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KE 1104CH
Trin khai thirc hin h trq ngtrôi dan, ngtrb'i lao dng Va
ngirô'i sir dirng lao dng gp khó khn do di djch COVID-19 nãm 2021
Thirc hin Nghj quy& s 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 cira ChInh phii v mt s6
chfnh sách ho trci.ngithi lao dng va ngithi sir d1ng lao dng gp khó khn do dai
djch COVTD-19 (Nghj quyêt so 68/NQ-CP) và Quyêt dnh so 23/2021/QD-TTg ngày
07/7/2021 cira Thir tixng ChInh phir Quy djnh ye thirc hin mt so chinE sách h ti
ngixi lao dng và ngixôi sir diing lao ctng gp khó khAn do dai djch COVID-19'
(Quyét djnh so 23/2 021/QD-TTg), Cong vn so 11/HDND-VHXH ngày 13/7/2021
cUa Thu&ng trirc Hi dông nhân dan thành phô ye vic thông báo kiên cira Thiz&ng
trçrc Hi dông nhan dan thành phô, Chii tjch UBND thành phô Dà Nàng ban hành
Ké ho?ch vói các nQi dung sau:
I. MJC Did, YEU CAU
1. Miic dIch
a) T chirc th1rc hin các chinh sách h trq ngl±i dan, ngi.rM lao dng và ngI&i
sir d1ing lao dng g.p khó khän do dai djch COVTD-19 trén da bàn thành phô Dà
Nng;
b) Phân Cong trách nhiêm cho các co' 9uan, dan vj t chirc thirc hin day dir,
rO rang, tao diêu kin cho viêc h tro' duo'c den ngu&i dan, ngithi lao dng và ngithi
sir diing lao dung nhanh nhât và dam bào ding quy dnh cia pháp 1u.t.
A
2. Yeu cau
A

a) Barn sat ni dung quy djnh cia Nghj quyt s 68/NQ-CP, Quy& djnh s
23/2021/QD-TTg và Ké hoach nay, các Co quan, don vj, dja phixcrng phâi phôi hçip
ch.t ch theo trInh tir, quy djnh; không dt chông chéo, chm tiên d.
b) Xác djnh rô trách nhim cia don vj chir tn, don vj phói hqp và s1r tham gia,
giám sat chit ch cia Mt trn T quc Vit Nam các cp dê triên khai kip thxi,
ding dôi ttrçrng, ding mire h trq, dam bâo cong khai, minh bach, không dê lqi ding,
tr1ic lçii chInh sách.
H. DOI TUNG vA PH4M VI AP D1)T'TG
1. Di ttrçrng áp diing và mire h trç
a) Theo quy djnh ti Nghj quyt s6 681NQ-CP, Quy& djnh sé 23/2021/QDTTg.
b) D& ttrqng khác ngoài quy djnh cia Trung uong
- Mt s6 nhóm ngithi có công, bào trçr xã hi d.c thir cia thành ph

+ Ng'ithi co cong each mang bj bnh him nghèo, 6m dau thi.rng xuyên
(hir&ng tr cap hang tháng theo Quy& djnh s 40/2016/QD-UBND ngày 22/11/2016
cita UBND thành phô sira doi, b sung mt so diêu cüa Quy djnhve trq cap thithng
xuyên, dt xuât dôi vi ngthi có cong each mng mac bnh hiêm nghèo có hoàn
cãnh khó khàn trên dja bàn thành pM Dà Nang ban hành kern theo Quyet djnh sO
14/2009/QD-UBND ngày 3 0/5/2009 cüa UBND thành phô Dà Nàng); mirc ho trcx
là: 1.000.000 dông/ngithi/lân;
+ Dôi tixqng báo trg xâhidang huâng trçl c.p xâ hi hang tháng & cQng dng
theo quy dnh t.i Nghj quyêt so 134/2017/NQ-HDND ngày 07/12/20 17 cüa Hi
dông than dan thành phô Da Näng ye thông qua mirc chuân trq c&p, trq gi1ip x hi
và ma rng doi ttrçrng, h so hix&ng bâo trçi xâ hQi ngoài quy djnh tai Nghj djnh s
136/2013/ND-CP ngày 21/10/2013 cüa Chinhphü (bao gôm ngu&i cao tui cO dan,
ngu&i khuyêt t.t d.c bit nng, tré em mô côi); müc M trçi là: 1.000.000
dông/ngix&i/lan;
+ Ngix&i thuc din h ngheo, hO cn nghèo theo chun thành pM
câ con
src lao dng và không cOn sue lao dng) có ten trong danh sách di.icic UBND thành
phô phé duyt; m'crc h trçi là: 500.000 dng/nguôi/lân.
- Ngix&i lao dng không có giao k& hçip dng lao dng (lao dng tr do) theo
khoãn 12 Miic II Nghj quyêt s 68/NQ-CP, bao gôrn: Giáo viên, nhán viên tr'ir&ng.
mâm non tu thiic, nhân viOn, bâo mu nhóm trê; thuyên viên phiic vi tàu du ljch, lái
Xe, phii xe cüa 12 tuyên xe but trçY giá cüa thành phô, lái Xe, phi xe các tuyên cô
dnh, xe taxi, xe hçip dông drn9i 9 cM ngôi hot dng trên dja bàn thành phô; lam
vic a dan vj ift hành, lái Xe, phuc vi n chuyên du flch, lam vic & các khu diem
du ljch, các ca s& km trü, các diem kinh doanh djch vi ti các bi tam; lam cong
vic cat toe, dçn v sinh, giüp vic gia dInh và bàn ye so; mrc ho trcl là: 1.500.000
dông/ngixäillan.
2. Phm vi áp diing: Trên dja bàn thành pM Dà N&ig.
3. Nguyen tc M trq

