UBND THANH PHO HA NOT
CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
sO LAO BONG - TBTJ'ONG BIMI
Bc 1p — Tir do — Hnh phüc

vA xA HO!

S6: 465/SLDTBXH-VLATLD
V/v tháo gor khó khän trong vic xác
nhn dê h.ràng chê d M trg ngithi lao
dng không theo hçp dông lao dng bj
mat vic (Lao dng tr do) do ãnh
hiring cUa di djch COVID-19.

Ha N5i, ngày 12 tháng 8 nàm 2021

KInh gui: Uy ban than dan thành ph6 Ha NOi
Thiic hin Quy& djnh 3 642/QD-UBND ngày 21/7/2021 cüa Uy ban than
dan Thành ph ye vic thirc hin mt s chInh sách h trc ngu?i lao dng và
ngri si:r diing lao dng gap khó khãn do di djch COVID-19 (Quy& djnh s
3642/QD-UBND), trong thi gian qua các Sâ, ban, ngành, UBND các qun,
huyn, thj xä, các xä, phuô'ng, thj trn và các dccn vi cO lien quan dà tIch circ
trin khai thirc hin qua do dà kjp thi h trçY cho ngu?i sir diing lao dng và
ngui lao dng grip kho khän do di djch C OVID- 19 trên dja bàn.
Ngày 31/7/2021, Thu tuong ChInh phü ban hành Cong din s 1063/CDTTg v phOng cMng djch COVID - 19 (trong do yeu cá'u "ai & dáu & ddy ")
và ngày 06/8/2021, UBND Thành ph ban hành Cong din s 1 8/CD-UBND v
vic tip tiic thrc hin giân cách xâ hi trên dja bàn Thành ph d phOng chng
dch COVID- 19 (trong dó. tilp tic thu'c hin cách ly toàn xd ht7i dIn 06h00
ngày 23/8/2021 trênphQm vi toàn Thànhph dl phong chlng djch CO VID- 19)
Hin nay, trong qua trinh trin khai thirc hin chinh sách h trçY nguYi lao
dng không có giao k& hcq dng lao dng bj mitt vic lam (lao dng tçr do), ngi.thi
lad dng trong thii gian giãn each xä hi, bj cách ly, cu trü trong khu v1rc bj phong
tOa theo quy& djnh cüa cp cO thm quyn và nhttng trung hçp khó khän vuóng
mc khãc không th v noi thuing trü hoac nth cii trü d xác than là không d nghj
hithng h trçY theo mu s 02 ti Quyt djnh 3642/QD-UBND.
D kip th?.i1 tháo gO' khO khàn cho nguñ lao dng, Sâ Lao dng TB&XH
d xut UBND Thãnh ph giài pháp tháo gO' khó khän, cii th nhu sau:
D nghj UBND các qun, huyn, thj xä và UBND các xä, phu?mg, thj trn
và các &in vj có lien quan:
- Tip than h so' d xem xét, giãi quy& chInh sách h trq lao dng không
cO giao kt hçp dng lao dng bj mAt vic lam (lao dng tc do) thuc dôi tung
và dU diu kin quy djnh tai Quyt djnh s 3642/QD-UBND nhung ngu1i lao
dng không th v no'i thu&ng tri1 hoac noi cii trü d xác than theo mu so 02
duc quy djnh t?i Quyt djnh 3642/QD-UBND.

- Ti chirc tip nhn h so ng1Iii lao dng hang ngày bang các hInh thüc
thun lçii nhât cho ngthñ lao dng nhu: trirc tip, buu din, email, trirc tuyên...;
linh hott trong vic giäm th?ñ gian giái quy& h so d nghj h trçi cUa nguOi lao
dng.
- T chirc thm djnh, xét duyêt h so, 1p danh sách vã cong khai vâi cong
dng dan Cu, niêm yt cong khai (theo each thrc t chirc thirc hin duçc quy
dinh tai Quyt djnh 3642/QD-UBND), h trç kjp th?yi cho ngiRi lao dng.
- Gui thông tin ngu?i lao dng dã duçc nhn h trç dn noi ngu1i Lao
thu&ng triiltam trü bang các hInh thuc linh hott (qua email, horn thu cOng vi,
buu din...); cOng khai danh sách trIch ngang the trung hqp duçc h trç trên
trang thông tin cüa don vj d dam bão ngu?i lao dng duçc huâng ding nguyen
tc quy djnh tai dim 2 Miic I Nghj quyt s 68/NQ-CP ngãy 01/7/2021 cüa
ChInh phü và tránh vic trçic li chInh sách.
Si Lao dng Thucmg binh vã Xä hi kInh trInh UBND Thãnh ph xem
xét, chi dtoj
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