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         Quảng Trị, ngày 18 tháng 5 năm 2020  

 

 

V/v hướng dẫn thực hiện một số nội dung  

của Quyết định số 15/QĐ-TTg đối với người  

lao động, người sử dụng lao động và hộ kinh  

doanh bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 
 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 
 
 

 Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các 

biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; 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 

(Sau đây gọi tắt là Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg); Kế hoạch số 1943/KH-

UBND ngày 04/5/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc thực hiện các chính 

sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh 

Quảng Trị, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số nội 

dung của Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg đối với đối tượng là người lao động, 

người sử dụng lao động và hộ kinh doanh bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 

như sau: 

 I. Điều kiện hỗ trợ 

 Khi thẩm định đối tượng hỗ trợ, các địa phương phải thẩm định kỹ điều 

kiện được hỗ trợ đối với từng đối tượng, những đối tượng không đủ điều kiện, 

không bị giảm sâu thu nhập không đưa vào danh sách hỗ trợ. Điều kiện hỗ trợ cụ 

thể đối với các đối tượng như sau: 

 1. Đối với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc 

nghỉ việc không hưởng lương 

 Người lao động được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:  

 - Thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng 

lương trong thời hạn của hợp đồng lao động, từ 01 tháng liên tục trở lên tính từ 

ngày 01 tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2020  

 - Thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc 

không hưởng lương từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 đến ngày 01 tháng 6 năm 2020.  

 - Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước 

khi tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương.  

 - Làm việc tại các doanh nghiệp không có doanh thu hoặc không còn 

nguồn tài chính để trả lương (sau khi đã sử dụng các quỹ dự phòng tiền lương, 

nguồn lợi nhuận sau thuế và các nguồn tài chính hợp pháp khác của doanh 

nghiệp, số dư đến ngày 31 tháng 3 năm 2020) do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-

19. 
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 Trong đó lưu ý: người làm việc theo hợp đồng lao động nhưng không làm 

việc tại các doanh nghiệp hoặc thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng 

lao động, nghỉ việc không hưởng lương trước ngày 01 tháng 4 năm 2020 thì 

không thuộc đối tượng được hỗ trợ. 

 2. Đối với hộ kinh doanh 

 Điều kiện hỗ trợ:  

 1. Doanh thu khai thuế do cơ quan thuế thực hiện quản lý thuế đối với hộ 

kinh doanh năm 2020 dưới 100 triệu đồng, được xác định tại thời điểm ngày 15 

tháng 01 năm 2020 theo quy định của pháp luật quản lý thuế.  

 2. Tạm ngừng kinh doanh từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 theo Quyết định 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg 

ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.  

 3. Đối với người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng 

làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp 

 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.  

 Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định tại Điều 49 Luật Việc 

làm như sau: 

 “ Điều 49. Điều kiện hưởng 

 Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo 

hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây: 

 1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường 

hợp sau đây: 

 a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm 

việc trái pháp luật; 

 b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng; 

 2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 

tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với 

trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng 

bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi 

chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 

43 của Luật này; 

 3. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm 

theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này; 
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 4. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo 

hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây: 

 a) Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; 

 b) Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên; 

 c) Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ 

sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; 

 d) Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù; 

 đ) Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng; 

 e) Chết.” 

 Ngoài ra, những người làm việc theo hợp đồng lao động, hợp đồng làm 

việc với thời hạn dưới 03 tháng phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng 

không phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp, nếu có đủ điều kiện nêu trên thì cũng 

thuộc đối tượng được hỗ trợ. 

 4. Đối với người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất 

việc làm 

 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:  

 - 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;  

 - Cư trú hợp pháp tại địa phương;  

 - Thuộc lĩnh vực phi nông nghiệp, làm một trong những 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 chở khách;  

 + 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. 

 Trong đó lưu ý: người lao động không có giao kết hợp đồng lao động là 

người không làm việc cho cá nhân hoặc tổ chức để hưởng lương; người lao động 

làm việc cho một cá nhân hoặc tổ chức để hưởng lương nhưng không ký kết hợp 

đồng lao động không thuộc đối tượng được hỗ trợ.  

