UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

SỞ LAO ĐỘNG
THƢƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Số: 1159/HD-SLĐTBXH

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 5 năm 2020

HƢỚNG DẪN
Một số nội dung của Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 30/04/2020
của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày 30/04/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 112/KHUBND triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại
dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐTTg; để thống nhất một số điểm và thuận lợi trong việc triển khai thực hiện; Sở
Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung tiếp nhận, thẩm
định hồ sơ đối với các nhóm đối tượng về người lao động và hộ kinh doanh cá
thể như sau:
I. VỀ TIẾP NHẬN VÀ THẨM ĐỊNH HỒ SƠ
1. Đối với UBND xã, phƣờng, thị trấn
- Trực tiếp tiếp nhận và thẩm định 3 nhóm đối tượng: Hộ kinh doanh cá
thể tạm ngừng kinh doanh (i); ngƣời lao động chấm dứt hợp đồng lao động,
hợp đồng làm việc nhƣng không đủ điều kiện hƣởng bảo hiểm thất nghiệp
(ii); ngƣời lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm
(iii) được quy định tại Quyết định số 1177/QĐ-UBND ngày 14/5/2020 của
UBND tỉnh Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thực hiện theo
cơ chế một cửa liên thông về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó
khăn do đại dịch COVID-19 thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở
Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Mỗi xã/ phường/ thị trấn tùy theo ước lượng số hồ sơ mà bố trí cán bộ
tiếp nhận hồ sơ cho phù hợp. Thành lập Tổ thẩm định hồ sơ bao gồm đại diện
các thành phần sau: Lãnh đạo UBND, cán bộ chuyên trách theo dõi đối tượng,
UBMTTQ và các đoàn thể, Công an, Trưởng thôn/ Tổ trưởng dân phố, …(đặc
biệt có sự giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc).
- Để đảm bảo tập trung danh sách theo nhóm và thẩm định đúng thời hạn
theo quy định, bộ phận tiếp nhận hồ sơ phân nhóm đối tượng bàn giao cho Tổ
thẩm định hồ sơ. Tổ thẩm định có trách nhiệm thẩm định tính chính xác của giấy
đề nghị hỗ trợ và tính hợp lệ của các giấy tờ kèm theo theo quy định; đảm bảo
điều kiện hỗ trợ quy định tại Quyết định 15/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ
tướng Chính phủ (tại Điều 3 cho nhóm (i), tại Điều 5 cho nhóm (ii), tại Điều 7
cho nhóm (iii)); tính hợp pháp, hợp lý đối với nghề nghiệp mà lao động làm việc
trước khi mất việc; tập hợp phân tích các ý kiến phản ánh của nhân dân. Tổ thẩm
định xác nhận ngay trong hồ sơ là đủ hay không đủ điều kiện để hỗ trợ theo mẫu
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số 04; lập danh sách và biên bản chung cho từng đợt theo mẫu số 05 kèm theo
hướng dẫn này.
- Sau khi có kết quả thẩm định, rà soát điều kiện hỗ trợ, UBND xã/
phường/ thị trấn lập Danh sách hộ kinh doanh cá thể tạm ngừng kinh doanh theo
mẫu số 01 và Danh sách người lao động không có giao kết hợp đồng lao động
bị mất việc làm theo mẫu số 03 và niêm yết công khai tại trụ sở UBND
phường/xã/thị trấn và những điểm công cộng ít nhất 2 ngày làm việc (có biên
bản công khai và ghi chép lại các phản ánh của nhân dân về tính hợp lệ, hợp lý,
đảm bảo điều kiện của đối tượng đề nghị hưởng trợ cấp).
Lƣu ý, đối tƣợng là ngƣời bán lẻ vé số lƣu động lập danh sách riêng.
Danh sách người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm
việc nhưng không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp được lập theo mẫu
số 02 kèm theo hướng dẫn này.
