
UỶ BAN NHÂN DÂN 

 THÀNH PHỐ NHA TRANG 
 

Số:   4924    /UBND-LĐTBXH                                     

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
        

     Nha Trang,  ngày    27     tháng  7  năm 2021 
 

V/v khẩn trương triển khai thực 

hiện hỗ trợ người lao động, người 

sử dụng lao động gặp khó khăn do 

đại dịch Covid-19. 

 

 

Kính gửi:  

 - Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội; 

- Phòng Y tế thành phố; 

- Chi cục Thuế thành phố; 

- Phòng Tài chính-Kế hoạch; 

- Phòng Văn hóa & Thông tin; 

- TT Văn hóa, Thông tin & Thể thao; 

- Công an thành phố; 

- UBND các xã, phường. 

 

 Thực hiện triển khai Công văn số 6699/UBND-KGVX ngày 21/7/2021 của 

UBND tỉnh Khánh Hòa, về việc khẩn trương triển khai các chính sách hỗ trợ 

người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. 
 

UBND thành phố Nha Trang yêu cầu: 
 

 1. Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội: 

 - Làm đầu mối, tiếp nhận hồ sơ các đối tượng 4, 5, 12 theo Kế hoạch số 

4731/KH-UBND ngày 20/7/2021 của UBND thành phố. 

 - Hướng dẫn trình tự thủ tục hồ sơ cho các đối tượng 4, 5 và đôn đốc 

UBND các xã, phường thực hiện hồ sơ cho đối tượng 12 (Lao động tự do) theo 

đúng quy định. 

 - Tổng hợp, tham mưu UBND thành phố trình UBND tỉnh phê duyệt danh 

sách, kinh phí hỗ trợ và thực hiện công tác chi trả hỗ trợ cho đối tượng 4, 5, 7, 10. 

 - Trực tiếp tham mưu UBND thành phố ban hành Quyết định phê duyệt 

danh sách và kinh phí hỗ trợ cho đối tượng 12 (Lao động tự do). 

 - Khẩn trương triển khai thực hiện nội dung Kế hoạch 4731/KH-UBND 

ngày 20/7/2021 của UBND thành phố Nha Trang và Quyết định số 2045/QĐ-

UBND ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa. 
 

 2. Phòng Y tế thành phố: 

 - Tiếp nhận hồ sơ các đối tượng 7, kiểm tra tính chặt chẽ, tổng hợp lập 

danh sách các đối tượng theo quy định gửi phòng Lao động-Thương binh và Xã 

hội tổng hợp trình UBND thành phố. 

 - Phối hợp với Trung tâm y tế, Ban chỉ huy quân sự thẩm định các hồ sơ đề 

nghị xét duyệt hỗ trợ. 



 3. Chi cục Thuế thành phố: 

- Tiếp nhận danh sách hồ sơ các đối tượng 10 (Hộ kinh doanh) từ UBND 

các xã, phường kiểm tra tính chặt chẽ của hồ sơ. Thẩm định; tham mưu UBND 

thành phố danh sách và kinh phí đề nghị hỗ trợ, trình UBND tỉnh phê duyệt. 

- Sau khi có kết quả phê duyệt của UBND tỉnh, đề nghị gửi về phòng Tài 

chính-Kế hoạch và phòng Lao động-Thương binh và Xã hội để thực hiện chi hỗ 

trợ cho đối tượng. 
 

 4. Phòng Tài chính-Kế hoạch: 

 - Tham mưu UBND thành phố bố trí nguồn kinh phí thực hiện chi trả hỗ 

trợ cho các đối tượng 4, 5, 7, 10, 12. 

 - Hướng dẫn đơn vị trực tiếp chi trả, UBND các xã, phường thực hiện 

quyết toán kinh phí theo quy định. 
 

 5. Phòng Văn hóa & Thông tin; TT Văn hóa, Thông tin & Thể thao: 

 - Tiếp tục truyên truyền về chính sách hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh 

hưởng do dịch trên địa bàn thành phố. 

 - Chỉ đạo UBND các xã, phường tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến từ địa 

bàn khu dân cư về chính sách hỗ trợ theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg. 

 - Tổng hợp và cung cấp số điện thoại của các cơ quan, đơn vị đầu mối thực 

hiện cho người lao động và người sử dụng lao động được biết và liên hệ khi có 

nhu cầu. 
 

 6. Công an thành phố: 

 Chỉ đạo Công an các xã, phường xác nhận về tình trạng cư trú (tạm trú) của 

người lao động tự do (thuộc đối tượng 12) khi có đề nghị của người lao động 

hoặc cơ quan, đơn vị có thẩm quyền để đảm bảo việc thực hiện các thủ tục hưởng 

chính sách kịp thời. 
 