 5. Đối với người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối 

với người lao động 

 Điều kiện vay vốn  

 - Có từ 20% hoặc từ 30 người lao động trở lên đang tham gia bảo hiểm xã 

hội bắt buộc phải ngừng việc từ 01 tháng liên tục trở lên; đã trả trước tối thiểu 
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50% tiền lương ngừng việc cho người lao động trong khoảng thời gian từ ngày 01 

tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2020.  

 - Đang gặp khó khăn về tài chính, không cân đối đủ nguồn để trả lương 

ngừng việc cho người lao động, đã sử dụng hết quỹ dự phòng tiền lương để trả 

lương cho người lao động ngừng việc.  

 - Không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2019.  

 Trong đó lưu ý: người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc 

đối với người lao động là người có sử dụng lao động làm việc theo hợp đồng lao 

động; người sử dụng lao động làm việc theo hợp đồng làm việc không thuộc đối 

tượng được vay vốn. 

 II. Hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện 

 Các Ủy ban nhân dân cấp xã phải thực hiện niêm yết công khai theo quy 

định tại Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg đối với những đối tượng đề nghị hỗ trợ. 

Cụ thể: 

 1. Đối với hộ kinh doanh 

 Trong 05 ngày, Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận về việc tạm ngừng kinh 

doanh của hộ kinh doanh; niêm yết công khai; tổng hợp, báo cáo gửi Chi cục 

Thuế.  

 2. Đối với người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất 

việc làm 

 Trong 05 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức rà soát và lập 

danh sách người lao động đủ điều kiện hưởng hỗ trợ với sự tham gia giám sát của 

đại diện các tổ chức chính trị - xã hội và công khai với cộng đồng dân cư; niêm 

yết công khai danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ trong 02 ngày làm việc; 

tổng hợp danh sách người lao động đủ điều kiện gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện 

(qua Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội). 

 III. Tổng hợp giải đáp vướng mắc của Bộ Lao động-Thương binh và 

Xã hội   

 1. Đối với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc 

nghỉ việc không hưởng lương 

 Câu hỏi 1. Trường hợp người lao động tạm hoãn thực hiện hợp động lao 

động do dịch Covid - 19, nhưng doanh nghiệp không báo giảm BHXH với cơ 

quan bảo hiểm xã hội theo quy định. Trường hợp này người lao động có được 

xem xét giải quyết hỗ trợ mức 1.800.000 đồng/người/tháng hay không? 

          Trả lời: Trường hợp doanh nghiệp chưa kịp báo tạm dừng đóng BHXH thì 

tại thời điểm bắt đầu tạm hoãn, người lao động vẫn thuộc diện đang tham gia 

BHXH bắt buộc và thuộc điều kiện để xét hưởng. 

 Câu hỏi 2. Trường hợp doanh nghiệp có nhiều chi nhánh hoặc văn phòng 

đại diện hoặc địa điểm sản xuất kinh doanh muốn được nhận hỗ trợ cho người 

lao động thuộc diện hỗ trợ 1.800.000 đồng/người/tháng thì nộp hồ sơ ở đâu? 
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 Trả lời: Trường hợp này doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ đến UBND 

cấp huyện nơi đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động của doanh 

nghiệp hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất kinh doanh. 

 Câu hỏi 3. Người lao động trong các đơn vị sử dụng lao động không phải 

là doanh nghiệp (ví dụ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, các đơn vị sự nghiệp, hộ 

kinh doanh,…) bị tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không 

hưởng lương có được hỗ trợ 1.800.000 đồng/người/tháng theo Nghị quyết số 

42/NQ-CP không? 

 Trả lời: Trường hợp này không được hỗ trợ vì Nghị quyết số 42/NQ-CP và 

Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg chỉ quy định hỗ trợ đối với người lao động làm 

việc trong doanh nghiệp. 

 Câu hỏi 4. Trường hợp doanh nghiệp không có công đoàn cơ sở thì có cần 

công đoàn cấp trên trực tiếp xác nhận Danh sách người lao động tạm hoãn thực 

hiện hợp động lao động và nghỉ việc không hưởng lương không? 