a) M& hO kinh doanh, ngix&i lao dng, mi di tlr9ng clii dtrcic nhn mOt su.t
M trc cao nht.
b) Di v&i d& tixçing dang hu&ng trçi c.p bâo trçl x hOi tai cong dng, nu
mOt nguthi ma nhn nhiéu suât M trçi thi clii dizqc nhn mOt suât ho trci cao nhât.
ifi. NQI DUNG vA CAC BUOC TH1TC HIN
1. Di vói các chInh sách theo quy djnh ti Ngh quyt s 681NQ-CP,
Quyt djnh s 23/2021/QD-TTg
1.1. ChInh sách giãm mfrc dóng bão him tai nin lao dng (TNLD), bnh
ngh nghip (BNN)
a) Di ttrçtng h trçi
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- Nguôri sfr diing lao dng (NSDLD) dirge giám müc dóng vào Qu Mo him
TNLD, BNN khi thuôc dôi tugng dirge quy djnh tai Diêu 1 Quyêt djnh so
23/2021/QD-TTg;
- NSDLD h trçy toàn b s6 tin có dirge tir vic giãm dóng vâo Qu Mo him
TNLD, BNN cho ngirii lao dng (NLD) phông, chông COVID-19.
b)Mi'rc dóng và th&i gian áp ding mrc dóng vào Qu5 bâo him TNLD, BNN
- Mirc ctóng: Bng 0% qu5 tMn hwng lam can cr dóng bâo him xâ hi
(BHXEi.
- Thôi gian áp diing: 12 tháng, tir ngày 01/7/2021 dn ht ngày 3 0/6/2022.
c) Cách thirc thixc hin
NSDLD thuc d& tixçmg h trg quy djnh tai Diu 1 Quyt djnh s
23/2 021/QD-TTg, phôi hgp vOi c quan bâo hiêm x hOi (BHXH) ncii dang tham
gia BHXH dê thirc hin giâm müc dóng vào Qu báo hiêm TNLD, BNN.
d) Ding k) tham gia, 11ra chçn phucmg thrc ctóng, sir diingvà quân l'r Qu5
bâo hiêm TNLD, BNN
: Vic 4ng k) tham gia, 1ira ch9n phucing thüc dóng, sirdmg và quãn 1 Qu5
báo hiêm TNLD, BNN thc hin theo quy dnh ciia pháp 1ut ye BHXH và pháp luat
ye an toàn, v sinh lao dng.
Thôi gian giám dóng bão him TNLD, BNN theo quy djnh tai Diu 2 Quyt
djnh so 23/2 021/QE)-TTg dirge tInh huô'ng ehé d Mo hiêm TNLD, BNN.
1.2. H trq NLD và NSDLD tm cffrng dóng vào qu hiru trI và ti'r tut
a) Di tugng, diu kin h trçl
NLD, NSDLD duc h trq khi thuQc di turng và diu kin h trg quy dnh
t.i Diêu 4, 5 Quyet djnh so 23/2021/QD-TTg.
b) Thxi gian tern dirng dóng vào qu5 hixu trI và tir tut
- NLD, NSDLD dü diu kin h trçi theo quy djnh tai Diu 5 Quy& djnh s
23/2021/QD-TTg dirge turn dmg dóng vào qu' him trI và tCr tuât 6 tháng tInh tir
tháng NSDLD np ho so dê nghj;
- Di v&i trir&ng hgp dã dirge giãi quyt tam dirng dóng vào qu5 him trI va tir
tuât theo Ngh quyêt s 42/NQ-CP ngày 09 tháng 4 näm 2020 Va Nghj quyêt so
154/NQ-CP ngày 19 tháng 10 nm 2020 cüa ChInhphü, nêu dü diêu kin và dirge
giâi quyêt tm dung dóng vào qu5 him trI và tir tuât theo quy djnh tai Quyêt dnh
nay thI tong than gian tam dirng dóng vào qu him trI và tCr tuât do bj ãnh hir&ng bâi
dai djch COVID-19 không qua 12 tháng.
c) TrInh tr thu tic, thire hin
- Trong thani gian tr ngày 07/7/2021 dn ht ngày 30/6/2022, NSDLD 1p van
ban d nghj tam dirng dóng vào qu5 him tn và tà tut (theo Mâu so oi tai phi hic
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kern theo K hoch nay) và nop cho c quan BHIXH noi dang tham gia BHXH, dng
thii güi 01 ban cho S& Lao dQng - Thixmig binh và Xâ hi dê theo dôi, giám sat;
- Cor quan BHXB có trách nhiêm xem xét, giài quyêt tm diing dóng vào qu5'