2. Đối với Phòng Lao động - Thƣơng binh và Xã hội các huyện, thị xã
và thành phố Huế
- Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn, đơn vị có liên quan tham
mưu UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế thực hiện tiếp nhận hồ sơ đề
nghị hỗ trợ, tiến hành thẩm định điều kiện hỗ trợ, lập danh sách đề nghị hỗ trợ
cho các nhóm đối tượng đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, thời gian theo quy định
tại Quyết định số 1177/QĐ-UBND ngày 14/5/2020 của UBND tỉnh.
- Danh sách hộ kinh doanh cá thể tạm ngừng kinh doanh thực hiện theo
mẫu số 01; Danh sách người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng
làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp được lập theo
mẫu số 02 và Danh sách người lao động không có giao kết hợp đồng lao động
bị mất việc làm theo mẫu số 03 kèm theo hướng dẫn này.
II. VỀ CÔNG TÁC TRIỂN KHAI CHI TRẢ VÀ QUYẾT TOÁN
KINH PHÍ
1. UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế
Sau khi Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ; Chủ
tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế chỉ đạo việc chi trả theo đúng
quy định, đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, đúng đối tượng (trừ đối tượng người
sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động).
Chỉ đạo phòng Tài chính Kế hoạch phối hợp các đơn vị liên quan rà soát
nguồn kinh phí đảm bảo đủ để chi trả hỗ trợ cho các đối tượng, hướng dẫn các
đơn vị quyết toán nguồn kinh phí, kịp thời báo cáo UBND tỉnh các vướng mắt
phát sinh.
2. UBND xã/ phƣờng/ thị trấn
a) Căn cứ quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, tổ chức chi trả
cho các nhóm đối tượng; lưu ý chống trùng lặp, nếu trùng ghi rõ số tiền đã nhận
vào cột số 2 của các biểu;
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- Hộ kinh doanh cá thể tạm ngừng kinh doanh, Mẫu số 01-A
- Người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng
không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp, Mẫu số: 02-A
- Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm,
Mẫu số 03-A, Mẫu 03-B, Mẫu 03-C.
b) Chi trả xong, UBND phường, xã, thị trấn báo cáo quyết toán danh sách
thực nhận cho Phòng Tài chính – Kế hoạch; gửi danh sách đã nhận (bản photo)
kèm theo báo cáo kết quả hỗ trợ cho Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội
để tổng hợp báo cáo.
c) Sau ngày 15 tháng 5 năm 2020 và sau ngày 15 tháng 6 năm 2020, nếu có
người lao động thuộc 2 nhóm đối tượng: Người lao động chấm dứt hợp đồng lao
động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp
và người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm, gửi hồ
sơ đề nghị hỗ trợ cho tháng 5 và tháng 6 thì UBND phường/xã/thị trấn tiếp tục
tiếp nhận hồ sơ theo quy định.
Trên đây là Hướng dẫn triển khai hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại
dịch Covd-19, đề nghị các đơn vị, địa phương phối hợp triển khai thực hiện.
Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc đề nghị phản ảnh kịp thời về Sở
Lao động - Thương binh và Xã hội để phối hợp giải quyết./.
Nơi nhận:
- UBND Tỉnh (B/cáo);
- Giám đốc Sở (B/ cáo);
- UBND huyện, thị xã, thành phố Huế;
- P.LĐTBXH huyện, thị xã, thành phố Huế;
- Chi cục Thuế huyện,thị xã,thành phố (để phối hợp);
- Chi nhánh NHCSXH (để phối hợp);
- UBND phường, xã, thị trấn;
- Lưu: VT, VLATLĐ, LĐTLBHXH.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Người ký: Sở Lao động
- Thương binh và Xã
hội
Email:
sldtbxh@thuathienhue.g
ov.vn
Cơ quan: Tỉnh Thừa
Thiên Huế
Thời gian ký:
15.05.2020 11:25:38
+07:00