          Trả lời: Việc xác nhận của tổ chức công đoàn chỉ áp dụng đối với doanh 

nghiệp có tổ chức công đoàn cơ sở; trường hợp trong doanh nghiệp chưa có tổ 

chức công đoàn cơ sở  thì không cần xác nhận và cũng không yêu cầu công đoàn 

cấp trên trực tiếp xác nhận. 

          Câu hỏi 5. Tại Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg quy định hồ sơ của doanh 

nghiệp đề nghị cho người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ 

việc không hưởng lương được hỗ trợ 1.800.000 đồng/người/tháng phải có Báo 

cáo tài chính năm 2019, quý I năm 2020. Vậy Báo cáo tài chính đó có phải đã 

được kiểm toán hay không? 

          Trả lời: Tại Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg quy định bản sao Báo cáo tài 

chính năm 2019, quý I năm 2020, không quy định phải qua kiểm toán. 

 Câu hỏi 6. Đối tượng người lao động tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc 

không hưởng lương thì doanh nghiệp lập danh sách đề nghị hỗ trợ 1.800.000 

đồng/tháng kèm theo báo cáo tài chính 2019, quý I/2020. Việc thẩm định điều 

kiện doanh nghiệp không có doanh thu hoặc không còn nguồn tài chính để trả 

lương  thực hiện như thế nào? 

 Trả lời: Đối với trường hợp này, khi thẩm định hồ sơ, Ủy ban nhân dân 

cấp huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn tham mưu (cơ quan tài chính, cơ quan 

thuế) xác nhận doanh nghiệp không có doanh thu hoặc không còn nguồn tài chính 

để trả lương (sau khi đã sử dụng các quỹ dự phòng tiền lương, nguồn lợi nhuận 

sau thuế và các nguồn tài chính hợp pháp khác của doanh nghiệp, số dư đến ngày 

31 tháng 3 năm 2020). 

 Câu hỏi 7. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động cho doanh 

nghiệp, có đóng bảo hiểm xã hội tháng 4/2020, bị nghỉ việc không hưởng lương 3 

tháng từ ngày 01/5/2020 có thuộc đối tượng được hỗ trợ 1.800.000 

đồng/người/tháng không? 
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 Trả lời: Trường hợp này người lao động được xét hưởng hỗ trợ trong 

tháng 5 và tháng 6 theo quy định tại Điều 1 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg và 

Nghị quyết số 42/NQ-CP. 

 Câu hỏi 8. Một trong các điều kiện xét hưởng hỗ trợ mức 1.800.000 

đồng/người/tháng là có thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ 

việc không hưởng lương từ 01 tháng liên tục trở lên, vậy 01 tháng được tính 30, 

31 ngày theo lịch hay số ngày làm việc trong 1 tháng? 

 Trả lời: 01 tháng ở đây được tính là 30 ngày liên tục, tính từ ngày bắt đầu 

tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương (không tính 

theo ngày làm việc theo hợp đồng lao động). 

 Câu hỏi 9. Người lao động thỏa thuận với người sử dụng lao động tạm 

hoãn thực hiện hợp đồng, nghỉ việc không hưởng lương do doanh nghiệp bị ảnh 

hưởng dịch Covid-19 từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 31/5/2020. Vào ngày 

20/4/2020, hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động kể từ ngày 01/5/2020. 

Vậy người lao động có được hưởng chính sách hỗ trợ nào theo Quyết định số 

15/2020/QĐ-TTg? 

  Trả lời: 

 1. Đối với thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng, nghỉ việc không hưởng 

lương từ 1/4/2020 đến hết ngày hết 30/4/2020 là đủ 01 tháng liên tục thì người lao 

động thuộc đối tượng xét hưởng hỗ trợ theo quy định tại Điều 1 Quyết định số 

15/2020/QĐ-TTg. 

 2. Đối với việc chấm dứt hợp đồng lao động kể từ ngày 01/5/2020, trường 

hợp người lao động không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp thì được xem 

xét hỗ trợ theo quy định tại Điều 5 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg. 

          Câu hỏi 10. Người lao động bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao 

động từ ngày 01 tháng 3 năm 2020 đến ngày 31 tháng 5 năm 2020 và vẫn trong 

thời hạn hợp đồng lao động thì có thuộc đối được tượng hỗ trợ 1.800.000 

đồng/người/tháng? 

