
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN CÔN ĐẢO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:          /UBND-NVLĐTB&XH Côn Đảo, ngày       tháng      năm 2020
V/v  triển  khai  chính  sách  hỗ  trợ
người lao động do ảnh hưởng dịch
Covid-19  theo  Nghị  quyết  số
42/NQ-CP của Chính phủ.
                               
                          Kính gửi: 

- Phòng Nội vụ - Lao động – Thương binh và Xã hội;
- Phòng Tài chính – Kế hoạch;
- Phòng Văn hóa và Thông tin huyện;
- Chi cục thuế khu vực Vũng Tàu – Côn Đảo;
- Bảo hiểm Xã hội huyện;
- Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện;
- Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội huyện;
- Trưởng 09 khu dân cư;
- Các công ty, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh sử dụng 
lao động trên địa bàn huyện.

Thực  hiện  Nghị  Quyết  số  42/NQ-CP ngày  09/4/020  của  Chính  phủ  và
Quyết định 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực
hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; 

Thực hiện  Quyết  định 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;

Thực hiện Công văn số 4305/UBND-VP ngày 04/5/2020 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc triển khai chính sách hỗ trợ người lao động do
ảnh hưởng dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ (kèm các
biểu mẫu hướng dẫn);

Căn cứ Công văn số 1239/SLĐTBXH-LĐVLTL ngày 05/5/2020 của Sở
Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc hướng dẫn
một số vấn đề khi triển khai chính sách hỗ trợ cho người lao động theo Nghị quyết
42/NQ-CP của Chính phủ;

Để kịp thời triển khai chính sách hỗ trợ cho người lao động, hộ kinh doanh,
Ủy ban nhân dân (UBND) huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, công ty, doanh
nghiệp, cơ sở kinh doanh sử dụng lao động triển khai một số nội dung sau:

1. Về hỗ trợ cho người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động
phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không
hưởng lương

a. Về đối tượng hỗ trợ
Đối tượng hỗ trợ theo quy định tại Điều 1, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg

ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ đang làm việc trong các cơ quan, doanh
nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh, thuộc các trường hợp sau:



+ Người  lao  động  có  hợp  đồng lao  động (HĐLĐ)  tạm hoãn  thực  hiện
HĐLĐ theo quy định tại khoản 5 Điều 32 Bộ luật lao động 2012.

+ Người lao động thỏa thuận nghỉ không hưởng lương theo quy định tại
khoản 3 Điều 116 Bộ luật lao động 2012.

b. Về thủ tục thực hiện
Thủ tục thực hiện theo quy định tại Điều 2, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg

ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.
- Công ty, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh sử dụng lao động tiến hành cho

người lao động tại cơ sở kê khai theo Mẫu số 01.
- Công ty, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh sử dụng lao động tổng hợp danh

sách theo Mẫu số 02 (kèm các hồ sơ liên quan theo hướng dẫn) và gửi về UBND
huyện (qua Phòng Nội vụ - Lao động – Thương binh và Xã hội).

- Đề nghị Bảo hiểm xã hội huyện phối hợp, xác minh theo đề nghị của các
công ty, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh sử dụng lao động.

* Lưu ý: 
Các đơn vị sử dụng lao động đóng trên địa bàn huyện (là chi nhánh, đơn vị

trực thuộc của doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh hoặc là chi nhánh, đơn vị trực
thuộc của doanh nghiệp không đóng trên địa bàn tỉnh)  có người lao động đóng
bảo hiểm xã hội tại huyện Côn Đảo thì gửi hồ sơ về Ủy ban nhân dân huyện Côn
Đảo; trong trường hợp, người lao động không đóng bảo hiểm xã hội tại huyện Côn
Đảo, thì gửi hồ sơ về Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi chi nhánh đóng
bảo hiểm xã hội cho người lao động.

2. Về hỗ trợ cho người lao động bị chấm dứt hợp đồng, hợp đồng làm
việc (HĐLV) nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

a. Về đối tượng hỗ trợ
- Về đối tượng người lao động bị chấm dứt hợp đồng, hợp đồng làm việc

(theo hướng dẫn tại điểm a, mục 2, phần I,  Công văn số 4305/UBND-VP) trước
mắt vẫn áp dụng cho tất cả các đối tượng là: người lao động đơn phương chấm dứt
hợp đồng lao động, HĐLV trái pháp luật, bị kỷ luật sa thải, kỷ luật buộc thôi việc.
Đối với trường hợp người lao động nghỉ hưu, chết, mất tích không áp dụng chính
sách hỗ trợ.

- Người lao động bị chấm dứt hợp đồng, hợp đồng làm việc (HĐLV) nhưng
không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp không có thu nhập hoặc thu nhập
thấp hơn mức chuẩn cận nghèo theo Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg của Thủ
tướng Chính phủ là 1.300.000 đồng/người/tháng (huyện Côn Đảo được áp dụng là
khu vực thành thị).

- Không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp là không thỏa mãn điều
kiện quy định tại Điều 49 Luật Việc làm, bao gồm:

+ Chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐLV;
+ Đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi

chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐLV;
+ Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp;
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+ Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ.
- Ngoài ra, các trường hợp có HĐLĐ từ 1 tháng đến dưới 3 tháng, có tham

gia BHXH bắt buộc nhưng không tham gia BHTN cũng thuộc trường hợp không
đủ điều kiện hưởng BHTN.

b. Về thủ tục thực hiện
Thủ tục thực hiện theo quy định tại Điều 6, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg

ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.
- Công ty, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh sử dụng lao động tiến hành cho

người lao động tại cơ sở kê khai theo Mẫu số 08 (kèm các hồ sơ liên quan theo
hướng dẫn). Đối với người lao động nơi ở hiện tại là tạm trú tại huyện Côn Đảo thì
được gửi hồ sơ về UBND huyện Côn Đảo, nhưng phải có xác nhận của UBND xã,
phường, thị trấn nơi người lao động thường trú là “không nhận chính sách hỗ trợ
tại nơi thường trú” và ngược lại, trường hợp người lao động ở vùng xa, vùng sâu,
cho phép gửi file PDF xác nhận về UBND huyện Côn Đảo, sau đó gửi văn bản xác
nhận bằng bản giấy sau.

- Công ty, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh sử dụng lao động hướng dẫn
người lao động gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ - Lao
động – Thương binh và Xã hội).

- Đề nghị Bảo hiểm xã hội huyện phối hợp, xác minh cho người lao động
(trong điều kiện cần có xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội
bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp).

3. Về hỗ trợ cho người lao động không có giao kết hợp đồng lao động
(lao động tự do) bị mất việc làm

a. Về đối tượng hỗ trợ
- Đối tượng hỗ trợ thuộc 5 nhóm đối tượng theo quy định tại điểm c, khoản

1, Điều 7, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính
phủ.

+ Bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định;
+ Thu gom rác, phế liệu;
+ Bốc vác, vận chuyển hàng hóa;
+ Lái xe mô tô 2 bánh chở khách, xe xích lô chở khách;
+ Tự làm hoặc làm việc tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu

trú, du lịch, chăm sóc sức khỏe.
-  Mức  thu  nhập  dưới  mức  chuẩn  cận  nghèo  theo  Quyết  định  số

59/2015/QĐ-TTg  của  Thủ  tướng  Chính  phủ  là  1.300.000  đồng/người/tháng
(huyện Côn Đảo được áp dụng là khu vực thành thị).

* Lưu ý: 
-  Khái  niệm về 5 nhóm lao động tự do được áp dụng theo Quyết  định

27/2018/QĐ-TTg ngày 6/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống
ngành kinh tế Việt Nam.

