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THÔNG BÁO 

Về việc rà soát người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất 
việc làm do dịch Covid-19 

 

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 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; 

Căn cứ Quyết định số 2479/QĐ-UBND ngày 26/8/2021 của UBND tỉnh 
Hải Dương về việc thực hiện hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng 
lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương theo 
khoản 12, mục II, Nghị quyết 68/NQ-CP, 

UBND Xã Cộng Lạc thông báo cho các đối tượng là người lao động 
không có giao kết hợp đồng lao động có đủ tất cả các điều kiện sau đến Ủy ban 
nhân dân Cộng Lạc để thực hiện khai báo đề nghị hỗ trợ theo Nghị quyết 68 của 
Chính phủ: 

1. Đối tượng lao động không có giao kết hợp đồng lao động làm một 
trong 6 công việc sau: 

- 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; 

- Bán lẻ xổ số lưu động; 

- Tự làm hoặc làm việc tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu 
trú, du lịch, chăm sóc sức khỏe. 

2. Bị mất việc làm và có thu nhập thấp hơn mức chuẩn cận nghèo theo 
quy định, trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến ngày 31/12/2021 do phải tạm 
dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng 
chống dịch Covid-19 từ 14 ngày lên tục trở lên. 

3. Cư trú hợp pháp tại địa phương (cả thường trú và tạm trú hợp pháp). 

- Thời gian kê khai: Sau ngày 15 hàng tháng (áp dụng đến ngày 31/12/2021) 
người lao động có đủ tất cả các điều kiện trên có nhu cầu được hỗ trợ gửi giấy 
đề nghị hỗ trợ theo mẫu quy định đến UBND xã (gặp công chức Văn hóa - xã 



hội, phụ trách công tác lao động thương binh và xã hội) để được hướng dẫn giải 
quyết theo quy định. 

Vậy, UBND Xã Cộng Lạc xin thông báo để toàn thể nhân dân được biết./. 

Nơi nhận: 

- TT Đảng ủy xã, TT HĐND xã; 

- Chủ tịch UBND xã, phó Chủ tịch UBND xã; 

- Trưởng các thôn (thông báo); 

- Cổng thông tin điện tử xã; 

- Công chức Văn hóa - xã hội; 

- Công chức tài chính - kế toán xã; 

- Đài truyền thanh xã; 

- Lưu: VP 
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