 7. UBND các xã, phường: 

- Khẩn trương thực hiện tốt Kế hoạch 4731/KH-UBND ngày 20/7/2021 của 

UBND thành phố, và Quyết định số 2045/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 của UBND 

tỉnh Khánh Hòa. (đối tượng 12 – Lao động tự do). 

- Tổ chức nhận, xét duyệt hồ sơ từ thôn, tổ dân phố và thực hiện ngay công 

tác hỗ trợ người lao động tự do gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn, 

đảm bảo hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, 

không để lợi dụng trục lợi chính sách (Mỗi đối tượng chỉ được hưởng một lần).  

- Nhận và giải quyết hồ sơ hỗ trợ theo hình thức cuốn chiếu, không để tồn 

đọng hồ sơ gây chậm trễ công tác hỗ trợ cho đối tượng. 

 - Trực tiếp chi trả cho người lao động tự do (Đối tượng 12) bị ảnh hưởng 

và Quyết toán kinh phí đúng thời gian quy định. 

 - Tiếp nhận hồ sơ các Hộ kinh doanh (Đối tượng 10), xem xét trình Hội 

đồng tư vấn thuế xác nhận các Hộ kinh doanh đủ điều kiện hưởng theo Điều 35, 

QĐ 23/2021/QĐ-TTg, niêm yết công khai, tổng hợp gửi Chi cục Thuế thành phố. 



 

 8. Đề nghị BHXH tỉnh: 

 Phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban liên quan của thành phố hướng dẫn 

thực hiện công tác hỗ trợ người sử dụng lao động và người lao động được hưởng 

các chính sách theo quy định. 
 

* Thực hiện chế độ báo cáo: 

Đề nghị các cơ quan đơn vị thực hiện tốt chế độ báo cáo theo Kế hoạch 

4731/KH-UBND ngày 20/7/2021 của UBND thành phố. 

 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ theo 

các số điện thoại sau:  
 

1. Đ/c Tiến:     0258.3521074 (thực hiện đối tượng: 4, 5, 7, 10) 

2. Đ/c Duyên:  0258.3525465 (thực hiện đối tượng 12) 

 

UBND thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường triển 

khai thực hiện tốt nội dung Công văn này. 

 

Nơi nhận: (VBĐT)  
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- TT: Th/ủy, HĐND, UBND; 

- Chủ tịch và các Phó CT;                                                                  

- Lưu: VT, LĐTBXH.      

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu Thành Nhân 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UBND TỈNH KHÁNH HÒA 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH  

VÀ XÃ HỘI 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:              /SLĐTBXH-LĐVL Khánh Hòa, ngày        tháng 7 năm 2021 
V/v hướng dẫn triển khai thực hiện chính 

sách hỗ trợ người lao động, người sử 

dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch 

Covid-19 

                                                                                            

                   Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Cam Ranh. 

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được Công văn số 

3123/UBND-VX  ngày 23/7/2021 của UBND thành phố Cam Ranh về việc đề 

nghị xem xét, giải quyết một số vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện 

một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó 

khăn do đại dịch Covid-19. 

Sau khi nghiên cứu nội dung công văn của UBND TP Cam Ranh; Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện như sau:  

1. Đề nghị bổ sung thêm nhiệm vụ của UBND cấp huyện chủ trì thực 

hiện chính sách hỗ trợ đối với người đang điều trị Covid-19, cách ly y tế - 

đối với trường hợp F0, F1 đã kết thúc điều trị, hoàn thành cách ly tại cơ sở 

hoặc cách ly tại nhà.  

Tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ đã có quy định về chính sách đối với người điều trị do nhiễm Covid-19 (F0) 

hoặc cách ly y tế để phòng, chống dịch Covid-19 (F1) theo quyết định của cơ 

quan có thẩm quyền. Trong đó, có quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục, biểu mẫu 

để thực hiện chính sách hỗ trợ đối với các trường hợp F0, F1 đã kết thúc điều trị, 

hoàn thành cách ly tại cơ sở hoặc cách ly tại nhà và quy định cụ thể nhiệm vụ 

giải quyết hồ sơ của UBND cấp xã, UBND cấp huyện. Do vậy, đề nghị UBND 

cấp huyện chủ trì, thực hiện chính sách này theo quy định.  