- Đối tượng người lao động tự do khác (không thuộc 5 nhóm trên) bị mất
việc làm có đơn đề nghị vẫn tiếp nhận, thẩm định và lập danh sách theo Mẫu số
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11 gửi về UBND huyện xem xét, báo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh
để trình UBND tỉnh xem xét, quyết định thêm.

b. Về thủ tục thực hiện
- Công ty, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh sử dụng lao động tiến hành cho

người lao động tại cơ sở kê khai theo Mẫu số 10; tổng hợp các đơn đề nghị hỗ trợ
của người lao động tại đơn vị và gửi về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ - Lao
động – Thương binh và Xã hội) sau ngày 15 hàng tháng.

- Trên cơ sở tổng hợp, đề xuất các khu dân cư về số lượng người lao động
tự do bị mất việc làm (bán hàng rong, quà vặt, thu gom rác, phế liệu, bốc xếp, lái
xe mô tô 02 bánh…) và đã gửi về cơ quan chức năng để tổng hợp số liệu ban đầu,
đề nghị Trưởng 09 khu dân cư thông báo cho người lao động tiến hành kê khai
thông tin theo Mẫu số 10 và hoàn tất thủ tục nộp tại Phòng Nội vụ - Lao động –
Thương binh và Xã hội.

* Lưu ý: 
Đối với người lao động nơi ở hiện tại là tạm trú tại huyện Côn Đảo thì được

gửi hồ sơ về UBND huyện Côn Đảo. Tuy nhiên các công ty, doanh nghiệp, cơ sở
kinh doanh sử dụng lao động, khu dân cư phải hướng dẫn người lao động thực
hiện đủ hồ sơ gồm: Đơn đề nghị hỗ trợ và xác nhận của UBND xã, phường, thị
trấn nơi người lao động  thường trú là “không nhận chính sách hỗ trợ tại nơi
thường trú” và ngược lại, trường hợp người lao động ở vùng xa, vùng sâu, cho
phép gửi file PDF xác nhận về UBND huyện Côn Đảo, sau đó gửi văn bản xác
nhận bằng bản giấy sau.

Phòng Nội vụ - Lao động – Thương binh và Xã hội chỉ tiếp nhận hồ sơ đúng
và đủ theo quy định.

4. Về hỗ trợ cho người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng
việc cho người lao động

a. Về đối tượng hỗ trợ
Đối tượng cho vay thực hiện theo quy định tại  Điều 13,  Quyết định số

15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.
- Người sử dụng lao động bị tác động bởi đại dịch Covid-19 phải cho người

lao động ngừng việc và đã trả lương ngừng việc cho người lao động theo Khoản 3
Điều 98 của Bộ luật lao động 2012.

- Mức lương tối thiểu vùng áp dụng tại nơi doanh nghiệp đóng theo quy
định tại Nghị định 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ quy định mức
lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

b. Về thủ tục thực hiện
- Công ty, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh sử dụng lao động tiến hành kê

khai theo Mẫu số 04, Mẫu số 05 và gửi về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ - Lao
động – Thương binh và Xã hội) chậm nhất ngày 05 hàng tháng.

- Đề nghị Bảo hiểm xã hội huyện phối hợp, xác minh theo đề nghị của các
công ty, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh sử dụng lao động.
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- Đề nghị Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội  huyện phối hợp xác
minh; tham mưu hỗ trợ vay vốn cho doanh nghiệp theo quy định (theo hướng dẫn
của Sở, ngành liên quan).

5. Về hỗ trợ cho hộ kinh doanh có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu
đồng/năm

a. Về đối tượng hỗ trợ
Đối tượng hỗ trợ thực hiện theo quy định tại Điều 3, Quyết định số 15/2020/

QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.
. Hộ kinh doanh cá thể theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2014 và Nghị

định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ.
- Hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh từ ngày 01/4/2020 theo chỉ đạo

của UBND tỉnh tại Công văn số 2975/UBND-VP ngày 27/03/2020, Công văn số
3146/UBND-VP  ngày  31/03/2020  và  Công  văn  số  3738/UBND-VP  ngày
17/4/2020 về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn
tỉnh.

b. Về thủ tục thực hiện
Thủ tục thực hiện theo quy định tại Điều 4 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg

ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.
- Đề nghị Chi cục thuế khu vực Vũng Tàu – Côn Đảo triển khai cho các hộ

kinh doanh có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tiến hành kê khai đề
nghị hỗ trợ theo Mẫu số 12; tổng hợp danh sách theo Mẫu số 13 và gửi về UBND
huyện (qua Phòng Nội vụ - Lao động – Thương binh và Xã hội). 

- Riêng đối với các trường hợp chủ hộ kinh doanh là người lao động bị mất
việc làm do ảnh hưởng của dịch Covid-19 (có khai thuế nhưng không thuộc diện
đóng thuế do thu nhập kinh doanh thấp) thì chưa có hướng dẫn của Sở, ngành liên
quan về chế độ hỗ trợ. Khi có hướng dẫn chính thức, Ủy ban nhân huyện sẽ chỉ
đạo các cơ quan hữu quan triển khai các quy trình thủ tục hỗ trợ theo quy định.

6. Giao Phòng Nội vụ - Lao động – Thương binh và Xã hội 
- Tổng hợp, báo cáo UBND huyện theo thời gian quy định để báo cáo Sở

Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh.
- Phối hợp Phòng Tài chính – Kế hoạch tiếp nhận kinh phí để cấp phát hỗ

trợ, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện theo quy định.
- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện thành lập Tổ kiểm tra, xác minh gồm

các cơ quan, đơn vị (Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyên, Liên đoàn Lao
động huyện, Phòng Nội vụ - Lao động – Thương binh và Xã hội, Phòng Kinh tế,
Phòng Tài chính – Kế hoạch, Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Côn Đảo, Chi cục
thuế khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu, Bảo hiểm xã hội huyện, Ngân hàng Chính sách
xã hội huyện) để rà soát, thẩm định hồ sơ trước khi trình cấp có thẩm quyền xem
xét, phê duyệt.

7. Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch
- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện tiếp nhận kinh phí hỗ trợ từ Sở Tài

chính tỉnh.
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- Phối hợp thực hiện các thủ tục chuyển giao kinh phí cho Phòng Nội vụ -
Lao động – Thương binh và Xã hội để thực hiện công tác hỗ trợ.

- Theo dõi việc thực hiện của Phòng Nội vụ - Lao động – Thương binh và
Xã hội, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện theo quy định.

8. Phòng Văn hóa – Thông tin đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của
huyện; Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện thông báo trên loa
truyền thanh nhiều lần; Trưởng 09 khu dân cư phổ biến rộng rãi, đồng thời, niêm
yết tại Trung tâm Văn hóa – Học tập cộng đồng hoặc Nhà văn hóa khu dân cư nội
dung Công văn này, để người sử dụng lao động, người lao động nắm bắt, thực
hiện.

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, khu dân cư, công ty,
doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh sử dụng lao động quan tâm, nghiên cứu triển khai
thực hiện và báo cáo theo thời gian quy định. Việc lập hồ sơ hỗ trợ thực hiện theo
các biểu mẫu đính kèm, để tiện cho công tác rà soát, tổng hợp đối tượng, UBND
huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, khu dân cư, công ty, doanh nghiệp, cơ sở kinh
doanh sử dụng lao động hỗ trợ cung cấp thêm file mềm Excel gửi về Phòng Nội
vụ  -  Lao  động  –  Thương  binh  và  Xã  hội  theo  địa  chỉ  email:
phongnvldtbxhcondao@gmail.com  .

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị chủ động
liên hệ qua Phòng Nội – Lao động – Thương binh và Xã hội huyện, số điện thoại:
02543.830.380 để được hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện./.