Phan Minh Nguyệt

Mẫu số 01
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TỔNG HỢP

DANH SÁCH HỘ KINH DOANH ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ DO ẢNH HƢỞNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19

STT

Tên hộ
Địa điểm
kinh doanh kinh doanh

Ngành
nghề kinh
doanh

Họ và tên
ngƣời đại
diện

Số CMND/
Thẻ căn
cƣớc công
dân/ Hộ
chiếu

Thời điểm
ngừng kinh
doanh

Doanh thu
kê khai
thuế (triệu
đồng/năm)

Số tiền hỗ
trợ

Ghi chú

1
2
3
...

... , ngày ... tháng ... năm 2020
(Ký tên và đóng dấu)

Lưu ý: Cột “Ghi chú” ghi rõ đối tượng đã được hưởng (Ví dụ: Đã nhận hỗ trợ theo đối tượng người có công với cách mạng)

Mẫu số: 01 - A
DANH SÁCH HỘ KINH DOANH CÁ THỂ DỪNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
ĐƢỢC HỖ TRỢ THÁNG 4/2020 THEO NGHỊ QUYẾT 42/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ
PHƢỜNG/XÃ/THỊ TRẤN:
HUYỆN/THỊ XÃ:

TT

Họ và tên hộ kinh
doanh

Họ và tên ngƣời
đại diện (nếu có
người đại diện
nhận tiền)

Nơi ở hiện nay
(người nhận
tiền)

Số CMND/
thẻ căn cƣớc
(người nhận
tiền)

Số tiền
đƣợc hỗ
trợ (đồng)

Số tiền đã
nhận
trƣớc
(đồng)

Số tiền
nhận
(đồng)

Ký nhận
(ghi rõ họ
tên)

A

B

C

D

E

1

2

3 = 1- 2

G

TỔNG CỘNG
Danh sách gồm: ............... hộ;
Tổng số tiền được hỗ trợ:............................. đồng, số tiền đã nhận trước:......................đồng, số tiền nhận đợt này:............................đồng
Ngƣời lập

................, ngày
tháng...... Năm 2020
T/M ỦY BAN NHÂN DÂN PHƢỜNG/XÃ/THỊ TRẤN................

Ghi chú: Cột số 2 ghi số tiền đã nhận trước nếu trùng với các đối tượng: Người có công, bảo trợ xã hội; hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Mẫu số 02
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TỔNG HỢP

DANH SÁCH NGƢỜI LAO ĐỘNG BỊ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG, HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC NHƢNG KHÔNG
ĐỦ ĐIỀU KIỆN HƢỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP
ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ DO ẢNH HƢỞNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Số CMND/
Thẻ căn
Nơi ở hiện
cƣớc công
tại
dân/ Hộ
chiếu

Nơi làm
việc trƣớc
khi chấm
dứt
HĐLĐ,
HĐLV

Số sổ
BHXH

Thu nhập
bình quân
tháng
trƣớc khi
mất việc
làm

Công việc
chính hiện
tại

Mức thu
nhập hiện
tại

Số tiền
hỗ trợ

Ghi chú

1
2
3
...

... , ngày ... tháng ... năm 2020
(Ký tên và đóng dấu)

Lưu ý: Cột “Ghi chú” ghi rõ đối tượng đã được hưởng (Ví dụ: Đã nhận hỗ trợ theo đối tượng người có công với cách mạng)

Mẫu số: 02 - A
DANH SÁCH NGƢỜI LAO ĐỘNG BỊ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG/HỢP ĐỒNG LÀM ViỆC
NHƢNG KHÔNG ĐỦ ĐiỀU KiỆN HƢỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP
ĐƢỢC HỖ TRỢ THÁNG 4/2020 THEO NGHỊ QUYẾT 42/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ
PHƢỜNG/XÃ/THỊ TRẤN:
HUYỆN/THỊ XÃ:

TT

Họ và tên

Ngày,
tháng, năm
sinh

A

B

C

Nơi ở hiện nay

Số CMND/
thẻ căn cƣớc

Số tiền đƣợc
hỗ trợ
(đồng)

Số tiền đã
nhận
trƣớc
(đồng)

Số tiền
nhận
(đồng)

Ký nhận

D

E

1

2

3 = 1- 2

G

TỔNG CỘNG
Danh sách gồm: ............... Người;
Tổng số tiền được hỗ trợ:............................. đồng, số tiền đã nhận trước:......................đồng, số tiền nhận đợt này:............................đồng
Ngƣời lập

................, ngày
tháng...... Năm 2020
T/M ỦY BAN NHÂN DÂN PHƢỜNG/XÃ/THỊ TRẤN................

Ghi chú: Cột số 2 ghi số tiền đã nhận trước nếu trùng với các đối tượng: Người có công, bảo trợ xã hội; hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Mẫu số 03
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TỔNG HỢP

DANH SÁCH NGƢỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG BỊ MẤT VIỆC LÀM
ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ DO ẢNH HƢỞNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Số CMND/
Thẻ căn
Nơi ở hiện
cƣớc công
tại
dân/ Hộ
chiếu

Công việc
chính

Nơi làm
việc

Thu nhập
bình quân
tháng
trƣớc khi
mất việc
làm

Công việc
chính hiện
tại

Mức thu
nhập hiện
tại

Số tiền
hỗ trợ

1
2
3
...