hru tn và t'Cr tuâ.t (trong 05 ngày lam vic, kê tr ngày nhn thrqc h sor dê nghj cüa
NSDLD); trtxèng hçip không giài quy& thi trâ l&i bng van ban và nêu rô l do;
- Các trii&ng hqp d nghj tm dfrng dóng vào qu hixu trI và tir tut theo quy
dinh tai Diêu 16 Nghj djnh so 115/2015/ND-CP ngày 11/11/2015 cia Chinh phiX
quy djnh chi tiêt mt s diu cüa Lut BHXH v BHXH bt buc thi trInh tçr, thiX
tiic thc hin theo quy djnh tai Thông t'tx s 59/2015/TT-BLDTBXH ngày•
29/12/2015 cüa B Lao dng - Thtrong binh vâ Xâ hi quy djnh chi tiêt và huâng
d thi hânh môt so diêu cüa Luât BEIXIl v BHXH b&t buc.
d) Dóng biX vào qu5 htxu tn và tir tut
- H&thM gian tam dirng dóng quy ctnhtai Diu 6 Quy& djnh s 23/2021/QDTTg, NLD và NSDLD tiêp tçic dóng vào qu hun tn và ti.r tuât và dóng biX cho thyi
gian tm dimg dóng (doi vth cá NLD ngfrng vic hu&ng tiên li.rcing theo Diêu 99 B
lu.t Lao dng), so tiên dóng bü không phài tIrih lai chm dóng theo quy djnh t?i
khoán 3 Diéu 122 Lu.t BHXH;
- K tr thyi dim kãt thiXc thài gian duqc tarn drng dóng vào qu him trI và
ti:r tuât, nêu NSDLD không thc hin vic dóng bü cho thai gian tam dmg dóng thI
thirc hin theo quy djnh tai khoân 3 Diêu 122 Lu4t BHXH;
- Trong th?i gian tam d&ng dóng vào qu him trI và tir tut, NLD diX diu kin
hithng chê d huu trI, ché d tr tuât ho.c châm dt hçip dông lao dng (HDLD) thI
NSDLD và NLD thrc hin dóng bü cho thai gian tarn dang dóng dê giái quyêt chê
d cho NLD.
1.3. H trç NSDLD dào tio, bi dtrông, nâng cao trinh d k5 näng ngh
dê duy trI vic lam cho NLD
a) D& tuçrng, diu kin h trq
NSIJLD dtrcic h trçx khi thuc d& tugng và dü các diu kin quy djnh tai Diu
9 Quyêt djnhsô 23/2021/QD-TTg.
b) Mic thai gian h trq và phirong thCrc chi trà
- M(rc h trq kinh phi dào tao, bi dixông, nâng cao tninh dO k nang ngh:
Tôi da 1.500.000 dng/nguai lao dng/thán.g. Müc ho trçi ci the di.rqc tInh theo thM
gian hçc thc t ciia tang ngh ho.c tang khóa hçc. Trixang hçip khóa dào tao, bôi
duông, nâng cao tninh dO k näng ngh có nhffiig ngày lé không diX tháng thI thrqc
tInh theo nguyen tic: Dizâi 15 ngày tInh là 1/2 tháng, tr âü 15 ngày tr& len tInh là
01 tháng dê xác djnh tthc h trq.
fMi vci khóa dào tao, bi throng, nârig cao trInh dO k5 nàng ngh có müc chi
phi cao horn müc h trçi theo quy djnh thi phân vLrçit qua mCrc ho trçi do NSDLf) tçr
chi trá.
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- Thai gian h trçi: Ti da 06 tháng.
* - Phuang thirc chi trá: Chi trã trirc tip cho NSDLD theo phiio'ng an M trçi dào
tao, bôi duô'ng, nãng cao trmnh d k5 nng nghe ctixçyc phé duyt.
c) TrInh tir, thu ti1c thirc hin
- BuâcZ 1: NSDLD có nhu c.0 h trci dào tao, bi duông, nâng cao trinh do k5
nang nghe de duy tn vice lam cho NLD de ngh4 Ca quan BHXH ncn dang tham gia
BHXH xac nhn ye vic dong dU báo hiêm that nghip (BHTN) theo quy djnh tai
khoân 4 Diêu 11 Quyêt djnh so 23/2021/QD-TTg
Co quan BHXH xác nhn trong 02 ngày lam vic k tü ngày nhn &rcic d
ngh cüa NSDLD.
-,