(Kèm theo Công văn số 4305/UBND-VP ngày 04/5/2020 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc triển khai chính sách hỗ trợ người lao động
do ảnh hưởng dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và các
biểu mẫu)

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr. Huyện ủy; HĐND huyện;
- Chủ tịch và các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, NVLĐTB&XH.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
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UY BAN NHAN DAN 
TNH BA RIA VUNG TAU 

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc lap — Tr do — Hnh phñc 

S& '-S/UBND-VP 

V/v trin khai chInh sách h trçY ngiixi 
lao dng do ãnh hi.ring djch Covid- 19 

theo Nghj quyêt so 42/NQ-CP cüa 
ChInh phil 

Ba Rja — VIng Tàu, ngày Ofháng  5nám 2020 

KInh gui: 

- Các sâ, ban, ngành cUa tinh; 

- UBND các huyn, thj xã, thành ph; 

- Các doanh nghip, dcin vi sü diing lao dng 
dóng trên dja bàn tinh. 

Thirc hin Nghj Quyt 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 cüa Chinh phü và Quyt 
djnh 15/2020/QD-TTg ngày 24/4/2020 cüa Thu tu1ng ChInh phü ye thirc hin các 
bin pháp h trq ngu?ñ dan g.p khó khän do di djch Covid-19; kêt lun cüa Uy ban 
nhân dan tinh tai  cuc hp Ban Chi dao  phông, chông djch bnh Covid-19 tinh ngày 
17/4/2020 và ngày 2 1/4/2020. 

N1m kjp thii trin khai các chInh sách h6 trçl ngithi lao dng, doanh nghip 
và h kinh doanh cá the gp khó khän do ành huung djch Covid-19. Trên c sâ Quyôt 
djnh 1 5/2020/QD-TTg cüa Thu tung Chinh phü, UBNID tinh dê nghj các s&, ban, 
ngành cüa tinh; các dja phrnmg, doanh nghip, dan vj sir diing lao dng khân truang 
triên khai và tong hçip, rà soát danh sach các dôi tuçYng bj ãnh huâng byi djch Covid-
19 dé trInh UBND tinh phê duyt, cii the nhu sau: 

I. DO! TIJNG HO TRth 

1. Ngwô'i lao dng lam vic theo ch d3 hip dng lao dng phdi thöa thumn 
4m hoãn 1hrc hin hip dông lao d3ng, nghi vic không hithng lu'ong. 

a) Dôi tuçlng ho trq theo quy djnh tai  Diu 1 Quyt djnh 1 5/2020/QD-TTg 
dang lam vic trong các co quan, doanh nghip dóng trên dja bàn tinh, thuc các 
trueing hqp: 

+ Ngu?ii lao dng có hcip dng lao dng (HDLD) tam  hoãn th?c hin HDLD 
theo quy djnh tai  khoãn 5 Diêu 32 B lut Lao dng 2012. 

+ NgiRi lao dng thOa thun nghi không hu&ng lirang theo quy djnh tai  khoân 
3 Diêu 116 B lut Lao dng 2012. 

b) Thu tiic thçrc hin theo quy djnh tti Diu 2 Quyt djnh 1 5/2020/QD-TTg. 

Doanh nghip dóng ngoài dja bàn tinh nhung có chi nhánh, don vj trirc thuc 
dóng trên dja bàn tinh thI van tong hqp danh sách ngui lao dng h trçl cüa chi 
nhánh, don vj trirc thuc dé nghj gui ye UBNT) cap huyn ncii chi nhánh, don vi trrc 
thuc dóng; doanh nghip dóng trên da bàn tinh có chi nhánh, don vi trxc thuc 
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dóng ngoài tinh thI không tng hqp danh sách ngithi lao dng lam vic tai  chi nhánh, 
dan vj thirc thuc ngoài tinh. 

UBND cp huyn có trách thim rà soát, thm djnh và xác thin trên tirng 
danh sách cüa doanh nghip và g1ri ye Sâ Lao dng — Thucing binh và Xã hi dê thâm 
djnh trInh Chü tjch UBND tinh phê duyt. 

Trên car si phê duyt cüa UBND tinh, Sâ Tài chInh cp kinh phI ye UBND cp 
huyn. UBND cap huyn có trách nhim chuyên tiên ho trq trirc tiêp cho ngi.thi lao 
dng (thông qua tài khoán ngân hang, bu'u din hoc nguri lao dng nhn trrc tiêp). 

2. Ngw?ii lao d3ng bj chlm dát h9p dng lao d3ng, hip dEng lam vic 
(HDL J'9 nhwng không îü diêu kin hwóng trI cap that nghip: 

a) Di tuçrng h trçl theo quy djnh tti Diu 5 Quy& djnh 1 5/2020/QD-TTg là 
nguñ lao dng châm dirt HDLD theo quy djnh ti Diêu 36 B lut Lao dng 2012 và 
viên chüc châm dirt HDLV theo quy djnh ti Diêu 28, Diêu 29 Lu,t Viên chüc, tth 
các trising hçip sau: 

+ Nguii lao ding darn phuarng chm düt HDLD, HDLV trái pháp lut; 

+ Nguii lao dng bj sa thai; 

+ Viên chüc bj ki lu,t buôc thôi viêc; 

+ Huâng lucing hi.ru, trçY cp mt sirc lao dng hang tháng. 

Müc thu nhp duOi müc chun cn nghèo theo Quyt djnh s 59/2015/QD-TTg 
cüa Thu tung ChInh phü là 1.000.000 dong/nguñ/tháng dôi vói nông thôn và 
1.300.000 dong/nguii/tháng dôi vi thành thj non nguñ lao dng sinh song. 

Không dü diu kin huing bào him that nghip (BHTN) là không thôa mãi 
diêu hin quy djnh ti Diêu 49 Lu.t Vic lam, bao gôm: 

+ Chrn dirt HDLD hoàc HDLV; 

+ Dã dóng BHTN tü du 12 tháng trà len trong thai gian 24 tháng tnthc khi 
châm dCrt HDLD hoàc HDLV 

+ Dã np h so hu&ng trq cp tht nghip; 

+ Chua tim ducc yiêc lam sau 15 ngày, k ttr ngày np h so. 

Ngoài ra, các tru&ng hqp có HDLD t1r 1 tháng dn duOi 3 tháng, có tham gia 
BHXH bat buc nhung không tham gia BHTN cüng thuc trix&ng hçip không du diêu 
kin hu&ng BHTN. 

b) Thu tiic thirc hin theo quy djnh tai  Diu 6 Quyêt dnh 15/2020/QD-TTg. 
UBND cap huyn cO trãch nhim tong hqp, rà soát, thâm djnh danh sách cüa ngi.thi 
lao dng yà gui ye s Lao dng — Thuang binh yà Xã hi dé thâm djnh trInh Chü 
tjch UBND tinh phê duyt. 

Trén car si phê duyt cüa UBNI) tinh, S Tài chInh cp kinh phi y UBND cp 
huyn. UBND cap huyn có trách nhim chuyên tiên h trg trirc tiêp cho ngui lao 
dng (thông qua tài khoãn ngân hang, buu din hoc ngithi lao dng nhn trirc tiêp). 
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3. Ngu'ôi lao d3ng không có giao kit hçrp ding lao d5ng (lao dng 14 do) bj 
mat viêc lam: 

a) Dé,i tung h trg thuc 5 nhóm di truqng theo quy djnh ti Diu 7 Quy& 
djnh 1 5/2020/QD-TTg: 

Müc thu nhp duâi mirc chun cn nghèo theo Quyt djnh s 59/2015/QD-TTg 
cUa Thu tithng ChInh phü là 1.000.000 dông/nguôi/tháng dôi vâi nông thôn và 
1.300.000 dông/ngithi/tháng dôi vOi thành thj nth ngu?i lao dng sinh song. 

b) Thu tiic thirc hin theo quy djnh tai  Diu 8 Quyt djnh 1 5/2020/QD-TTg. 
UBND cap huyn có trách thim tong hçp, rà soát, thâm djnh danh sách cUa nguii 
lao dng và gui ye u Lao dng — Thrnmg binh và Xã hi dê thâm djnh trInh Chu 
tjch UBND tinh phê duyt. 

