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

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

                 VÀ XÃ HỘI         

Số: 1046/SLĐTBXH- LĐVLATLĐ                 Quảng Trị, ngày 12  tháng  6  năm 2020 

 V/v giải quyết vướng mắc về thời  

gian ghi trong đơn đề nghị hỗ trợ do 

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 địa phương tổng hợp danh sách tình trạng việc làm và 

thu nhập hiện nay là thời điểm người lao động làm đơn. Vì vậy, Sở Lao động-

Thương binh và Xã hội không đủ cơ sở để xem xét người lao động có bị mất 

việc làm và giảm thu nhập xuống mức dưới cận nghèo hay không. 

 Để các huyện, thị xã, thành phố thuận lợi trong việc tổng hợp danh sách 

người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm; sau khi 

xin ý kiến của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Lao động-Thương binh 

và Xã hội hướng dẫn như sau: 

 Tại phần III của mẫu đơn số 04 kèm theo 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 ghi: “III. THÔNG 

TIN VỀ TÌNH TRẠNG VIỆC LÀM VÀ THU NHẬP HIỆN NAY”.  

 Trong đó, thông tin về tình trạng việc làm hiện nay là thông tin về tình 

trạng việc làm trong thời gian người lao động bị mất việc làm; thông tin về thu 

nhập hiện nay là thông tin thu nhập của tháng người lao động bị mất việc làm 

(tháng 4/2020). 

 Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND các xã, 

phường, thị trấn và các Phòng chuyên môn tổng hợp danh sách đúng theo quy 

định./.  

 
Nơi nhận:                                                                 
- Như trên; 

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

- Lưu: VT, LĐ-VL-ATLĐ 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Dƣơng Thị Hải Yến 
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