,s

•A

*

S

- Buâc 2: NSDLD lap h soya np cho S& Lao dng - Thirang binh và Xã
hi nci NSDLD dt trii s chinh. Ho so bao gôm:
+ Van bàn d nghj h trçy kinh phi dào tao, bi dung, nãng cao trmnh d 1c
nng nghê dé duy tn vic lam cho NLD và kê khai ye doanh thu cita qu lien kê
trixâc th&i diem dê nghj ho trçl giám tr 10% trâ len so vói cüng k' nm 2019 ho.c
nm 2020 (theo Mu so 03 tai Phij lye ban hành kern theo Kê hoach nay);
+ Van bàn cüa NSDLE) v vic thay dOi co cu, cong ngh;
+ Phrnmg an dào tao, bi duông, nâng cao trinh d k5 nng ngh d duy trI
vic lam (theo Mâu so 02 tai Phçt lye ban hành kern theo Kê hoach nay);
+ Xác nhn cüa Ca quan bâo him xâ hi v vic NSDLD dóng dü BHTN cho
NLD thuc dôi tugng tham gia BHTN tr dñ 12 tháng tr& len tInh den thai diem dê
ngh ho trç và dóng dü BHTN dôi vói NLD tham gia dào tao.
F
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*

- Bucic 3: So Lao dçng - Thuong bmh va Xa hçi xem xet, quyet dinh vice ho
trq (theo Mu so 04a tai Phi ic ban hành kern theo Kê hoach nay) trong 07 ngày
lam vic, ké tir ngây nhn dü ho so cüa NSDLD theo quy djnh. Trix&ng hgp không
h trçi thI Sâ Lao dng - Thucmg binh và Xâ hi trâ Ru bang vAn bàn và nêu rô l
do.
A