Trên Co si phé duyt cüa UBND tinh, S& Tài chInh cp kinh phi v UBND cp 
huyn. UBND cap huyn có trách nhim chuyên tiên h trq trirc tiêp cho nguñ lao 
dng (thông qua tài khoàn ngân hang, buu din hoc ngui lao dng nhn tr%Tc tiêp). 

4. Ngwôi sü ding lao d3ng vay vin dê Era 1ir1ng ngirng vic cho ngithi lao 
d3ng: 

a) DM trnyng cho vay thirc hin theo quy djnh ti Diu 13 Quyt djnh 
1 5/2020/QD-TTg. 

Ngithi sü diing lao dng bj tác dng b&i dai  djch Covid-19 phãi cho nguii lao 
dng ngrng vic và dà trà luong ngüng vic cho nguii lao dng theo Khoàn 3 Diêu 
98 cUa B Lut Lao dng 2012. 

Müc lucing ti thiu vüng áp diing tai  noi doanh nghip dóng theo quy djnh ti 
Nghj djnh 90/2019/ND-CP ngày 15/11/2019 cüa Chinh phü quy djnh muc luong tôi 
thiêu vüng dôi vâi ngi.thi lao dng lam vic theo hçp dông lao dng. 

b) Thu tçic thirc hin theo quy djIIh t,i Diu 14 — Diu 18 Quyt djnh 
1 5/2020/QD-TTg. UBND cap huyn Co trách nhim tong hqp, rà soát, thâm djnh 
danh sách cüa ngui lao dng dugc trã luong ngmg vic do ngui sir ditng lao dng 
gui den và gui ye Sâ Lao dng — Thuong binh và Xà hi dê thâm djnh trInh Chü tjch 
UBNID tinh phê duyt chuyên den Chi nhánh Ngân hang Chinh sách xà hi tinh cho 
vay. 

Vic thc hin cho doanh nghip vay dixçic ngân hang chi trà trirc tip cho 
ngu?ii lao dng (khong chuyên tiên cho doanh nghip). 

5. H kinh doanh: 

a) Déi tuçing h trcY thc hin theo quy djnh tai  Diu 3 Quy& djnh 
1 5/2020/QD-TTg. HI kinh doanh Ca the theo quy djnh tai  Lut doanh nghip 2014 và 
Nghj djnh 78/2015/ND-CP ngày 14/9/20 15 cüa ChInh phü. 

H kinh doanh phài tm ngirng kinh doanh tiir ngày 0 1/4/2020 theo cM d.o ti 
cüa UBND tinh tti cong van sO 2975/UBND-VP ngày 27/3/2020, cOng van so 
3 146IUBND-VP ngày 31/3/2020 và cOng van so 3738/UBND-\TP ngày 17/4/2020 ye 
thirc hin các bin pháp phông chông djch Covid-19 trên dja bàn tinh. 
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b) Thu t1ic thirc hin theo quy djnh ti Diu 4 Quyt djnh 1 5/2020/QD-TTg. 

UBND cp xã có trách nhim kim tra, xác nhn và phi hçip vói Co quan thug 
thâm djnh trInh UBND cap huyn tong hqp gui Si Lao dng — Thuong binh và Xã 
hi dé trInh UBND tinh quyêt djnh. 

II. MUC HO TRO: 

Thirc hin theo mirc quy djnh tti Nghj quy& 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 cüa 
ChInh phU. Tru&ng hçp dôi tuçmg dugc huâng tir 02 chInh sách tth len thI duçic ho 
trçi mt chInh sách cao nhât. 

Các di tuçmg thuc din ngi.thi có công, bào trçl xã hi, ngu?ñ nghèo dã nhn 
tiên h trçi nêu trüng vâi dôi tuclng lao dng ma chInh sách ho trçl ye lao dng cao 
han sè dixçic cap bü. Dôi vâi nguôi ban ye so dâ duqc ho trçi rn1rc 900.000 dông 
nhung th?ñ gian mat vic tü 1 tháng trâ len sê di.rçic cap bü them dê diing theo müc ho 
trq 1.000.000 dông/ngixi/tháng. 

III. TO CHUC THVC HIN: 

Sâ Lao dng — Thi.rang binh và Xâ hi có trách nhim phi hqp vâi các si, 
ngành trong tinh triên khai, huàng dn vic thirc hin chInh sách ho trq den các dja 
phuong và các dôi tuqng thii humg là nguêd lao dng, h kinh doanh cá the, ngithi 
sü dung lao dng bj ânh hu&ng do dai  djch Covid-19 trên dja bàn tinh. Trong qua 
trInh th1rc hin có vuing mac, phát sinh báo cáo kjp thyi ye UBND tinh. 

Các sâ, ngành lien quan co trách thim cüng vói S& Lao dng — Thuang binh 
và Xä hi rà soát các dôi tuqng dugc h trg thuc phm vi quãn l truOc khi trInh 
UBNID tinh quyêt djnh. 

UBND huyn, thành ph, thj xã có trách nhim phi hçip vâi Ban Quân 1 các 
khu cong nghip triên khai chInh sách ho trçY den tat ca các doanh nghip, dja phucvng 
trên dja bàn; phôi hqp vói Mt trn To quOc huyn cong khai, tuyên truyên và giám 
sat vic thirc hin các chInh sách h trg. Chi do Phông Lao dng — Thuang binh và 
Xã hi, UBND các xã, phuing triên khai chInh sách ho trq diên các dôi tuqng duçic 
thii hixâng. 

UBND xã, phuing, thj trn có trách nhim trin khai, tuyên truyn, cOng khai 
các chInh sách ho trg den các dôi tuçing trên dja bàn. 

Ciic thu tinh, Báo him xä hôi tinh có trách nhim xem xét, xác than cac di 
tuçing h kinh doanh cá the, ngui lao dng, ngui lao dng tham gia BHXH. Sâ Lao 
dng — Thuorng binh và Xà hi chi do Trung tam Djch v1i vic lam giüp UBND các 
huyn xem xét các dOi tuqng không dü diêu kin hung trçi cap that nghip. 

D nghj Lien doàn Lao dng tinh chi dao  các cOng doàn Co sâ tham gia vâi 
nguñ su diing lao dng rà soát, xác nhn các dôi tuçmg hung ho trçi tai CC co quan, 
doanh nghip. 

D nghj Uy ban Mitt trn T quc tinh và các t chuc thành viên t chuc giám 
sat vic triên khai, thirc hin chi trâ chInh sách ho trçi cho các dôi tuqng trên dja bàn 
tinh. 
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KT. CHU TICH 
CHU T!CHt/ 

Báo Ba Rja — Vüng Tàu, Dài Phát thanh - Truyn hInh tinh có trách nhim 
phôi hop vrj Sr Lao dng — Thiiong binh và Xä hi và các dja phuong to chi'rc tuyên 
truyên chInh sách h trç và dàng tái cong van nay trên các phrnmg tin thông tin di 
chüng. 

Vic lQ.p h so h tr thirc hin thng nht theo 13 biu mu (giri kern van ban 
nay). Dê tin cho vic rà soát các d& tuqng trñng 1p chInh sách UBNID tinh dê nghj 
các doanh nghip, UBND cap xã, UBND cap huyn gi:ri danh sách các dôi tuqng h 
trçY them bang file mém Excel (theo mu) ye Sâ Lao dng — Thuong binh và Xã hi 
dê thâm djnh truóc khi trInh UBND quyêt djnh. File mém (file excel) giri ye dja chi 
email: laodongvieclam2014gmail.com  dê tong hop rà soát. Cong van nay và các 
mu ho so dirge dang tâi trên website http://soldtbxh.baria-vungtau.gov.vnl  

Nhftng ni dung không hizóng dn trong cOng van nay dirge thirc hin theo quy 
djnh tii Nghj Quyêt so 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 cüa ChInh phü và Quyêt djnh 
1 5/2020/QD-TTg ngay 24/4/2020 cüa Thu tuàng ChInh phü. 

