
 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THỊ XÃ HOÀI NHƠN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:        /UBND - TH 
V/v rà soát các đối tượng gặp 

khó khăn do đại dịch Covid-19 

 

 

            Hoài Nhơn, ngày       tháng 7 năm 2021 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các xã, phường. 

 

 h c hi n Nghị qu  t số 68/NQ-CP ngà  01/7/2021 của Chính phủ về một số 

chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch 

COVID-19; Qu  t định số 23/2021/QĐ-  g ngà  07/7/2021 của  hủ tướng Chính phủ 

qu  định về vi c th c hi n một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng 

lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. 

UBND thị xã  êu cầu Ủ  ban nhân dân các xã, phường khẩn trương rà soát, tổng 

hợp nhanh các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 cụ thể như sau: 

1.  ổng hợp danh sách đối tượng là F0, F1 từ ngà  27/4/2021 đ n na  (có biểu mẫu 

kèm theo). 

2.  ổng hợp danh sách người lao động không có giao k t hợp đồng lao động (lao 

động t  do) cư trú hợp pháp tại địa phương (trường hợp tạm trú phải có đăng ký tạm trú 

được cơ quan công an xác nhận) bị mất vi c làm (từ ngà  01/5/2021 đ n na ), không có 

thu nhập hoặc thu nhập thấp hơn mức chuẩn cận nghèo qu  định tại Qu  t định số 

59/2015/QĐ-  g ngà  19/11/2015 của  hủ tướng Chính phủ làm một trong năm loại 

công vi c sau:  

2.1. Bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định. 

2.2. Bốc vác hàng hoá trong khu v c nhà ga, b n xe, b n tàu, b n cảng, chợ đầu 

mối. 

2.3. Lái xe mô tô 2 bánh chở khách, xe xích lô chở khách. 

2.4.    làm hoặc làm vi c tại các hộ kinh doanh trong lĩnh v c ăn uống, lưu trú, du 

lịch, chăm sóc sức khỏe (bao gồm cả bảo v ). 

2.5. Người lao động làm vi c trong các đơn vị s  nghi p công lập (trừ các nhóm 

đối tượng thuộc điểm 4, 6 Mục II Nghị qu  t số 68/NQ-CP của Chính phủ). 

(có biểu mẫu kèm theo) 

 Đề nghị UBND các xã, phường khẩn trương rà soát, tổng hợp các đối tượng nêu 

trên gửi về UBND thị xã (qua Phòng Lao động –  hương binh và Xã hội trong ngày 

15/7/2021) và qua Email: huynhvancuongldtbxh@gmail.com) để tổng hợp báo cáo 

UBND tỉnh Bình Định đúng thời gian qu  định./. 

Nơi nhận: KT.CHỦ TỊCH 
- Như trên; PHÓ CHỦ TỊCH 
- C , các PC  UBND thị xã;  
- BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 thị xã;   
- Phòng Lao động – TB&XH thị xã;  
- Lưu: VT.                    

 Phạm Văn Chung 
 

mailto:tranthainam140590@gmail.com
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