A

- Bithc 4: BHXH thành ph chuyn mt 1&n toàn b kinh phi h trq cho
NSDLD (trong 03 ngày lam vic, ke ttr ngày nhn di.rçuc quyét djnh ho trçl cUa Giám
doe Stu Lao dng - Thuong binh và X hi).
- Buâc 5: NSDLE) thirc hin vic chuyn kinh phi cho co s& thye hin vic
dào tao theo phuong an dã duçic phê duyt (trong 02 ngày lam vic, k tr ngày nhn
duçuc kinh phi h trçu).
- Buâc 6: Thanh quyt toán kinh phi và báo cáo k& qua sau khi kt thuc vic
dào tao
NSDLD phãi hoân thành vic thanh quy& toán kinh phi vii co sâ thçrc hin
vic dào t.o theo thirc tê và báo cáo kt qua thirc hin ye Sâ Lao dng - Thuong binh
và Xã hi (trong 45 ngày ké tir ngày kêt thuc vic dao tao).
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Trong 05 ngày lam viêc k tir ngày nhn diiçc báo cáo kt qua thirc hin cAa
NSDLD, S Lao ctng - Thucmg binh và Xã hi ban hành quyêt djnh thu hôi kinh
phI dào tao con du (neu co) (theo Mu s 04b tai Phi liic ban hành kern theo Kê
hoach nay) gii BHXH thânh phô và NSDLD d thc hin hoàn trà kinh phI ye Qu5
BHTN.
1.4. H trçr NLD tim hoãn thirc hin HDLD, nghi vic không hu&ng hro'ng
a) Di tixcmg, diu.kin h trq
NLD &1çYC h trç' khi thuc cli tuqng và dfi các diu kin h trq quy djnh tai
Diêu 13 Quyet djnh so 2312021/QD-TTg.
b) Mc h trçr và phuang thirc clii trà
- Müc h trçl
+ 1.855.000 dng/ngi.ri di vói NLD tam hoän thirc hin HDLD, nghi vic
không htx&ng h.rang tir 15 ngày lien tiic trâ len den duâi 01 tháng (30 ngày).
+ 3.710.000 dng/ngu&i di v6i NLD tam hon thirc hin HDLD, nghi vic
không huOng lucing tr 01 tháng (30 ngay) trâ len.
- NLf) clang mang thai &rgc h trq them 1.000.000 dng/nguaii; NLE) clang
nuoi con dé ho.c con nuôi ho.c chàm soc thay the tré em chua dà 06 tuôi thI dcrcic
hôtrçithêm 1.000.000 dông/tré em chua dCi 06 tuôi vâ chi ho trçi cho 01 ngui1àmç
ho.c cha ho.c nguii chàm soc thay th tré em.
- Phiicing thCrc clii trá: Trà 01 1n cho NLE).
c) TrInh tii, thu tçLc thrc hin
- Bithc 1: Doanh nghip, hqp tác xâ, clan vj sir nghip cong l.p tr clam bâo
chi thixng xuyên ho.c chi dâu tu va chi thixmg xuyên, ca s& giáo diic dan lap, hr
thiic & cap giáo diic mâm non, mu giáo, tiêu h9c, trung h9c cci s&, trung hçc phô
thông, giáo diic nghe nghip (sau clay gçi là doanh nghip, hqp tác xâ, clan vi sir
nghip cong l.p, ca s& giáo dçic) 1p danh sách NLf) tam hothi thc hin }IDLD,
nghi vic không hu&ng luang (theo mu so 05 tai Phii liic ban hãnh kern theo Ké
hoach nay), dê nghj ca quan BHXH xác nhn NLf) clang tham gia BHXH.
Ca quan BHXH xác nhn vic tham gia BHXH cüa NLD trong 02 ngày lam
vic, kê tir ngày nhn thrqc d nghj.
- Buâc 2: Doanh nghip, hçip tác x, clan vj sir nghip cong lap, ca sâ giáo diic
l.p ho sa dê nghj h trçi và gui den UBND các qun, huyn nai dt trii s chInh. HO
sa bao gôm:
+ Bàn sao van bàn thOa thuân tam hoãn th'irc hin FIDLD, nghi vic không huOng
lucYng;