Trong qua trInh thrc hin các don vj nu có khó khan, vrn9ng m.c d nghj báo 
cáo UBND tinh thông qua Sâ Lao dng — Thixong binh và Xâ hi, din thoti: 
0254.3857.28 1 de dugc huàng dn them. Sâ Lao dng — Thuong binh và Xã hi có 
trách nhim djnh kST hang tháng tOng hop, báo cáo UBND tinh ye tInh hInh ho trg. 

No'i nhân: 
- Nhi.r trên; 
- Bô LDTBXH (dé b/c); 
- TTr TU, TTr HDND tinh (dé b/c); 
- Chü tjch UBND tinh (b/c); 
- Uy ban M1TQ VN tinh; 
- LDLD tinh; 
- Báo BRVT, Dài PTTH tinh; 
- S LDTBXH; 
- CVP.UBND tinh; 
-LuuVT. 

Trn Van Tuân 
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PHU LUC 

g van siQ.../UBND-VP ngày tháng  5  nám 2020 
cüa Ly ban nhán dan tinh) 

Mu 01 
Dcin d nghj (Dânh cho nguôri lao dng tam  hOa thirc hin hqp 
dông lao dng, nghi vic không hithng lrnmg) 

Mu 02 
Danh sách nguYi lao dng tam  hoãn thrc hin hçp dng lao dng, 
nghi vic không hithng 1ung (mau cUa doanh nghip) 

Mu 03 
Danh sách ngu?ii lao dng tam  hoãn thirc hin hçip dng lao dng, 
nghi vic không hithng krng — (mu cüa UBND) 

Mu s 04 D nghj vay vn h trçx trã hiong ngüng vic cho ngithi lao dng 

Mu 05 
Danh sách ngu?i lao dng bj ngi'rng vic do ânh hu&ng cüa djch 
COVID- 19 (mau cüa doanh nghip) 

Mu 06 
Danh sách nguii sü ding lao dng dugc vay vn d trã lucmg 
ngmg vic 

Mu s 07 Danh sách ngithi lao dng ngrng vic (mu cüa UBND) 

Mâu so 08 
D nghj h trçi (Dành cho nguii lao dng vi chm dirt hqp dng 
lao dng, hçip dông lam vic nhimg không dU diêu kin hu&ng trçi 
cap that nghip) 

Mâu so 09 
Danh sách nguii lao dng bj ch.m dirt hqp dng lao dng, hçip 
dông lam vic nhung không dü diêu kin hu&ng trçl cap that 
nghip 

Mu 10 
D nghj h trçY (Dành cho ngrn1i lao dng không có giao k& hcip 
dông lao dng bj mat vic lam) 

Mu 
Danh sách nguô'i lao dng không có giao kt hçip dng lao dng 
bj mat vic lam 

Mauso12 
Dcm d nghi h tro (Dãnh cho ho kinh doanh có doanh thu khai 
thue durn 100 triçu dong/nam) 

Mauso13 
Danh sách ho kinh doanh có doanh thu khai thu duói 100 triêu 
dong/nam 



Mu s 01 
CQNG HOA xA HOI CHU NGHiA VIIT NAM 

Dc 1p — Tur do — Hnh phüc 

BE NGH! HO TRQ 

(Dành cho ngwài lao dang  bj tgm hoân thtc hiçn hçp dng lao d5ng, 

nghi vic không hw&ng lwoiig) 

KInh gri: Uy ban nhân dan huynIthành ph  

I. THONG TIN yE NGU'UI LAO BQNG 

1. Hç và tên Ngày/tháng/nãm sinh:  

2. Dan tc Giói tInh:  

3. ChIrng minh nhân dânlThê can cithc cong dân/H chiu s:  

Ngây cp / / Ncii cap:  

4.Ncyichiêntti:  

Noi thix?ing trü  

Nth tam  trü:  

Din thoai lien h:  

H. THONG TIN yE VIIC LAM VA THU NH4P CHfNH TRIJ'OC Kill TLM 
HOAN HCP BONG LAO BONG/H(P BONG LAM VIEC; NGHI VIC KHONG 
HU'ONG LUNG 

1. Ngày....../...../2020, tôi cIA t.m hoAn hçrp dng lao dng/hçip dng lam vic; nghi vic 
không hrnmg hrccng vâi  

tai dja chi  

2. Thu nhp binh quân tháng tnróc khi mt vic 1àm dng/tháng 

3. S6 s bAo him xA hi:  

III. THONG TIN yE T!NH TRJNG VIC LAM vA THU NHP mEN  NAY 

1. Cong vic chInh:  

2. Thu nhp hin nay dng/tháng. 

Hiên nay, tôi chira hirrng các chinh sách h trç khác theo quy djnh tti Quyt djnh s6 
1 5/2020/QD-TTg ngày 24 tháng 4 nAm 2020 cüa Thu ttthng ChInh phü quy djnh ye vic 
thirc hin các bin pháp ho trçi ngtrYi dan gp khó khAn do dai  djch COVID-19, tôi âê 
nghj Uy ban nhân dan xem xét, giAi quyt h trçc cho tôi theo quy djnh. 

Nu dirge h trg, d nghj thanh toán qua hInh thüe: 

El Tài khoAn (Ten tài khoAn  S tAi khoAn  
tai ngân hang ) 

LI Biru din (Theo dja chi nai i) 



LI Trirc tip 

Tôi cam doan ni dung ghi trên là hoàn toàn dung sr that,  nu sai tôi s chju 
trách nhim trtrâc pháp lut./. 

ngày tháng nãm 2020 
NGIJ'UI BE NGH 
(Kj, ghi rö hQ ten) 

Ghi chü: Doanh nghip tng hçip dcin cüa ngithi lao dng và 1p danh sách gui v UBND 
huyn1thành ph&thj xà. 



Mu s 2 

TEN DOANH NGHIP CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc Ip  - T do - Hnh phüc 

DANH SACH NGI1I LAO DQNG TAM HOAN THIIC HIN HP BONG LAO BQNG, NGH! VIC KIIONG HING 

(Thang ) 

I. THÔNG TIN CHIJNG yE DOANH NGHIP 

1. Ten doanh nghip: 2. MA s doanh nghip 

3. Djachi 4. Doanh thu Qu 1/2020: 

II. DANH SACH NGIfI LAO BONG TAM HOAN THC HIN HP BONG LAO DQNG, NGH! YIC KHONG HI1NG LIXNG 

TT Hç va tn 

NAm sinh S 
CMND/T 

he cAn 
ctroc 

cong dAn 

So so 
BHXH 

Phông, 
ban, 
phân 

xuo'ng 
lam vic 

Loi 
HOLD 

Thôi 
diem bat 
du thuc 

hin 
HOLD 

Thôi dim 
bitt du 

tm hoAn, 
nghi vic 

kliông 
hirOng 
hro'ng 
(Ngày 

thAng nAm) 

Thôi gian 
tam hoAn 

HBLD/nghi 
không 

luong (tu 
ngày tháng 

nAm dn 
ngày thAng 

nAm) 

•. 
So tien 
htr 

TAi khoan 
cüa ngirôi 
lao dng 

- 
nhân ho tro 

(Ten TK, 
S TK, 

Ngân hang) 

Ghi chü 

Nam Nfr 

Cong 
(S tin h trçl bAng chTh ) 

XAc nhn cüa cor quan bão him 
xA hi 

(K ten và dóng cMu) 

Xác nhn cüa ti chirc cong doàn 

(Kj ten và dóng dá'u) 

NgAy thAng. . . .nAm 

DAI DIEN DOANH NGHIIP 
(K ten và dóng 

Noi nhân: 
Nhu trên; 
Luu..... 

so kern theo gm có: Bàn sao vAn bàn thOa thun tm hoAn thirc hin hçip dng lao dng hoc nghi vic không hmg krcrng; Bàn sao bAo cáo tAi chInh nAm 
2019, qu' I nAm 2020 VA các giity ti chthig minh tAi chInh khác cüa doanh nghip 





