chiu phim, co sâ massage,
xOng hoi, dim kinh doanh trô choi din ti:r, phông ttp gym, fitness,
biliards, yoga, erobic, zumba.
O Lao dng tir lam hoc lam vic theo nhóm các cong vic phiic vçi dam
ciiâi, hi nghj (nhac cOng, am thanh, ba may).
O Lao dng t1 lam hoc lam vic theo nhóm các ngh mc, n, son tit, due
be tong, nhOm kInh, cci kbI, go han, süa cha din, nuâc.
O Lao dng lam thuê nhi.rng cOng vic không n djnh, có thai han lam vic
duOi 01 tháng.

5
o Lao dng tir lam hotc lam vic theo nhóm các ngh tr do khác có d.c dim
tInh chat ti.rcing tir nhii nh&ng ngithi lao dng lam các ngh thrcc quy djnh
ti dim a, b, c, d, d, e, g, h khoân 2, Diu 1 ciia Quyêt djnh nay.
III. THÔNG TIN YE TINH TRANG VIC LAM VA THU NIIIP
HIN NAY (di vói ngubi trong khu vrc thirc hin các bin pháp cp bach
v phông, chng djch COVID-19 theo nguyen tc cüa Chi thj so 16/CT-TTg
bj mt vic lam)
dng/tháng.
1. Thu nh.p trixc khi bj mt vic lam:
2. Cong vic trong thai gian thirc hin các bin pháp ctp bach ye phông,
chông djch COVID-19 theo nguyen täc cüa Chi thj so 16/CT-TTg:
3. Thu nhp trong thai gian thirc hin các bin pháp c.p bach v phông,
chông djch COVID-19 theo nguyen täc cüa Chi thj so 16/CT-TTg:
dông/tháng.
Hin nay, tôi chua hu&ng các chInh sách h trg khac theo quy djnh tai Nghj
quyêt so 681NQ-CP ngày 01/7/2021 cüa ChInh phü ye mt so chInh sách ho trq
ngithi lao dng và ngithi str diing lao dng gp khó khän do dii djch COVID- 19
va Nghj quyét so 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 cüa Chinh phü sira dôi, bô sung
Nghj quyêt sO 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 cüa ChInh phü ye mt so chInh sách ho
trçi ngu1i lao dng và ngu&i sü diing lao dtng g.p kho khän do dai djch COVID19, tôi dê ngh Uy ban nhân dan xern xét, giái quyêt ho trçi theo quy djnh.
Nu thxçic h trçx, d nghj thanh toán qua hInh thirc:
o Tài khoàn (Ten tài khoán

... S tài khoãn:

Ngân hàng. .........)

O Bru diên (Theo dia chi ncii &)
o Trrc tiêp
Tôi cam doan ni dung ghi trên là hoàn toàn dung si1 that, nêu sai tôi së chju
trách nhim tru&c pháp 1ut./.
ngày .... tháng .... näm 2021

NGIJfl BE NGH!
(Kj, ghi rö hQ ten)
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CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc Ip - Tir do - Hnh phüc

GIAY CAM KET
KInh g1ri: UBND xIphuông/thj trn:

Tôi ten:
Sinh ngày:
CMND/CCCD s:

Tai:

Cp ngày:

Dja chi thu&ng tri'i:
Da chi noi lam cong vic tir do chInlr
Din thoti:
Ngày .....tháng .... näm 2021, tOi có lam d nghj hx&ng ch d h trçl do bj mt
vic lam do ãnh hithng cüa dch COVID-19 tai (1)
tôi

Tôi cam kt ngoài ch do duqc h trq ti (1)

chualkhông lam h so d nghj h tr tai dja phuang khác. Nu sai tôi hoàn toàn
chju trách nhim tnrcc pháp 1ut./.
tháng .... nàm 2021
ngây
NG!f€I CAM KET

(K và ghi rö hQ ten)

(1) UBND xã/phwông/thj trá'n ncii dáng Icj hithng ché' d5.