... , ngày ... tháng ... năm 2020
(Ký tên và đóng dấu)

Lưu ý: Cột “Ghi chú” ghi rõ đối tượng đã được hưởng (Ví dụ: Đã nhận hỗ trợ theo đối tượng người có công với cách mạng)

Ghi chú

Mẫu số: 03 - A
DANH SÁCH NGƢỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG BỊ MẤT ViỆC LÀM
ĐƢỢC HỖ TRỢ THÁNG 4/2020 THEO NGHỊ QUYẾT 42/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ
(Trừ người bán lẻ vé số lưu động và Giáo viên, nhân viên làm việc tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập của bậc
mầm non, phổ thông)
PHƢỜNG/XÃ/THỊ TRẤN:
HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ:
TT

Họ và tên

Ngày,
tháng,
năm sinh

A

B

C

Nơi ở hiện
nay
D

Công việc
chính

Số CMND/
thẻ căn cƣớc
(người nhận
tiền)

Số tiền
đƣợc hỗ
trợ (đồng)

Số tiền
đã nhận
trƣớc
(đồng)

Số tiền
nhận
(đồng)

Ký nhận

E

G

1

2

3 = 1- 2

H

TỔNG CỘNG
Danh sách gồm: ............... Người;
Tổng số tiền được hỗ trợ:.......................... đồng, số tiền đã nhận trước:..................đồng, số tiền nhận đợt này:........................đồng
................, ngày
tháng...... Năm 2020
Ngƣời lập
T/M ỦY BAN NHÂN DÂN PHƢỜNG/XÃ/THỊ TRẤN.............

Ghi chú: Cột số 2 ghi số tiền đã nhận trước nếu trùng với các đối tượng: Người có công, bảo trợ xã hội; hộ nghèo, hộ cận nghèo.
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Mẫu số: 03 - B
DANH SÁCH NGƢỜI BÁN LẺ VÉ SỐ LƢU ĐỘNG BỊ MẤT ViỆC LÀM
ĐƢỢC HỖ TRỢ THÁNG 4/2020 THEO NGHỊ QUYẾT 42/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ
PHƢỜNG/XÃ/THỊ TRẤN:
HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ:
TT

Họ và tên

Ngày,
tháng,
năm sinh

A

B

C

Nơi ở hiện
nay
D

Công việc
chính

Số CMND/
thẻ căn cƣớc
(người nhận
tiền)

Số tiền
đƣợc hỗ
trợ (đồng)

Số tiền
đã nhận
trƣớc
(đồng)

Số tiền
nhận
(đồng)

Ký nhận

E

G

1

2

3 = 1- 2

H

TỔNG CỘNG
Danh sách gồm: ............... Người;
Tổng số tiền được hỗ trợ:.......................... đồng, số tiền đã nhận trước:..................đồng, số tiền nhận đợt này:........................đồng
................, ngày
tháng...... Năm 2020
Ngƣời lập
T/M ỦY BAN NHÂN DÂN PHƢỜNG/XÃ,THỊ TRẤN.............

Ghi chú: Cột số 2 ghi số tiền đã nhận trước nếu trùng với các đối tượng: Người có công, bảo trợ xã hội; hộ nghèo, hộ cận nghèo.
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Mẫu số: 03 - C
DANH SÁCH GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN LÀM VIỆC Ở CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC NGOÀI CÔNG LẬP
KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG BỊ MẤT ViỆC LÀM
ĐƢỢC HỖ TRỢ THÁNG 4/2020 THEO NGHỊ QUYẾT 42/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ
PHƢỜNG/XÃ,THỊ TRẤN:
HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ:
TT

Họ và tên

Ngày,
tháng,
năm sinh

A

B

C

Nơi ở hiện
nay
D

Công việc
chính

Số CMND/
thẻ căn cƣớc
(người nhận
tiền)

Số tiền
đƣợc hỗ
trợ (đồng)

Số tiền
đã nhận
trƣớc
(đồng)

Số tiền
nhận
(đồng)

Ký nhận

E

G

1

2

3 = 1- 2

H

TỔNG CỘNG
Danh sách gồm: ............... Người;
Tổng số tiền được hỗ trợ:.......................... đồng, số tiền đã nhận trước:..................đồng, số tiền nhận đợt này:........................đồng
................, ngày
tháng...... Năm 2020
Ngƣời lập
T/M ỦY BAN NHÂN DÂN PHƢỜNG/XÃ/THỊ TRẤN.............