Mu s 3 

UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HO! CHU NGHiA VIET NAM 
Bôc lap - Tir do - Hanh phñc 

DANH SAd NGIJ1I LAO BONG TAM  HOAN THIJC HIN HP BONG LAO BONG, NGH vIc KNONG HUNG 

CUA DN VI  
(Thang 

 

) 

 

TT Hç và ten 

Näm sinh 
S 

CMND/T 
he I' 

cirrc cong 
dan 

So so 
BHXH 

Phông, 
ban, 
phân  

xiro'ng 
lam vic 

Loai 
HQ't 

dng lao 
dng 

Thôi 
diem bat 
du thurc 

hiên 
HOLD 

Thm dim 
bt du 

t3m hoãn, 
nghi vic 

kliông 
hir&ng 
hong 
(Ngay 

tháng nãm) 

Thôi gian 
tim hoän 

HBLD/nghi 
không lirong 

(tfr ngày 
tháng 11am 
dn ngay 

tháng nãm) 

. 
So tien 
h tro 

Tai khoãn 
cua ngirol 
laodng 

nhân h tro 
(Ten TK, S 

TK, Ngân 
hang) 

Ghi chü 

Nam Nfr 

Cong 

(S tin h trçi bang chii  ) 

NGIJI LAP I3IEU TM.UY BAN NHAN DAN CAP HUYN  
CHU TICH 

(, hQ và ten, dóng dá'u) 



A Man so 04 
CONG HOA xA HOI CHU NGHIA VIT NAM 

Bc 1p — Tir do — Hinh phüc 

BE NGH! XAC NHN BOI TUQNG BUQC HIJNG CHINH SACH 
VAY VON BE TRA LIf(ING NGNG VIC 

KInh g1ri: Uy ban than dan qunIhuyn1thj xJthành ph  

I. THÔNG TIN yE NGU'fl SU' DVNG  LAO DQNG 
1. Ten doanh nghipIt chüc/hçp tác x.Jh kinh doanh/cá nhân1:  

2. Dja chi trii sâ ch1nh  

3. Dinthoai:  

4.Mâs6thu&  

5. Giy chi'rng nhn däng k) doarih nghip/hqp tác x/h kinh doanh so:  

Do' Cpngày  

6. Quyt djnh thành 1p s 2:  

7. Giy phép du tLr/Giy chi'rng nhtn du tix 

Do' Cpngày  

8. Giy phép kinh doanhIGiy phép hot dng/Chirng chi hành ngh 4  s&  

Thii htn con hiu 1rc (thang, näm)  

9. Hç và ten ngi.thi dai  din Chüc vi1:  

- Chfrng minh nhân dân/H chiuIThê cn cuâc cong dan s&  

- Ngày cp .Ncii cp:  

10. Gity Uy quyn s .ngày I I cüa  

11. Vn tr có/vôn diêu 1/vn gop:  

12. Các h scy kern theo: 

a) Ban sao mt trong các giy t sau: Giy chi'rng nhn dang k doanh 
nghipIGiy chi'rng nhn däng k Hçip tác xWh kinh doanh; Quyêt djnh thành l.p 
cüa co quan nha nuc có thârn quyên (neu có); Giây phép kinh doanhlGiây phép 
boat dngIchIrng chi hành nghe (dôi vâi ngãnh nghê kinh doanh Co diêu kin hoc 
pháp 1ut CO quy djnh); Giây phép dâu tu/Giy chirng nhn dâu tu (dôi vâi doanh 
nghip duçic thành 1p b&i nhà dâu tu nithc ngoai). 

b) Danh sách ngixêd lao dng phâi ngüng vic do nguñ sir dmg lao dQng lap 

theo Mk s6 03 ban hành kern theo Quyêt djnh so 15/20201QD-TTg. 



c) Bàn sao báo cáo tài chinh nàm 2019, qu I nam 2020 (dôi vâi doanh nghip 
và to chtic). 

II. KET QUA SAN XUAT KINH DOANTI VA TNH HINH SIJ' DUNG  LAO 
BONG 

1. KIt qua san xut kinh doanh cüa nám 2019 và 3 tháng dtu nám 2020 

-Näm 2019: 

+Tngdoanhthu dng 

+ Tng ôhi ph1 dng 

+ Thu& dng 

+ Lcii nhi4n: dông 

- 3 tháng du näm 2020: 

+ Tng doanh thw . ..dng 

+ Tng chi ph1 dông 

+ Thug: dng 

+ Lqi nhun: dông 

- Th?i dim 31/12/2020, không có nçi xu ti các t chi'rc tIn d%ing chi nhánh 
ngân hang nuOc ngoài. 

2. T,nh hInh sü' dung lao d3ng, 1itn 1wong 

- Tng s lao dng ngu?ii. Trong do, s lao dng dóng 
bâo hiêm xâ hi thiRmg xuyên den 31/3/2020 1à lao dng. 

- S lao dng ngmg vic tháng. . . ./2020 Lao dng, chim. . .%/tng s 
lao dng 

- Tin luong ngrng vic phãi trâ tháng ./2020 
1à dông, trong do: 

+ Tin lirnng dA trã: dông 

+ Tin h.rang chua trà dông 

Chüng tôi gtp khó khän v tài chInh, d can di và sü diving h& ngun 1irc tài 
chInh nhirng không dü chi trã tiên lucmg ngrng vic cho ngu?ii lao dng. Chüng tôi 
có thu câu vay vOn de trà hrcmg cho nguYi lao dng ngmg vic trong 
tháng /2020. 

III: BE NGHI 

Can cü Quyt djnh s 1 5/2020/QD-TTg ngày 24/4/2020 cüa Thu tt.ràng ChInh 
phü quy djnh ye vic thirc hin các chInh sách ho trçi ngithi dan gp khO khän do 
dti djch COVID-19. 



D nghj Uy ban nhan dan xác nh.n 
cho là dôi tuçng duçic hu&ng chmnh sách vay 
von dê trà krcing ngmg vic tai  Ngãn hang ChInh sách xà hi. 

- Chüng tôi cam kit: 

+ Chju trách nhim v sir chInh xác, trung thirc cüa các thông tin dà cung 
cap trên. 

+ Thirc hin dy dü các cam kt vOi Ngân hang Chimnh sách xã hi, sü diing 
tiên vay dung miic dIch, thirc hin nghiêm tüc kê hoach trà nq dam bão trâ nq day 
dü, diing han  và cam kêt sê dung các tài san thuOc th hftu hqp pháp cüa mInh dê trâ 
nq Ngan hang ChInh sách xâ hi./. 

Noi nhân: 
- Niur kInh gfri: 
- Luu  

ngày ... tháng nám 2020 

NGU'fl IMI DIIN 

(K ten, dóng dtu) 

Ghi chü: 

1 Di vâi cá nhân có sCr dicing, thué mtrân lao dng nhung không phãi däng k doanh 
nghip/hcp tác xâlhO kinh doanh 

2 D6i viii t chirc dtrqc thânh 1p theo quy& djnh cüa ca quan nhà nuâc có thm quyn 

3. Di vci doanh nghip &rçc thành 1p bri nhà du tu ni.râc ngoài 

4. D6i vài nganh ngh kinh doanh có diu kin hoc pháp 1ut quy djnh. 



Mâu s6 5 

TEN D(N VI CQNG HOA xA HOI CHU NGHTA VIIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hinh phüc 

DANH SACH NGUiI LAO BONG BI NGNG VIC DO ANH HI!ONG CUA DICH COVID-19 

Tháng.../2020 

Ten don vj: 

Ngành ngh kinh doanh chInh: 

Bla chi: 

Ma s6 doanh nghip: 

Tong s lao dng thtrèng 
xuyên tii doanh nghip: 

Ma s thu: 

Mii'c lirong tOi thiu vüng áp dung: 

Tng s lao dng bi ngurng vic: 