2. Thời gian niêm yết công khai kết quả xét duyệt tối thiểu tại Ủy ban 

nhân dân cấp xã trong quy trình thực hiện hỗ trợ đối với các nhóm chính 

sách thực hiện: 

2.1. Thời gian niêm yết công khai kết quả xét duyệt của UBND cấp 

xã. 

- Hỗ trợ hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế phải dừng 

hoạt động 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến ngày 

31/12/2021 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống 

dịch Covid-19 được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg 

ngày 07/7/2021 và tại Quyết định số 2046/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 của 

UBND tỉnh công bố thủ tục hành chính về thực hiện một số chính sách hỗ trợ 

người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. 
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Trong đó, quy định: “Trong thời hạn 03 ngày làm việc, UBND 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”.  

- Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự 

do) bị tạm dừng hoạt động hoặc mất việc làm thực hiện theo Quyết định số 

2045/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh. Trong đó, quy định: “Trong 

thời gian 04 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện “Lập danh sách 

người lao động theo mẫu; Thông qua Hội đồng xét duyệt cấp xã; Niêm yết danh 

sách công khai tại trụ sở UBND cấp xã, cấp thôn, tổ dân phố; Hết thời gian 

niêm yết, trong thời hạn 01 ngày làm việc, trình UBND cấp huyện ban hành 

quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ”. 

Như vậy, thời gian UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ đến khi trình UBND 

cấp huyện là 03 hoặc 04 làm việc tùy theo chính sách. Do vậy, đề nghị UBND 

cấp huyện hướng dẫn UBND cấp xã chủ động thực hiện “Niêm yết danh sách 

công khai tại trụ sở UBND cấp xã, cấp thôn, tổ dân phố” phù hợp với thời gian 

được giao giải quyết, đảm bảo danh sách niêm yết công khai đến người dân biết 

và phù hợp với tình hình phòng chống dịch Covid-19 tại địa phương. Tạo điều 

kiện thuận tiện, giải quyết kịp thời chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh và người lao 

động làm việc không có hợp đồng lao động.   

2.2. Quy định cách thức để UBND cấp xã thực hiện xác nhận về việc 

tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh gửi Chi cục Thuế.  

Để thực hiện giải quyết kịp thời chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm 

ngừng hoạt động kinh doanh do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tạo điều kiện 

thuận tiện khi thực hiện chính sách hỗ trợ cho đối tượng; đề nghị UBND cấp 

huyện hướng dẫn UBND cấp xã thực hiện xác nhận bằng hình thức gửi văn bản 

kèm theo danh sách hộ kinh doanh tạm ngừng hoạt động, gửi Chi cục thuế để 

giải quyết theo đúng quy định trình tự, thủ tục nhằm giải quyết kịp thời cho đối 

tượng.  

3. Đối với nội dung thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động không 

có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) bị tạm dừng hoạt động hoặc 

mất việc làm, cụ thể: 

- Đánh bắt thủy, hải sản: Chủ tàu, người làm việc trên tàu cá đánh bắt xa 

bờ, gần bờ và người thực hiện công việc cào sò, bắt ốc… đối tượng nào được 

gọi là "đánh bắt thủy, hải sản" 

Ngày 27/7/2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có Công văn số                     

1844/SLĐTBXH-LĐVL về việc hướng dẫn Phòng Lao động - Thương binh và 

Xã hội thành phố Nha Trang thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động làm 

công việc “đánh bắt thủy, hải sản”, đồng thời gửi UBND các huyện, thị xã, 

thành phố được biết để triển khai thực hiện. 

- Bán hàng trong các chợ do UBND cấp huyện, cấp xã quản lý thực hiện 

như sau:  
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Người bán hàng tại các chợ là: “Công việc làm hàng ngày” để mang lại 

“nguồn thu nhập chính” phục vụ chi tiêu, sinh hoạt hàng ngày của người lao 

động, nhưng do thực hiện giãn cách xã hội hoặc trong khu vực phong tỏa 

hoặc phải tạm thời dừng các hoạt động để phòng chống đại dịch Covid-19 theo 

yêu cầu, quyết định của người hoặc cơ quan có thẩm quyền”, dẫn đến người 

lao động bị mất việc làm, không có thu nhập thuộc đối tượng hỗ trợ chính sách 

tại Quyết định số 2045/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh. 

Riêng đối với người lao động bán hàng tại các chợ nếu “có đăng ký kinh 

doanh, đăng ký thuế” phải tạm dừng hoạt động kinh doanh để phòng chống đại 

dịch Covid-19 theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, thì không thuộc đối 

tượng tại Quyết định số 2045/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh mà 

thuộc đối tượng thực hiện hỗ trợ chính sách (đối tượng 10) Kế hoạch 6606/KH-

UBND.  