+ Danh sách NLE) có xác nh.n cüa ca quan BHXH (theo Mu S6 05 tai Phçl liic
ban hành kern theo K hoach nay);
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+ Bàn sao có chóng thirc ho.c bàn sao kern theo bn chinh d di chiu mt
trong eác giây t?Y sau: Giây t& ch'Crng minh NLD d:ang mang thai; Giây khai sinh ho.c
Giây chüng sinh cña tré em; Giây chüng nh.n nuôi con nuôi; Quyêt djnh giao, nhn
chäm soc thay the tré em cta co quan có thm quyên dôi vói dôi ttxclng là NLD dang
mang thai, NLD dang nuôi con dé ho.c con nuôi hoc chàm soc thay the tré em chua
dU 06 tuôi.
- Bithc 3 :UBND qu.n!huyn thm djnh (trong vOng 02 ngày lam vic, k tr
ngày nhn dü ho so), trInh UBND thành ph (hoc Co quan dcrcrc üy quyn) quy&
djnh phê duyt Danh sách và kinh phI h trq;
- Bixóc 4: UBND thành ph (hoc co quan duçic üy quyn) ban hành quy&
djnh phê duyt Danh sách và kinh phI h trçi (trong 02 ngày lam vic, ké tr ngày
n1in âü ho so); dông th?yi chi do thçrc hin chi trã h trç. Tnthng hcip không phê
duyt, UBND thành phô (ho.c co quan dugc üy quyên) thông báo bang vAn ban và
nêurô1do.
d) ThM gian tip nhn h so
UBND các qunJhuyn tip nhn h so chm nht dn hat ngày 3 1/01/2022.
1.5. ChInh sách h trçr ngtrM lao dng ngirng vic
a) EMi tucmg, diu kin h trçi
NLD duqc h trçi khi có dü các diu kin quy djnh tai Diu 17 Quyát dnh s
23/202 1/QD-TTg.
b) Müc h trq và phuong thüc chi trà
-Müchtrci: 1.000.000dng/ngi.thi.
- NLD dang mang thai duqc h trq them 1.000.000 dng/ngithi; NLD dang
nuôi con dé hoc con nuôi ho.c chAm soc thaythé tré em chua dii 06 tuôi ducc ho
trq them 1.000.000 dng/trê em chua dü 06 tuôi và clii ho trq cho 01 nguthi là m
hoc cha ho.c nguOri chAm soc thay the tré em.
- Phuong thirc chi trâ: Trâ 01 ln cho NLD.
c) TrInh tir, thC tic thirc hin
- Buóc 1: NSDLD 1p danh sách NLD ngmg vic (theo Mu s 06 kern theo
Ka hoch nay), dê nghj co quan BHXH xác nhn NLD dang tham gia BHXH
Co quan BFIXH xác nhn vic tham gia BHXH cüa NLf) trong 02 ngày lam
vic, ka tr ngày nhn duqc de nghj cüaNSDLD.
- Bithc 2: NSDLD l.p h so da ngh h trçi, giri dan UBND quni'huyn noi
dt tri s& chInh. H so bao gôm:
+ Bàn sao vAn bàn yêu cu cách ly ci'ia co quan nhà nixóc có thm quyn da
phOng, chông djch COVID-19 trong .thii gian tt'x ngày 01/5/2021 den hêt ngày
31//12/2021;
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+ DanE sách NLD ngüng viêc (theo Mu s 06 kern theo Kê hoach nay), dâ
có xác nhn cüa c quan BHXH;
+ Bàn sao có chng thirc ho.c bàn sao kern theo ban chInh d di chi&i m0t
trong các giây to' sau: Giây chng minh NLD dang mang thai; Giây khai sinh ho.c
Giây chtIng sinh cüa tré em; Giy chi'rng xthn nuoi con nuôi; Quyt djnh giao, nhn
chm soc thay the tré em cia ca quan có thâm quyén dôi vói dôi tuqng là NLE) clang
mangthai, NLE) clang nuôi con dé hoäc con nuoi hoc cMm soc thay the tré em chixa dü
06 tuôi.
to'