TT Ho và ten 

Ngay, tháng, 
nãm sinh 

So 
CMND/ 
The can 

ciroc 
cong dan 

Phông/ 
ban! 
phân 
xirông 

lam 
viêc 

Loai 

dong 
lao 

dông 

Ma so 
BHXH 

Thô'i gian ngtrng 
viec Tong so 

tien 
hrong 

phãi trä 
(ngàn 
dong) 

c So tien 
hrong 
dä trã 
(ngàn 
dong) 

.A A so tien de 
nghi vay 

de tra 
hroiig 

ngirng vic 
(ngan 
hông) 

so tai 
khoãn 
nhân 
hro'ng 
(neu 
co) 

Ngân 
hang 

m& tài 
khoãn 

Chfr k5' 

Nam Nfr 

T' 
ngay/thán 

g!näm 
d " 

ngày/thán 
g!nam 

Thôi 
gian 

(thang) 

1 
2 

Xác nhn cüa co quan bão Xác nhn cüa t chirc Cong BAI DIN NGUI STY DUNG  LAO 
hiêm xã hi doàn BQNG 

(Kj ten và dóng dáu) (Kj ten và dóng dá'u) (Kj ten và dóng dáu) 

Ncri nhln: 



Mu s 6 

UY BAN NIIAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc Ip  - Tn do - Hanh phüc 

DANH SACH 
NGIXn SI DUNG LAO BONG oU fflEU KIN VAY VON oE TRA LUNG NGiING VIC THANG .. /2020 

(Ban hành kern theo......................................................) 

TT Ten do'n vj Oja chi Ma s thuê 
Tng s lao 
dng dóng 

BHXH 

S lao dng ngurng 
vic 

SO tiên hrong 
dã trã ngurôi 

lao dng ngirng 
vic ('triêu 

dng) 

s tiên can vay 
trã lirong 

ngn'ng vic ('triu 
&ng) 

S lao dng T l % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 
2 

... 

Tx ong cçng 

NGI1R LA.P BIEU TM.UY BAN NIIAN DAN  
CHU TICH 



Mu s 7 
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HO! CHU NGHiA WET NAM 

Bôc lap - Tu do - Hanh phñc 

DANH SACH 
NGISOI LAO BONG NGf!NG VIC CUA BN VI 

Tháng.../2020 

(Ban hành kern theo....................................) 

TT Bc vã ten 

Nám sinh 
So 

CMND/Thê 
can curoc 
cong dan 

So so bão 
hiêm X 

hi 

Thôi gian ngu'ng vic Tiên lurong ngurng vic 
Tài khoãn nhân 

luong 

Nam Nfr 

Tur ngày 
tháng nàm 
dn ngày 

tháng Ham 

Thôi gian 
Phn do 

don vl trã 
Phãn vay 
NHCSXH 

S tài 
khoãn 

Ngân 
hang 

1 
2 

• S S 

Tong cong 

NG!JI LAP BIEU TM.UY BAN NHAN DAN  
CHU T!CH 

(Kj, ho và ten, dóng dá'u,) 



Man so 08 
CONG HOA xA 1101 CHU NGHIA VIT NAM 

Bc 1p — Tir do — Hnh phüc 

oE NGH! HO TRQ 

(Dành cho ngwài lao d5ng bj cMm dit hQp dng lao dc5ng, hcrp &3ng lam vic 

nhwng không dz diu kin hwó'ng trçr câ'p thot nghip) 

KInh gui: Uy ban nhân dan xa/phuing/thj trn  

I. THÔNG TIN yE NGIJI LAO BQNG 

1. HQ và têw Ngày/tháng/näm sinh:  

2. Dan t0c Giói tInh:  

3. Chrng minh nhân dânlThê can ci.râc cong dãnfH chiu s:  

Ngày c&p / / Noi cap:  
4. Nai i hin tai:  

Noi thi.rông trü  

Ncyi tam  trü:  

Din thoai lien h:  

II. THÔNG TIN VE VIC LAM VA THU NHIAP CHINH TRU'OC Kill CHAM 
D15'T HQP BONG LAO BQNG/IIçP BONG LAM VIC 

1. Ngay....../...../2020, tôi dã chm dirt hqp dng lao dng/hçrp dng lam vic 
v9i  

tai dja chi  

2. Thu nhtp bmnh quân thang tnróc khi mt vic làm dng/tháng 

3. S s bâo him xã hOi:  

Trithng hçip không có S báo him xâ hi thI nêu rô 1 do:  

III. THÔNG TIN VE T!NH TR4NG VIC LAM VA THU NH4P HIN NAY 

1. Cong vic chInh:  

2. Thu nhtp hin nay dng/tháng. 

Hin nay, tôi chua hithng các chInh sách h trçi khác theo quy djnh tai  Quyt djnh s 
1 5/2020/QD-TTg ngày 24 tháng 4 nam 2020 cira Thir tithng ChInh phir quy djnh ye vic 
thirc hin các bin pháp h trçl ngrii dan gp khó khän do dai  djch COVID-19, tôi dê 
nghj Uy ban nhân dan xem xét, giâi quyêt h trçi cho tôi theo quy djrth. 

Nu &rçic h trçl, d nghj thanh toán qua hinh thirc: 

Tãi khoán (Ten tài khoân S tài 
khoân tai ngân hang  ) 



LI Bixu din (Theo dja chi nai ei) 

LI Tctip 

Tôi cam doan ni dung ghi trên là hoàn toàn dung sir that, nu sai tôi sê chju 
trách nhim frrncc pháp 1utt.I. 

Gui kern theo Dan d nghj là:  

ngày tháng näm 2020 

NGIJfl oE NGH! 
(Kg, ghi rô hQ ten) 

Ghi chü: 1. Bàn sao mOt  trong các giy ti sau: 

- Hcp dng lao dng hoc hçip dng lam vic dä ht hn hoc dã hoàn thãnh cong vic 
theo hçip d6ng lao dng; 

- Quyt djnh thOi vic; 

- Thông báo hoc thOa thun chm dirt hcip dng lao dng hoc hqp dng lam vic; 

- Bàn sao S BHXH hotc xác nhn cüa co quan báo him xã hi v báo him xã hOi  bt 
buc, bâo hirn that nghip. Trithng hcip khOng có S BHXH thi ngithi lao dng nêu rO l 
do trong Gity d nghj. 



Mu s 9 

UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM 
Dôc lap - Tur do - Hanh phüc 

DANH SACH NGIRfl LAO DQNG CHAM DI5T HGP BONG LAO BONG KHONG DU DIEU KIN HUNG BAO HIEM THAT NGHIP 
(Thang 

 

) 

 

TT Ho và ten 

Näm sinh 

So 
CMND/ 
The can 

cithc 
cong dan 

So so 
BHXH 

No'i & hin t3i 

No'i lam 
viec 
theo 

HOLD 

Loi 
Hç'p 
dong 
lao 

dng 

Thôi 
diem 

,, 
bàtdau 

thirc 
hiên 

HOLD  

Thô'i 
diem 
cham 
düt 

HOLD 

Thu 
nhãp 

• 
hien • 
nay 

So 
. 

tien 
ho tm 

I1inh thirc thanh toán 

Nguyen 
nhãn 

không 
au aieu 

kiêfl 
hurông 
BHTN 

Nam Nfr 
Thirông 

tnt 
Tam 
tril 

Trirc 
tiep 

Tài 
khoãn 

cüa 
ngirô'i 

lao 
dông 
nhân 
h tm 
(Ten 

TK, S 
TK, 

Ngân 
hang) 

Qua 
biru 
diên 

Cong 

(S tin h trçir bang ch11 ) 

NGUI LAP BIEU TM.UY BAN NHAN DAN  
CHU TICH 

(Kj, hQ và ten, dóng dá'u) 



Mus1O 
CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 

Dc 1p — Ttr do — Hnh phñc 

oE NGH HO TRa 

(Dành cho ngwài lao d5ng không có giao kit hQp dng lao dç5ng bj má't vic làm) 

