
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
TNH BA RIA-VUNG  TAU Dôc lap - Tij do - Hnh phüc 

S& /QD-UBND Ba Rja - Vüng Tàu, ngày  30  tháng nãm 2021 

QUYET D!NH 

Sfra di, bi sung Quyt dnh s 1896/QED-UBND ngày 13/7/2021 cüa Uy 
ban nhãn dan tinh Ba Ra  — Vüng Tàu quy djnh di t1r9'ng, dlnh  mü'c và 
thu tiic h trq cho ngtrô'i lao dng không giao kt hçvp ding lao dng gp 
khó khãn do d,i dlch  Covid-19 theo dim 12 Miic II Ngh quyt 681NQ- 

CP cüa ChInh phü. 

UY BAN NHAN DAN T!NH BA RA - VUNG TAU 

Can th Luçt Tc chtc chInh quyn dja phting ngày 19 tháng 6 nám 2015, 
Luát Sira dôi, bô sung mç5t so diéu cia Lu2t To chtc ChInh phi và Lut TO chic 
chInh quyên d.iaphuàng ngày 22 tháng 11 nám 2019, 

Can c& Luçt Ngán sách nhà nithc ngày 25 tháng 6 näm 2015, 

Can th Can th Nghj quyEt so' 68/NQ-CP ngày 01 tháng 07 nàm 2021 cia 
ChInh phz ye m5t sO chInh sách ho trçr nguài lao d5ng và ngwài th dyng lao 
d5ng gp khó k/ian do dgi d/ch Covid-19 và Nghj quyêt 86/NQ-cP ngày 6/8/2021 
cza ChInh phi ye các giái pháp cap bach phông, chông cl/c/i bnh Covid-19 dê 
thy'c hin Nghj quyêt 30/2021/QDJ5 ngày 28/7/202 1 cüa Quoc hQi khóa XV; 

Cáncj Chitli/ 21-CT/TU ngày 17 tháng 6 nám 2021 ca Ban Thudiig vy 
Tinh ty ye m3t sO nhim vy trQng tam tang cu'àng cOng tác phOng chOng d/ch 
Covid-19 và phát triên kinh té xâ h5i trong tlnh hlnh mó'i và Thông báo so 631: 
TB/TU ngày 20 tháng 8 nàm 2021 cla Ban Thu'&ng vy Tin/i iy  ye chInh sách hO 
trcr cho các dOi tu'çfng bj ánh hw&ng do Covid-19, 

Can c van ban sd 196/HDND-VP ngày 26/8/2021 cza Thwdiig try'c H5i 
dOng n/ian dan tin/i ye chInh sac/i ho trçr cho ngu'O'i lao dc3ng khOng Co giao két 
hcrp dOng lao dç5ng gp khó k/ian do ánh hzthng cl/c/i Covid-19; 

Theo d nghj cza SO' Lao d5ng — T/iuv'ng binh và xâ /iç$i tgi TO' trinh 
812/TTr-SLDTBXH ngày 27 tháng 8 nàm 2021 ye vic tha dOi, bô sung Quyet 
cl/nh 1896/QD-UBND ngày 13/7/2021 cia UBND tinh quy df n/i dOi twçing, dinh 
müv vâ thi tyc ho trçr cho ngu'ài lao dç5ng không giao két hcxp dOng lao dç5ng gp 
khó khán do dgi d/ch Covid-19. 

QUYET DIN}L: 

Diu 1. Siradi, b sung Diu 1 Quyt djnh 1896/QD-UBND ngày 13 tháng 
7 näm 2021 cüa Uy ban nhân dan tinh quy djnh dôi tuçmg, djnFI mrc và thu t1ic h 
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trçl cho ngithi lao dng không giao kt hçTp dng lao dng gp khó khän do dui 
djch Covid-19, ciii the nhu sau: 

"Diu 1. Quy djnh di ti.rçmg, diu kin, mirc h trq và thu tçic h trq cho 
ngi.räi lao dng không có giao két hcp dông lao dng gtp khó khän do dai  djch 
Covid-19, nhu sau: 

a) Di tup'ng áp dyng. 

Là ngi.thi lao dng không có giao k& hçp dng lao dng (lao dng tir do), 
lam các ngh cong vic chInh sau: 

- Buôn ban hang rong, buôn ban nhO lé không có dja dim c djnh; 

- Ban lé ye so luu dng; 

- Thu gom rác, thu mua ph lieu; 

- Bôc xp, vn chuyn hang hóa; 

- Lái xe ôm, xc xIch lô, xc ba gác; lái xc chi khách, chr hang thuê; 

- Ti,r lam, lam vic cho cá nhân, lam vic tai  các Co sâ hot dng trong linh 
virc san xut, kinh doanh, djch vi1, du ljch, v.n tãi, thuong mai  không có hçp 
dng lao dng. 

- Lao dng lam thuê trong cong vic: dánh bat hâi san gn b, lam có, phun 
thuc triir sâu, thu hoach hoa màu không có hqp dông lao dng. 

b) Diu kiçn hó trcl. 