- Đối với người lao động làm tại các nhà hàng tiệc cưới:  

Điều kiện để được hưởng như các đối tượng lao động tự do khác: Là 

“Công việc làm hàng ngày” để mang lại “nguồn thu nhập chính” phục vụ chi 

tiêu, sinh hoạt hàng ngày, nhưng do thực hiện giãn cách xã hội hoặc trong khu 

vực phong tỏa hoặc phải tạm thời dừng các hoạt động để phòng chống đại 

dịch Covid-19 theo yêu cầu, quyết định của người hoặc cơ quan có thẩm 

quyền”, dẫn đến người lao động bị mất việc làm, không có thu nhập. 

- Người lao động tự do không làm việc trên địa bàn do địa phương quản 

lý: 

Quyết định số 2045/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kèm 

theo phụ lục số 14 (mẫu đơn của người lao động), trong đó có nội dung thể hiện 

thông tin về cá nhân, về việc làm của người lao động trước khi bị mất việc; nơi 

làm việc; người lao động tự khai và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

nội dung kê khai. Do vậy, đề nghị UBND cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã thực 

hiện theo đúng quy định, đảm bảo triển khai thực hiện kịp thời chính sách. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố 

Cam Ranh phối hợp, hướng dẫn cho các địa phương trên địa bàn thành phố để 

triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở (b/c);              (VBĐT) 
- UBND các huyện, TX, TP          

- Phòng LĐTBXH các 

huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu: VT, LĐVL. 

KT.GIÁM ĐỐC  

 PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

  
 
 

Văn Đình Tri 

 



UBND TỈNH KHÁNH HÒA 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH  

VÀ XÃ HỘI 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:              /SLĐTBXH-LĐVL Khánh Hòa, ngày        tháng 7 năm 2021 
V/v hướng dẫn triển khai Quyết định số 

2045/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

                                                                                            

                   Kính gửi: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội TP Nha Trang. 

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được Công văn số 

1072/LĐTBXH của phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Nha 

Trang về việc hướng dẫn hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao 

động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. 

Căn cứ Quyết định số 2045/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết 

hợp đồng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trên địa 

bàn tỉnh Khánh Hòa, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực 

hiện như sau: 

1. Thời gian hỗ trợ người lao động thực hiện như sau: 

Tại khoản 5 Điều 1 Quyết định số 2045/QĐ-UBND quy định: “Mỗi đối 

tượng chỉ được hưởng một lần bằng tiền và thời gian hỗ trợ trong khoảng thời 

gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021”. Do vậy, thời gian xác định 

để tính hỗ trợ cho người lao động là thời gian thực tế người lao động phải tạm 

dừng các hoạt động, bị mất việc làm để phòng chống đại dịch Covid-19 được 

cộng dồn trong các đợt thực hiện giãn cách xã hội hoặc trong khu vực phong 

tỏa tính đến ngày người lao động gửi đơn đề nghị hỗ trợ. 

2. Đối tượng đánh bắt thủy, hải sản xác định như sau: 

Công việc đánh bắt thủy, hải sản của người lao động là “công việc hàng 

ngày” mang lại “nguồn thu nhập chính” phục vụ chi tiêu, sinh hoạt hàng ngày 

của người lao động, nhưng do thực hiện giãn cách xã hội hoặc trong khu vực 

phong tỏa hoặc phải tạm thời dừng các hoạt động để phòng chống đại dịch 

Covid-19 theo yêu cầu, quyết định của người hoặc cơ quan có thẩm quyền”, 

dẫn đến người lao động bị mất việc làm, không có thu nhập, cụ thể: 

- Người lao động tự trang bị phương tiện, ngư lưới cụ hoặc dùng các vật 

dụng giản đơn để đánh bắt thủy, hải sản. 

- Người lao động làm thuê trên các phương tiện đánh bắt thủy hải sản. 

- Riêng đối với người lao động là chủ phương tiện nếu có đăng ký hộ kinh 

doanh, đăng ký thuế thì thuộc đối tượng 10 của Kế hoạch 6606/KH-UBND ngày 

16/7/2021 của UBND tỉnh.  



2 

 

 

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị phòng Lao động - Thương 

binh và Xã hội thành phố Nha Trang triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở (b/c);     

- UBND các huyện, thị xã, TP       (VBĐT) 

- Phòng LĐTBXH các 

huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu: VT, LĐVL. 

KT.GIÁM ĐỐC  

 PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 
 

Văn Đình Tri 
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