KInh gui: Uy ban nhân dan xâ/phu&ng/thj ti4n  

I. THÔNG TIN yE NGU'IJI LAO BQNG 

1. H9 và tê11 . .Ngày/tháng/näm sinir  

2.Dântc GiâitInh  

3. Chirng minh nhãn dân!Thê can cuOc cong dan/He chiu s&  

Ngày cp / / Nth cap:  

4.Nori âhinti:  

Nth thung trü:  

Ncd tm trü:  

Diên thoi lien hê  

5. S s báo him xA hôi (nu co) S the bão him y tê:  

II. THÔNG TIN YE VI1C LAM VA THU NH4P CH!NH TRIXOC Kifi 
MAT VLC LAM 
1. Cong vic chmnh1  

El Ban hang rong, buôn ban nhô lé không Co dja dim c djnh 

Eli Thu gom rác, ph 1iu 

El Bc vac, vn chuyn hang hóa 

El Lái xe mô to 2 bánh ch& khách, xe xfch lô chi khách 

LI Ban lé ye s kru dng 

El
T%r lam ho.c lam vic ti h kinh doanh trong linh virc an uông, luu trü, 
du ljch, chàm soc si'rc khOe 

Khác (ghi rO) 

2. Noi lam viêc:2  

3. Thu nhp bInh quân tháng truóc khi mt vic 
1àm dông/tháng 
IH. THÔNG TIN YE TLNH TR3NG VIC LAM vA THU NH4P HIW 
NAY 

El 



1. Cong vic chInh:  

2. Thu nhp hin nay dngItháng. 

Hin nay, tôi chua hithng các chInh sách h trç khác theo quy djnh ti Quyt djnh 
so 1 5/2020/QD-TTg ngày 24 tháng 4 11am 2020 cüa Thu ttthng ChInh phü quy 
djnh ye vic thrc hin các bin pháp h trçY ngui dan g.p khó khän do dti djch 
COVID- 19, tôi de nghj Uy ban nhãn dan xem xét, giâi quyêt h trçi cho tôi theo 
quy djnh. 

Nu duçic h trq, d nghj thanh toán qua hInh thirc: 

Tài khoãn (Ten tài khoãn  S' tài 
khoãn ti ngân hang  

LI Bun din (Theo dja chi ncii a) 
LI Tictip 

Tôi cam doan ni dung ghi trên là hoàn toàn ding sr that, 11U Sal tôi së chju 
trách nhim tniâc pháp lutt.I. 

ngày thang näm 2020 
NGIRYI BE NGH! 
(Ky, ghi rô ho ten) 

Ghi chü: 1. Cong vic dem 1ti thu thp chInh cho ngithi lao dng 

2. Trtring hçip lam vic cho h kinh doanh thI ghi ten, dja chi hO kinh doanh. 



Mâus6ll 

UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HOI CHU NGHTA VWT NAM 
Bc lap - Tir do - Hanh phüc 

DANH SACH NGU'I LAO BONG KHONG cO GIAO KET HQP BONG LAO BONG B! MAT VIC LAM 
(Thang ) 

TT H9 và ten 

Näm sinh 

CMND/ 
The 

CU(YC 

cong dan 

o so 
BHXH 

(neu 
co) 

Noi & hiên ti 

Cong 
viêc 

chInh* 

Noi 
lam 

vic ** 

Thu 
nhâp 
bInh 
quan 
thang 
trir&c 

kin mat 
vic lam 

Tho'i 
diem 
mat 
viec 
lam 

Thu 
nhp 
hiên 

• 
nay 

S tin 
h tm • 

I1Inh thirc thanh toán 

Ghi 
chü 

Nam Nfr 
Thurôiig 

trü 
Tm 
tru 

True 
•. 

tiep 

Tài 
khOäfl 

cüa ngu*i 
lao dng 
nhn h 
tm (Ten 
TK, S 

TK, Ngân 
hang) 

Qua 
biru 
then 

Cong 

(S6 tin h trçY bang ch& ) 

Gh cht1: * bao gm càc cong vic: bàn hang rong, buôn bàn nhó lé không cO dia dim c6 dlnh,  Thu gom ràc, ph Iiu; B6c vàc van chuyn hang hóa; Lài xe mô to 2 bành ch& 

khàch, xe xIch to ch& khách; Bàn ye s6 Iu'u dng; tçr lam hoàc lam vic tai càc h kinh doanh trong flnh vvc  an u6ng, lu'u trt, du ljch, chàm soc scrc khöe 

**: Tru'&ng hçp lam vic cho ho kinh doanh thl ghi tOn, da chi h kinh doanh 

NGUfl LAP BIEU TM.UY BAN NHAN DAN  
CHU TICH 

(Kj, hQ và ten, dóng du) 



A Man so 12 

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p — Tir do — Hnh phñc 

E NGHI HO TRO 

(Dành cho h5 kinh doanh có doanh thu khai thuldwái 100 triu dng/nám,) 

KInh gui: Uy ban nhân dan xJphu&ng/thj trn  

I. THÔNG TIN HO KINH DOANH 

1. Ten ho kinh doanh:  

2. Dja dim kirth doanh:  

3. Ngành, ngh kinh doanh:  

4. Ma s thus hoc ma s dang k kinh doanh:  

II. THÔNG TIN yE PAl DIIN HQ KINH DOANH 

1. Hç và têw Ngày/tháng/nAm sinh:  

2. Dan tc .Giâi tInh:  

3. Chfrng minh nhân dânlThê can cmc cong dân!H chiu 
so.  

Ngày cp / /  Ncii cp  

4. S din thoai Dia chi email:  

5. Ncii a hin nay:  

K tr ngày .1...../..... dn ngày , h kinh doanh bj ttm ngfrng kinh 
doanh theo Quyêt djnh cüa Chü tjch Uy ban nhân dan tinh, thành 
phô triên khai thirc hin Chi thj so 1 5/CT-TTg ngày 27/3/2020 
cüa Thu tirang ChInh phil 

D nghj Uy ban than dan xIphu&ng/thj tr.n .xem xét, giãi 
quyêt h trçi cho tôi theo dung quy djnh. 

Nu duçrc h trq, d nghj thanh toán qua hInh thuc: 

El 
Tài khoán (Ten tài khoãn So tài 
khoân tingânhàng  

LI Biru din (Theo dja chi noi a) 
El Trrc tip 

TOi cam doan ni dung ghi trên là hoàn toàn dung sir that, nu sai tôi së chju 
trách nhim trixàc pháp lut./. 



Gui kern theo Dan là Bàn sao Thông báo np thug theo Mu so O1/TBT-
CNKD ban hãnh kern theo Thông tu so 92/2015/TT-BTC. 

ngày.......tháng nàm 2020 
NGIIUI oE NGH! 
(Kj, ghi rô hQ ten) 

Ghi chü: Ghi rO s nhà, diRing ph, t, thôn, xóm, lang, Ap, ban, buôn, phum, soc 



Mu s 13 

UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIET NAM 
Doe lap - Tir do - Hanh phüc 

DANH SACH 
HO KINH DOANH cO DOANH THU KHAI THUE DUI 100 TRIU DONG/NAM 

(Ban hành kern theo......................................................) 

TT 
Ten h kinh 

doanh 
Dia chi 

Ma s thuê 
hoc ma SO 

dàng k 
kinh doanh 

Nganh 
ngh kinh 

doanh 

Thôi dim 
ngirng 
kinh 

doanh 

Thông tin v di 
din ho kinh 

doanh 

S tiên h 
trq 

HInh thuc thanh toán 

Ho và 
ten 

CMND/t 
he can 
cur&c 

côngdân 

Trtrc tie 

Tài khoãn 
(ten TK, SO 

TK, Ngân 
hang) 

Biru din 

1 
2 

Ting cong 

NG1Xn LAP BIEU TM.UY BAN NHAN DAN  
CHU TICH 

(Ky, hQ và ten, dóng du) 
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