
      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:892/SLĐTBXH-LĐVLATLĐ               Quảng Trị, ngày 22 tháng 5  năm 2020 
      V/v thống kê lao động bị ảnh hưởng  

      bởi đại dịch Covid-19 không được hỗ  

   trợ theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg  

  ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ  

 

 

Kính gửi:  

- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

 

 

 Để có số liệu về người lao động bị mất, ngừng việc làm do ảnh hưởng 

bới đại dịch Covid-19 làm cơ sở tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét quyết 

định hỗ trợ;   

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, 

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các Phòng chuyên môn rà soát thống 

kê số lượng người lao động bị mất, ngừng 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, trong khoảng thời gian từ ngày 

01/4/2020 đến ngày 30/6/2020 do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 mà không 

được hỗ trợ theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 

của Thủ tướng Chính phủ theo biểu mẫu đính kèm.  

Kết quả thống kê gửi về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh 

Quảng Trị trước ngày 30 tháng 5 năm 2020, gửi bản mềm qua địa chỉ Email 

vlatldqt@gmail.com./. 

 

 

Nơi nhận:                                                                                KT.GIÁM ĐỐC 

- Như trên;                                                                                PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Phòng LĐ-TB&XH các huyện, TX,TP;                                                                                
- Lưu VT, LĐ-VL&ATLĐ.    

            

 
                                                                                              

                                                                                  Dương Thị Hải Yến 
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      UBND ………..……………           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÊN ĐƠN VỊ………………………                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                       

 

BẢNG SỐ LIỆU NGƯỜI LAO ĐỘNG, BỊ ẢNH  

HƯỞNG BỞI ĐẠI DỊCH COVID-19 BỊ MẤT, NGỪNG  

VIỆC LÀM VÀ CÓ THU NHẬP THẤP HƠN MỨC CHUẨN  

CẬN NGHÈOKHÔNG ĐƯỢC HỖ TRỢ THEO QUYẾT ĐỊNH  

SỐ 15/2020/QĐ-TTG NGÀY 24/4/2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

 

 

TT Nội dung Đơn vị 

tính 

Tổng số  Ghi 

chú 

1 Giáo dục  Người   

1.1 Giáo viên trong các trường liên cấp, cơ sở 

đào tạo tư thục không phải là doanh nghiệp 

Người   

1.2 Giáo viên mầm non tư thục Người   

1.3 Cô nuôi trong các trường công lập Người   

2 Người cắt tóc, gội đầu, làm đẹp Người   

3 Người đánh giày Người   

4 Người làm việc ở quán Karaoke Người   

5 Người làm việc ở quán Internet Người   

6 Người làm việc tại các hộ kinh doanh 

trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú, du lịch, 

chăm sóc sức khỏe có giao kết hợp đồng 

lao động 

   

. … Người   

. … Người   

. … Người   

     

     

     

     

     

     

 Tổng cộng:    

 

..............., ngày       tháng 5 năm 2020 

THỦ TRƯỞNG 
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