- Btró'c 3: Trong 02 ngày lam vic, k to' ngày nhin dixçic dy cti h sa, UBND
quni'huyen thâm djnh ho sa dê nghj h trçi cia NSDLD, trmnh UBND thành pM (hoc
cci quan duqc üy quyn).
- Bix&c 4: UBND thành pM (hoc cy quan dixçic Uy quyn) ban hãnh quy& djnh
phé duyêt Danh sách và kinh phI h trg (trong 02 ngây lam vic ice tir ngày nhn dü
ho sa); dông th&i clii d.o thc hin clii trã h trçr.
Trtx?mg hçp không phê duyt, UBND thành pM (hoc cci quan dixçic üy quyn).
thông báo bAng vAn bàn và nêu rô l do.
- Bi.râc 5: Trong 02 ngày lam vic k to' ngày nhn &rcic kinh phI h trçi cUa
UBND thành phô (hoc ca quan &rçxc ày quyên), NSDLD thtrc hin clii trã cho NLD.
d) Thai gian tip nhn M scr
UBND quân!huyên tip nhn M scj chm nht dn h& ngày 31/01/2022.
A
1.6. Ho trq ngiroi lao d911g cham dirt hqp cong
lao dçng nhtrng khong du
diêu kiin hithng trçr cp that nghip
a) Ngithi lao dng lam viéc ti doaiih nghip, hgp tác xâ, don vj s1r nghip
cong 1p tr dam bâo clii thuOng xuyen hoc chi dâu ti.r và chi thithng xuyên, co so'
giáo diic dan l.p, tix thiic & cap giáo dcc mâm non, mâu giáo, tiêu hçc, trung hçc Co
so', trung hçc phô thông, giáo diic ngh nghip phãi do'ng hoat dng theo yêu câu
càa co quan nhà nu&c có thârn quyn dê phOng, chông djch COVJD-19 trong tho'i
gian to' ngày 01/5/2021 den hét ngày 31/12/2021 &rçlc ho trq khi có do' các diêu kin
sau:
A