Ngisi lao dng không có giao k& hçip dng lao dng duçic h trçY khi dü 
các diu kiêu sau: 

- Cu tri:i hçp pháp trén dja bàn tinh Ba Rja — Vüng Tàu theo quy djnh tai 
Diu 11 và Diu 19 Lut Cu trü 2020. TriRing hçrp không thuc din thuing trü, 
tm trii thI phâi sinh song và lam vic trên dja bàn tinh truâc ngày 1/5/2021. 

- Phãi drng hot dng thco yêu cu cüa cci quan nhà nuc có tham quyn 
bao gm: yêu câu cüa ChInh phü, Thu tung ChInh phü, LJBND các cap, Ban Chi 
dao Phông chng djch Covid- 19 các cap, co quan nhà ni.thc có thâm quyên khác 
hoc có xác nhn cüa chInh quyên dja phixong ye vic mat vic lam. 

c) M&c hâ' trcf, th&i gian thy'c hiçn hó trçi: 

Muc h trg là 50.000 dng/ngui/ngày. Thai gian h trçY tInh theo s ngày 
lam vic thijc tê cüa ngithi lao dng bj mat vic lam, nhung khOng qua 3.500.000 
dong/ngu?ii. 

Nguii lao dng dä thrgc h trq theo quy djnh t?.i  Quyt djnh s 1 896/QD-
UBND ngày 13/7/2021 và van bàn 831 0/UBND-VP ngày 10/7/2021 cüa Uy ban 
nhân dan tinh ye vic ho trçY ngui ban ye sO trén dja bàn tinh trixc ngày có hiu 
lirc cüa Quyet djnh nay ma tong sO tiên duqc ho trçi duâi 3.500.000 dông thI vn 
tiêp t1ic duqc ho trq theo Quyêt djnh si'ra dôi, bô sung nay. 

Th&i gian thyc hin h trçr: 
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- Th?yi gian ngu&i lao dng bj m.t vic thrçic hrning h trq áp dung tir ngày 
01/5/2021 den 31/12/2021. 

- Thyi gian thirc hin h trq (thii hn np h sa d nghj h trg) tir ngày ban 
hành Quyet djnh nay den hêt ngày 31/1/2022. 

d) H scrvà thu tuc hótro': 

- H so' bao gm: 

+ Don d nghj h trçi cüa ngithi lao dng (theo mu kern theo) có xác nhn 
cüa khu phô, ap, thôn noi cir trü hcp pháp cüa ngi.r?i dê nghj hoc noi lam vic bj 
mat vic cüa ngui lao dng (trung hçip nai lam vic và ncli a cUa ngu?iii lao 
dng khác nhau). 

+ Van bàn cüa üy ban nhân dan xã, phu?mg, thj trn d nghj üy ban nhân 
dan huyn, thj xâ, thành phô phê duyt ho trçv kern danh sách tong hçrp ngiRii lao 
dng dê nghj ho trçi (theo rnâu kern theo). 

- Trinh ty', thz tyc giái quyêt ho trct nhu' sau. 

+ Trong vông 30 ngày tInh ti'r ngàytrâ 1i lam vic nhixng không qua ngày 
31/1/2022, nguai lao dng tr do có nhu câu ho trq lam dê nghj ho trq g1ri üy ban 
nhân dan phu&ng, xa, thj trân. Dan dê nghj ho trq phãi có xác nhn cUa khu phô, 
thôn, ap hoc nguñ quail l lao dng (nai cci sâ san xuât kinh doanh có ngu&i lao 
dtng lam vic). Truang hp nguai lao dng dã duçic nhn ho trg nhung rnüc ho 
trçi thâp han 3.500.000 dông/nguôi ma sau do lti bj mat vic trâ li thI van duçic 
lam dan dê nghj h trq, nhixng tong so tiên các lan h trçY không qua 3.500.000 
dông/ngiRii. 

+ Tru&ng Ban diu hành khu pM, tru&ng thôn, p hoc nguai quail l lao 
dng có trách nhim xác nhn dan cüa nguai lao dng trong vông 01 ngày lam 
vic; trithng hçp không dông cQng phãi có nhn xét trong dan. 

+ Uy ban nhân dan xâ, phung, thj trn có trách nhirn trong vông 03 ngày 
lam vic tInh tiir ngày nhn dan cüa nguai lao dng phãi thârn djnh, rà soát, tong 
hçip, niên yet cong khai t?i  üy ban nhân dan xã, phung, thj trân và sau do g1ri 
danh sách cüng dan cüa nguai lao dng ye üy ban nhân dan huyn, thj xâ, thành 
phô thông qua PhOng Lao dng — Thuang binh và Xà hi dê thâm djnh de xuât Uy 
ban nhân dan huyn, thj xã, thành phô phe duyt. Riêng dôi vai huyn Con Dâo, 
PhOng Ni v11 - Lao dng — Thucmg binh và Xã hi thirc hin them trách nhim 
cüa üy ban nhân dan xâ nhu nêu trên. 