 Trả lời: Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg quy định điều 

kiện “thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không 

hưởng lương từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 đến ngày 01 tháng 6 năm 2020”, do đó 

trường hợp có thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ 

việc không hưởng lương vào thời điểm trước ngày 01 tháng 4 năm 2020 không 

thuộc đối tượng hỗ trợ của Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg và Nghị quyết số 

42/NQ-CP. 

 2. Đối với hộ kinh doanh 

 Câu hỏi 1. Hộ kinh doanh thì chỉ cần có bản sao kê khai thuế (dưới 100 

triệu) và thuộc nhóm nghề kinh doanh do Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngừng 

kinh doanh. Là đủ điều kiện nhận hỗ trợ theo NQ42, mặc dù gia đình khá giả, 

nhà xây mọi thứ đầy đủ, thậm trí là hộ khá trong khu vực 

 Trả lời: 
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 Hộ kinh doanh đảm bảo đủ điều kiện quy định tại Điều 3 Quyết định số 

15/2020/QĐ-TTg và có hồ sơ đề nghị hỗ trợ thì được xem xét hỗ trợ. 

 Việc thẩm định, phê duyệt danh sách các đối tượng được hỗ trợ thuộc thẩm 

quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và đảm bảo các nguyên tắc theo Nghị quyết 

số 42/NQ-CP, đặc biệt là nguyên tắc hỗ trợ đối tượng bị giảm sâu thu nhập, mất, 

thiếu việc làm, gặp khó khăn, không đảm bảo mức sống tối thiểu, chịu ảnh hưởng 

của dịch Covid-19. 

 Câu hỏi 2. Hộ kinh doanh có nhu cầu hỗ trợ thì nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ 

tại đâu? 

 Trả lời: Hộ kinh doanh đủ điều kiện theo quy định tại  Quyết định số 

15/2020/QĐ-TTg nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có địa 

điểm kinh doanh. 

 3. Đối với người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng 

làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp 

 Câu hỏi 1. Nguyên tắc để tính tháng hỗ trợ đối với người lao động chấm 

dứt HĐLĐ hoặc HĐLV nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp như 

thế nào? 

 Trả lời: 

 Đối tượng người lao động bị chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐLV nhưng không 

đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp được hỗ trợ hằng tháng. Do đó, thời gian 

hỗ trợ theo tháng (tính đủ 30 ngày) kể từ khi người lao động bị chấm dứt HĐLĐ 

hoặc HĐLV đến ngày nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ. 

 Trường hợp sau khi tính đủ tháng, nếu có những ngày lẻ thì những ngày lẻ 

được làm tròn theo nguyên tắc: dưới 15 ngày thì không tính, từ 15 ngày trở lên thì 

tính tròn 01 tháng. 

 Câu hỏi 2. Mức chuẩn cận nghèo trong quy định về điều kiện thu nhập đối 

với người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc là mức 

nào? 

 Trả lời: Mức chuẩn cận nghèo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 7 Quyết 

định số 15/2020/QĐ-TTg là mức chuẩn cận nghèo quy định tại điểm b Khoản 1 

Điều 1 Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg, cụ thể: 1.000.000 đồng/người/tháng ở 

khu vực nông thôn và 1.300.000 đồng/người/tháng ở khu vực thành thị. 

 Câu hỏi 3. Thời điểm bắt đầu hỗ trợ đối với đối tượng người lao động 

chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐLV nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất 

nghiệp đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp đủ điều kiện hỗ trợ theo Nghị 

quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg được tính từ khi nào ? 

          Trả lời: Thời điểm bắt đầu được hỗ trợ đối với đối tượng này được tính từ 

thời điểm người lao động chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐLV. 