Ghi chú: Cột số 2 ghi số tiền đã nhận trước nếu trùng với các đối tượng: Người có công, bảo trợ xã hội; hộ nghèo, hộ cận nghèo.
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TỔ THẨM ĐỊNH

Mẫu số 04
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU THẨM ĐỊNH ĐIỀU KIỆN HỖ TRỢ
(Dành cho người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc
nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp/ lao động làm việc không
giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm)
I. THÔNG TIN VỀ NGƢỜI LAO ĐỘNG
1. Họ và tên: ……………………. Ngày, tháng, năm sinh: ……/……/……...
2. Dân tộc: ……………………………… Giới tính: …………………………….
3. Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu số: ……………
Ngày cấp: ……/……./………………… Nơi cấp: ……………………………..
4. Nơi ở hiện tại: ………………………………………………………………….
II. PHẦN THẨM ĐỊNH
1. Các chính sách hỗ trợ đã được nhận:
Chưa nhận hỗ trợ;
Đã nhận hỗ trợ dành cho đối tượng.................................................................
2. Công việc chính trước khi mất việc làm: ............................................................
Thuộc nhóm công việc: ...........................................................................................
3. Nơi làm việc: .......................................................................................................
4. Thu nhập trước khi mất việc làm: .......... đồng/tháng
5. Công việc chính hiện nay: ...................................................................................
6. Thu nhập hiện nay: .......... đồng/tháng
7. Kết luận của Tổ thẩm định:
Đủ điều kiện hỗ trợ;
Không đủ điều kiện hỗ trợ, lý do: ...................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
... , ngày ... tháng ... năm 2020
CÁC THÀNH VIÊN TỔ THẨM ĐỊNH KÝ TÊN
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Mẫu số 05
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BIÊN BẢN THẨM ĐỊNH HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ
THEO NGHỊ QUYẾT 42/NQ-CP NGÀY 9/4/2020

Căn cứ Quyết định số:
/QĐ-UBND ngày /
/2020 của UBND
phường/xã.............................. về việc thành lập Tổ thẩm định hồ sơ xét duyệt đối
tượng đủ điều kiện hỗ trợ theo Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính
phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính
phủ;
Hôm nay, ngày
tháng năm 2020, tại UBND Phường/xã.................
Chúng tôi gồm có:
1. Ông/bà............................................chức vụ:......................Tổ trưởng;
2. Ông/bà............................................chức vụ:......................thành viên;
2. Ông/bà............................................chức vụ:......................thành viên;
3. Ông/bà............................................chức vụ:......................thành viên;
4. Ông/bà............................................chức vụ:......................thành viên;
5. Ông/bà............................................chức vụ:......................thành viên;
Sau khi xem xét:
1) ............. hồ sơ hộ kinh doanh cá thể tạm ngừng kinh doanh
2) ................. hồ sơ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm
việc nhưng không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp
3) ............... hồ sơ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất
việc làm.
Chúng tôi thống nhất số lượng và danh sách đối tượng đủ điều kiện hỗ trợ
theo Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số
15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ là:
1) ............. hồ sơ hộ kinh doanh cá thể tạm ngừng kinh doanh
2) ................. hồ sơ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng
làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp
3) ............... hồ sơ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị
mất việc làm.
(Có danh sách kèm theo)
Đề nghị UBND phường/xã ......................... xác nhận, trình UBND huyện, thị
xã, thành phố Huế............................... thẩm định đề nghị hỗ trợ.
Biên bản này được lập 3 bản có giá trị như nhau, Tổ thẩm định lưu 1 bản,
UBND phường/xã lưu 1 bản và gửi kèm trình UBND huyện, thị xã, thành phố
Huế 1 bản./.
Ngƣời ghi biên bản
(ký, ghi rõ họ, tên)

Tổ trƣởng tổ thẩm định
(ký, ghi rõ họ, tên)