+ Uy ban nhân dan huyn, thj xâ, thành pM xem xét phe duyt danh sách 
nguai lao dng va kinh phi ho trçi trong yang 02 ngày lam vic. Tru&ng hçip 
không dông phãi có van bàn trã lai cho Uy ban nhân dan xâ, phuang, thj trân và 
ngu&i lao dng; dOng thM gai quyêt djnh phê duyt ye Sâ Lao dng — Thuang 
binh và XA hi và Sâ Tài chInh de tong hçip, theo dOi. 

+ Uy ban nhân dan huyn, thj xä, thành pM có trách nhim chi dao  üy ban 
nhân dan xä, phiRmg, thj trn t chrc chi trã kinh phi hO trV cho ngithi lao dng 
trong vOng 03 ngày lam vic, tInh ttr ngày ban hành Quyêt djnh". 
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EDiu 2. Quyt djnh nay có hiu 1irc tir ngày k, Uy ban nhân dan huyn, thj 
xâ, thành phô có trách nhim xem xét, phê duyt duyt danh sách ngui lao dng 
và kinh phi h trçy ttr ngày có hiu 1irc cüa Quyêt djnh nay. 

- S A A 9 f A S A Theu 3: Chanh Van phong Uy ban than dan tinh, Giam doc So Lao d9ng — 
Thiicing binh vâ Xâ hi; Thu tru&ng các s&, ban, ngânh thuc Uy ban nhân dan 
tinh; Chü tjch Uy ban nhân dan các huyn, thj xA, thành phô và các to chüc, cá 
nhân lien quan chju trách thim thi hành Quyêt djnh nay.!. 

Noi nhân: 
-NhixDiêu5; 
- Bô Lao dng-TB&XH (b/c); 
- TTr.TU, TTr.HDND flnh (b/c); 
- Chü tich  UBND tinh (b/c); 
- UBMTTQ tinh và các to chirc CT-XH; 
- Báo BR-VT, Dài PTTH tinh; 
- Liru: VT, VX5. 
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QNG HOA xA HO! CHU NGHIA VIIT NAM 
Bc 1p — Ti!  do — Hanh phüc 

oE NGH HO TRQ 
ao d5ng khóng có giao kIt hQp dng lao dng bj mIt vic làm) 

KInh gfri: Uy ban nhân dan xã/phtrô'ng/thj trn 

I. THÔNG TIN yE NGU'YI LAO BQNG 

1. H9 và têw Ngày/tháng/näm sinh  

2. Chirng minh nhan dânlThé can cuâc cong dânIH chiu so:  

Ngày cp / / NGi cap:  

3. Ncii & hiên tai:  

- Nth thu&ng triv  

- Ncii tm trU:  

4. Diên thoai lien he:  

II. THÔNG TIN yE VIC LAM TR!XOC Kill MAT VIC LAM 

1. Cong vic ch1nh1  

Buôn ban hang rong, buôn ban nhô lé không Co dja dim cô djnh; 

Thu gom rác, thu mua ph 1iu 

Li Bôc vác, 4n chuyn hang hóa 

Lái xe mO tO 2 bánh ch& khách, xe xIch lô, xe ba gác, ô to ch& khách, 
ch& hang hóa 

Ban lê ye so luu dng 

Tr lam, lam vic cho Ca nhân, lam vic trong các co s& hot dng san 
xut, kinh doanh, djch vu, du ljch, 4n tãi, thuang mi không có hqp 

Li dng lao dng. 

Ghi cii th  

Lam thuê trong cong viêc: dánh bt hãi san gAn b&, lam cO, phun thuc 
trir sâu, thu hoach  hoa màu không có hçip dng lao dng. 

Ghi cii th  

2. Ni lam viëc:2  

3. Th&i dim mt vic lam: ngày. . ..tháng.. .nàm 2021. 

4. Th&i diem có vic lam tr& li: ngày.. tháng .. nàm 2021. 

5. Tng th&i gian bj mt vic lam d huâng trçY cp......ngày  tháng. 

Li 
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6. D xu.t müc h trV: .     dông. 

Tôi d nghj Üy ban nhân dan xem xét, giâi quy& h tr cho tôi theo quy djnh. 
Nêu dugc h trq, dê nghj thanh toán qua hInh thirc: 

Tài khoán (Ten tài khoân  S tài 
khoãn tai ngân hang  

Bixu diên (Theo dia chi ncii a) 
Trrc tip 

Tôi và xin cam doan chi.ra duçic nhn chInh sách h trq cüa nhà nuOc do ãnh 
hu&ng Covid-19 theo quy djnh tai  Nghj quyêt 68/NQ-CP, nhirng ni dung trInh 
bay trong dan nay là hoàn toàn sr that. Nêu sal pham tôi xin hoàn toàn chju trách 
nhim trithc pháp 1ut và tir giác hoàn so tiên ho trg trã nhà nuOc./. 

ngày tháng nãm 2021 
NGI1M DE NGH! 
(K), ghi rö hQ ten) 

xAc NHiN CUA KHU PHO, THON, AP 
HOAC NGU1I QUAN LY CUA CS.SXKD 

Ghi chIt: 1. Cong vic dem lai thu nhp chInh cho ngu?i lao dng 

2. Trixng hçp lam vic cho c s kinh doanh thI ghi ten, dja chi ca s kinh doanh. 
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