          Câu hỏi 4. Thành phần hồ sơ đề nghị hỗ trợ đối với người lao động chấm 

dứt HĐLĐ hoặc HĐLV nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp là 

gì? 
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          Trả lời: 

 Theo quy định tại Mẫu số 03 ban hành kèm theo Quyết định số 

15/2020/QĐ-TTg, ngoài Giấy đề nghị hỗ trợ, để xem xét người lao động có đủ 

điều kiện để hỗ trợ cần: 

 - Bản sao một trong các giấy tờ: Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm 

việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động; Quyết định 

thôi việc; Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng 

làm việc là cơ sở để xác định việc chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐLV trong khoảng 

thời gian từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 15 tháng 6 năm 2020; 

 - Bản sao sổ BHXH hoặc xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội về BHXH 

bắt buộc, BHTN là cơ sở để xác định người lao động tham gia BHXH và đóng 

BHTN mà không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp. Trường hợp không có 

sổ bảo hiểm xã hội (khi người sử dụng lao động đã đăng ký tham gia BHXH 

nhưng chưa được cấp sổ BHXH), người lao động cần nêu rõ lý do trong giấy đề 

nghị. 

 Câu hỏi 5. Trường hợp người lao động bị sa thải, kỷ luật mà không đáp 

ứng đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp thì có được hỗ trợ không? Giấy tờ để 

xác định người lao động chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐLV trong trường hợp này là 

gì? 

 Trả lời: 

 Điều 5 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg không quy định lý do chấm dứt 

HĐLĐ hoặc HĐLV của người lao động, do đó, trường hợp người lao động bị sa 

thải hoặc bị kỷ luật buộc thôi việc nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định thì 

vẫn được xem xét, hỗ trợ. 

 Giấy tờ xác nhận việc người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc 

hợp đồng làm việc trong trường hợp này là quyết định sa thải hoặc quyết định kỷ 

luật buộc thôi việc của người sử dụng lao động đối với người lao động. 

 Câu hỏi 6. Trường hợp người lao động chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐLV 

nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp ? 

 Trả lời: 

 Theo quy định pháp luật về BHTN, người lao động chấm dứt HĐLĐ hoặc 

HĐLV không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp khi thuộc một trong các 

trường hợp sau: 

 - Đơn phương chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐLV trái pháp luật; 

 - Đóng BHTN dưới 12 tháng trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt 

HĐLĐ, HĐLV đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b Khoản 1 Điều 

43 Luật Việc làm; 

 - Đóng BHTN dưới 12 tháng trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt 

HĐLĐ đối với trường hợp theo quy định tại điểm c Khoản 1 Điều 43 Luật Việc 

làm; 
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 - Không đang đóng BHTN theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 

28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Việc làm về BHTN. 

 Câu hỏi 7. Người lao động bị chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐLV nhưng không 

đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp nộp hồ sơ tại đâu ? 

 Trả lời: Người lao động bị chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐLV nhưng không đủ 

điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp nộp hồ sơ theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo 

Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hợp pháp 

(thường trú hoặc tạm trú), trong đó cam đoan về việc chịu trách nhiệm trước pháp 

luật về các nội dung kê khai.  

 Câu hỏi 8. Trường hợp người lao động đã nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ và 

được hưởng hỗ trợ 01 tháng hoặc 02 tháng mà người lao động có nhu cầu tiếp 

tục hỗ trợ và đủ điều kiện hỗ trợ thì thời điểm hỗ trợ tháng tiếp theo được tính từ 

khi nào? 

 Trả lời: Khoản 4 Mục II Nghị quyết 42 của Chính phủ quy định người lao 

động bị chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐLV nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp 

thất nghiệp được hỗ trợ hằng tháng (tính đủ 30 ngày). Do đó, trường hợp người 

lao động đã được hưởng hỗ trợ 01 tháng hoặc 02 tháng, thời điểm hỗ trợ người 

lao động trong tháng tiếp theo được tính từ thời điểm người lao động nộp hồ sơ 

đề nghị gửi UBND cấp xã của tháng hưởng trước đó. 

 4. Đối với người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất 

việc làm 

 Câu hỏi 1. Lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm 

ngoài độ tuổi lao động có được hỗ trợ không ? 

 Trả lời: 

 Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Luật Việc làm: “Người lao động là công 

dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên, có khả năng lao động và có nhu cầu làm 

việc”, mặt khác, pháp luật hiện hành không quy định trong hay ngoài độ tuổi lao 

động (khái niệm từ đủ 15 tuổi đến 55 tuổi đối với nữ, từ đủ 15 tuổi đến 60 tuổi 

đối với nam chỉ áp dụng trong quy định về pháp luật bảo hiểm xã hội). Do đó, 

người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm theo Quyết 

định số 15/2020/QĐ-TTg không bị giới hạn trong hay ngoài độ tuổi lao động. 

