
       UBND TỈNH QUẢNG TRỊ            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                 VÀ XÃ HỘI         

Số:1008/SLĐTBXH- LĐVLATLĐ                 Quảng Trị, ngày 05 tháng  6  năm 2020 

 V/v giải quyết những vướng mắc  

trong thực hiện hỗ trợ cho người dân 

bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 
 

Kính gửi: UBND các huyện, thị xã, thành phố 

 Trong quá trình triển khai thực hiện hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi đại 

dịch Covid-19 , một số huyện, thị xã, thành phố hỏi Sở Lao động-Thương binh và 

Xã hội về việc xác định mức thu nhập của người lao động bị chấm dứt hợp đồng 

lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp 

và người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm là xác 

định theo mức thu nhập của người đó trong thời gian bị chấm dứt hợp đồng lao 

động, hợp đồng làm việc hoặc bị mất việc làm hay xác định theo mức thu nhập 

bình quân trong hộ của người đó. 

 Vấn đề này, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau: 

 Tại Điều 5 Quyết định số 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 quy định điều kiện hỗ trợ người lao động bị chấm dứt 

hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp 

thất nghiệp như sau: “Người lao động được hỗ trợ kinh phí khi có đủ các điều kiện 

sau đây: có giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trước thời điểm 

ngày 01 tháng 4 năm 2020 và đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; chấm dứt 

hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01 

tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 15 tháng 6 năm 2020 nhưng không đủ điều kiện 

hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định; không có thu nhập hoặc có thu nhập thấp 

hơn mức chuẩn cận nghèo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 

tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.”  

 Tại điểm a Khoản 1 Điều 7 Quyết định số 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 quy định điều kiện hỗ trợ người lao động 

không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm như sau:  

 “1. Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm 

được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:  



 a) Mất việc làm và có thu nhập thấp hơn mức chuẩn cận nghèo quy định tại 

Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính 

phủ, trong thời gian từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 đến ngày 30 tháng 6 năm 2020;” 

 Theo những quy định trên thì việc xác định mức thu nhập của người lao 

động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều 

kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp và người lao động không có giao kết hợp đồng lao 

động bị mất việc làm là xác định theo mức thu nhập của người đó trong thời gian 

bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc bị mất việc làm, không  

xác định theo mức thu nhập bình quân trong hộ của người đó. 

 Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu, chỉ đạo triển khai 

thực hiện./. 

 
Nơi nhận:                                                                 
- Như trên; 

- Phòng LĐ-TB và XH các huyện, tx, tp; 

- Lưu VT, LĐ-VL-ATLĐ 
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