 Câu hỏi 2. Cơ sở xác định mức thu nhập của người lao động không có 

giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm? 

 Trả lời: 

 Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm kê 

khai Đề nghị hỗ trợ theo Mẫu số 04 ban hành kèm theo Quyết định số 

15/2020/QĐ-TTg, trong đó nêu rõ việc cá nhân chịu trách nhiệm với kê khai của 

bản thân. 

 Điều 20 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg quy định: Cá nhân, cơ quan, tổ 

chức, doanh nghiệp lợi dụng chính sách quy định tại Quyết định này để trục lợi, 

vi phạm pháp luật thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà phải bồi thường, bị 



10 

10 

 

xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo 

quy định của pháp luật. 

 Đồng thời, Khoản 2 Điều 8 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg cũng quy định 

rõ việc giám sát của đại diện các tổ chức chính trị - xã hội, công khai với cộng 

đồng dân cư, niêm yết công khai danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ và 

giám sát của Mặt trận Tổ quốc làm cơ sở đảm bảo việc đánh giá, xác định đúng 

đối tượng. 

 Câu hỏi 3. Làm thế nào để kiểm tra, tránh trùng đối tượng được hỗ rợ 

trong phạm vi một tỉnh ? Quy định đối tượng phải xin xác nhận của nơi thường 

trú và tạm trú khi không trong phạm vi một tỉnh sẽ làm tăng chi phí? 

 Trả lời: 

 Điểm b Khoản 5 Mục IV Nghị quyết số 42/NQ-CP quy định UBND các 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì xác định và phê duyệt danh sách 

các đối tượng được hưởng các chế độ hỗ trợ, đảm bảo kịp thời, công khai, minh 

bạch, đúng đối tượng, không để lợi dụng, trục lợi chính sách. Do đó việc kiểm tra, 

tránh trùng trong phạm vi một tỉnh thuộc thẩm quyền hướng dẫn của Chủ tịch 

UBND cấp tỉnh. 

 Việc xin xác nhận của nơi thường trú hoặc tạm trú đối với lao động không 

có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm đã được quy định tại Khoản 1 

Điều 8 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg, tuy có thể làm tăng chi phí nhưng mục 

đích nhằm hạn chế việc trục lợi chính sách, đảm bảo công bằng trong hỗ trợ. Đây 

chỉ là việc xác nhận không hưởng chế độ hỗ trợ tại địa phương xác nhận, không 

phải xác nhận về điều kiện hưởng. 

 Câu hỏi 4. Lao động tự làm hoặc làm việc tại các hộ kinh doanh trong lĩnh 

vực chăm sóc sức khoẻ ? 

 Trả lời: 

 - Người làm nghề masages, xoa bóp y học, châm cứu không có địa điểm 

làm việc cố định. 

 - Người lao động làm việc tại các hộ kinh doanh có đăng ký hoạt động xoa 

bóp y học, masages, châm cứu. 

 Câu hỏi 5. Lao động tự làm hoặc làm trong hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú, 

ăn uống ? 

 Trả lời: 

 Là người lao động tự làm hoặc làm trong hộ kinh doanh dịch vụ: 

 a) Lưu trú gồm: 

 - Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (khách sạn; căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú 

ngắn ngày; nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày; nhà trọ, 

phòng trọ và các cơ sở lưu trú ngắn ngày tương tự); 

 - Cơ sở lưu trú khác (ký túc xá học sinh, sinh viên; chỗ nghỉ trọ trên xe lưu 

động, lều quán, trại dùng để nghỉ tạm; cơ sở lưu trú khác). 

 b) Ăn uống gồm: 
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 - Nhà hàng, quán ăn, quán ăn tự phục vụ, quán ăn nhanh, cửa hàng bán đồ 

ăn mang về, hàng ăn uống trên phố, trong chợ, xe bán hàng ăn uống lưu động. 

 - Quán rượu, bia, quầy bar; quán cá phê, giải khát; dịch vụ phục vụ đồ uống 

khác. 

 Câu hỏi 6. Đề nghị hướng dẫn rõ về lao động làm bốc vác, vận chuyển 

hàng hoá? 

 Trả lời: 

 - Người làm công việc bốc vác hàng hoá tại các ga đường sắt, cảng sông, 

cảng biển, cảng hàng không và tại các chợ đầu mối. 

 - Người thực hiện vận chuyển hàng hoá bằng xe thô sơ, xe môtô 2 bánh, xe 

xích lô, xe bagac, xe đẩy tại các chợ đầu mối, các ga đường sắt, cảng sông, cảng 

biển và cảng hàng không. 

 Câu hỏi 7. Người lao động tự do bị mất việc làm do ảnh hưởng bởi dịch 

Covid-19 nhưng vẫn có đất nông nghiệp thì có được hỗ trợ không? 

 Trả lời: 

 Điều kiện về không có đất nông nghiệp không phải là tiêu chí bắt buộc 

trong điều kiện hưởng hỗ trợ của người lao động không có giao kết hợp đồng lao 

động bị mất việc làm. Người lao động có đất nông nghiệp vẫn được xem xét hỗ 

trợ nếu đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 7 Quyết định số 15/2020/QĐ-

TTg. 

 5. Đối với người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối 

với người lao động 

 Câu hỏi 1. Chủ cơ sở sản xuất kinh doanh (có trên 10 lao động) gặp khó 

khăn do đại dịch Covid- 19, phải ngừng sản xuất kinh doanh thì có được hỗ trợ 

cho vay vốn theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg để tiếp tục sản xuất kinh doanh 

không? 

 Trả lời: Trong Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg không có chính sách hỗ trợ 

vay vốn để sản xuất kinh doanh, chỉ có chính sách vay vốn để trả lương ngừng 

việc cho người lao động. 

         Câu hỏi 2. Doanh nghiệp phải ngừng việc do dịch Covid- 19, có 15/15 

người lao động phải ngừng việc, có ký hợp đồng lao động với người lao động, 

người lao động có tham gia bảo hiểm y tế, nhưng không tham gia bảo hiểm xã hội 

bắt buộc (vì doanh nghiệp nhỏ, không đủ khả năng cho người lao động tham gia 

BHXH bắt buộc), từ tháng 4 năm 2020, doanh nghiệp phải đóng cửa, không có 

nguồn thu nào. Doanh nghiệp có được hỗ trợ vay vốn để trả lương ngừng việc 

cho người lao động hay không? 

 Trả lời: Theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Quyết định 15/2020/QĐ-TTg, 

điều kiện để người sử dụng lao động được hỗ trợ vay vốn trả lương ngừng việc là 

danh sách lao động bị ngừng việc phải có xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội 

về việc người lao động đang tham gia BHXH bắt buộc trước thời điểm ngừng 

việc. Vì vậy, người lao động của doanh nghiệp không tham gia bảo hiểm xã hội 

bắt buộc nên không đủ điều kiện được vay vốn trên./. 
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 IV. Biểu mẫu tổng hợp 

 Để thống nhất việc tổng hợp danh sách các đối tượng, Sở Lao động-Thương 

binh và Xã hội đã xây dựng các biểu mẫu tổng hợp kèm theo Công văn này.  

 - Mẫu số 1. Danh sách hộ kinh doanh có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu 

đồng đề nghị hỗ trợ theo Quyết định số 15/2020/TTg ngày 24/4/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ. 

 - Mẫu số 2. Danh sách người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp 

đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp đề nghị hỗ trợ 

theo Quyết định số 15/2020/TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.  

 - Mẫu số 3. Danh sách người lao động không có giao kết hợp đồng lao 

động bị mất việc làm đề nghị hỗ trợ theo Quyết định số 15/2020/TTg ngày 

24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ. 

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

môn nghiên cứu, triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, 

vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (thông qua 

Phòng Lao động-Việc làm và An toàn lao động, số điện thoại: 0915858372) để 

kịp thời phối hợp xem xét, giải quyết./. 

 
Nơi nhận:      
- Như trên;     

- UBND tỉnh (b/c); 

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

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, LĐ-VL-ATLĐ. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Dương Thị Hải Yến 
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