A

A

- Dang tharn gia bão hirn xâ hi bt buQc tai tháng 1Mn k truâc tho'i dim
nguo'i lao dng châm dirt hçp ctông lao dng;
- CMrn dirt hçip dng lao dQng trong th&i gian to' ngày 0 1/5/2021 d&i ht ngày
31/12/2021 nhung không do' diu kin hu&ng trq cap th&t nghip, tro' các trtr&ng hqp
sau day:
+ Ngi.ro'i lao dng don phucxng chm dCrt hqp dng lao dng trái pháp 1ut.
+ Hithng hxcing huu, trci cp mt sirc lao dng hng tháng.
b) Mirc h trçi và phuong tho'c chi trá
- Müc M trçi: 3.7 10.000 d&ig/nguo'i.
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- Ngu?i lao dng dang mang thai dixçc h trçi them 1.000.000 dng/ngi.rôi;
ngixôi lao dng dang nuôi con dé ho.c con nuoi hoc chäm soc thay the tré em chua
dü 06 tuoi duqc ho trq them 1.000.000 dong/tré em chiiadCi. 06 tui và clii h trci
cho 01 ngixOri là mc ho.c cha hoc ngixói cMm soc thay the tré em.
- Phuong thirc chi trã: Trã 01 ln cho ngthi lao dng.
c) TrInh tir và thCi tijc thirc hin
Ngtxii lao dng cO dii diu kintheo quy djnh ti ti& a dim 1.6 khon 1 Mic.
ifi Ke hoach nay co nhu cau ho trq gin ho si den Trung tam Dch vi viec lam thuçc
Sä Lao dng - Thirang binh và Xã hi ncii ngithi lao dng chain dirt hqp dng lao
dng. Ho sc bao gôm:
- D nghj h trq theo Mu s 07 t.i Phii içc ban hãnh kern theo K ho.ch nay;
- Bàn sao Co chi'rng thc ho.c ban sao kern theo ban chinh d d& chiu cüa
mOt trong các giây tä sau:
+ Hcxp dng lao dng d h& hn hoc dã hoàn thành cong vic theo hçip dng
lao dng;
+ Quyêt djnh thôi vic;
+ Thông báo ho.c thOa thi4n chm d'Crt hçip dng lao dng.
- Bàn sao S bào him xãhi hoc xác nhn cüa cci quan bào him xâ hi v
vic tham gia bào hiêm x hi bat buc và bào hiêm that nghip;
- Bàn sao có chimg th1rc ho.c bàn sao kern theo bàn chInh d d& chiu mt
trong các giây t sau: Giây t chi'mg minh ngithi lao dung dang mang thai; Giây khai
sinh hoc Giây chmg sinh cüa tré em; Giây chüng nhnnuôi con nuôi; Quyêt djnh
giao, nhn chãm soc thay the tré em cüa co quan cO thãmquyên dôi vâi dôi ttlqng
duc quy djnh ti tiêu tiêt 2 tiêt b diem 1.6 khoân 1 Mic ifi Kê hoch nay.
d) Thôi hn và th?ii gian giâi quyt
- Th?i hn tip nhn h sc chm nh.t dn h& ngày 3 1/01/2022.
- Trixâc ngày 05 và ngày 20 h.ng tháng, Trung tam Djch v11 vic lam rà soát,
tng hcip danh sách ngithi lao dng di diêu kin ho trçi trmnh S& Lao dng - Thucing
birth và X hi. Trong 02 ngày lam vic kê tr ngày nh.n danh sách, Sâ Lao dng Thi.rcing binh và X hi thâm djnh trmnh UBND thành phô (ho.c ca quan duc üy
quyen).
- UBND thành ph (ho.c cci quan duqc üy quyn) phê duyt danh sách h trq;
dng thii chi do thirc hin chi trã h trçi trong 03 ngày lam vic. Tnthng hcip không
phé duyt, UBND thành ph6 (hoc cci quan ducic iiy quyen) trà led bang van bàn và
neu rô l do.
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1.7. H trçr c1i vOi tré em và ngirôi dang diu trj COVID-19, cách ly y t
a) DM tuçing h trçi là tré em (ngithi duói 16 tu& theo quy djnh cüa Li4t Tré
em) va ngixñ diêu tr do nhiêm COVID-19 (FO) hoc each ly y tê d phông, chng
COVID-19 (Fl) theo quyêt djnh cüa c quan có thâm quyn.
b) Mirc h trçi và phuong thirc chi trã
- H trçi tin n mirc 80.000 dông/ngu?i/ngày dôi vol các trll&ng hçip ngthi
diêu trj nhiêm COVJD-19 (FO), tir ngày 27/4/202 1 den ngày 3 1/12/2021, thai gian
ho trçi theo thai gian diêu trj thirc t nhung t6i da 45 ngày.
- H trg tin n mirc 80.000 dng/ngtthi/ngày d& vOl các tnxônghçip ngixOi
thirc hin each ly y tê F1) theo quyt dnh cüa CG quan có thâm quyên, hr ngày
27/4/202 1 den ngày 31/12/2021, thôi gian h trq tôi da 21 ngày.
- Di vOi tré em trong thOi gian diu trj do nhim COVTD-19 ho.c cách ly y
tê:
+ Di.rcyc h trçi them mt 1n mirc 1.000.000 dng/tré em.
+ Ngân sách Thành ph6 dam bào chi phI di vOi các chi phi ngoài phm vi
chi trã cña báo hiêm y tê và chi phi khám, ch'Qa bnh dôi vOl tré em không có the
bão hiêm y tê.
c) H so, trinh tr và thu tçic thc hin
- H so d nghj h trçi di vOl các trLrô'ng hçip FO dang diki trj ti co sO y t
gôm:
+ Danh sách FO dii diu kin htr&ng chInh sách theo Mu s 8a ti Phii liic
ban hãnh kèm theo Kê ho?ch nay;
+ Gi.y ra viên diu tn do nbim COVTI)-19 cüa Co sO khám bnh, cha bnh
theo quy ctjnh c1ia pháp 1i4t;
+ Ban sao mt trong các giy tO sau: Giy ch'(rng sinh, giy khai sinh, h
chiêu, chrng minh nhân dan, the can cuOc cong dan, the bào hiêm y tê.
- H so d nghj h trçl di vOi các trixOng hqp Fl dang thirc hin each ly y t
t.i co sO each ly gôm:
+ Danh sách Fl dü diu kin huOng chlnh sách theo Mu s 8a ti Phii lçic
ban hành kern theo Kê hoch nay;
+ Quyt dnh cüa co quan có thm quyn v vic each ly y tá;
+ Bàn sao mt trong các gi.y tO sau: Gi.y chrng sinh, gi.y khai sinh, h
chiêu, chrng minh nhân dan, the can cirOc cOng dan, the bào him y tê.
- H so d nghj h trçi d61 vOl FO d k& thuc diu trj ti co sO y t truOc ngày
Quyêt djnh nay có hiu lirc thi hành gôm:
+ Giy ra vin;
+ Biên nhn thu tin n tai co sO y t dA diu trj;
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+ Bàn sao mt trong các giy ti sau: Gi.y ch(rng sinh, gi.y khai sinh, h
chiêu, ching minh nhân dan, the can cuâc cong dan, the bào hiêm y tê.
sc d ngh h trq di vâi F 1 d. kt thc cách ly tai ca s& cách ly trtxâc
ngày Quyet djnh nay có hiu 1irc thi hành ho.c cách ly tti nhà gm:
+ Quyet djnh cüa co quan có thâm quyn v each ly y t t.i cc s& each ly hoc
cách ly ti nhà;
+ Giy hoàn thành vic cách ly;
+ Bàn sao mt trong các giy ti sau: Giy chirng sinh, giy khai sinh, h
chiêu, chimg minh nhân dan, the can cuóc cong dan, the bâo hiêm y tê;
+ Biên nhn thu tin an t?i cc s& each ly di vâi ngui dä kt thüc each ly ti
Co sâ each ly.
- TrInh t1r, thu tçic:
+ Di vri trix&ng h9p dang diu tn, cách ly tai co s& y th, cci s& each ly: Co
s& y tê, cci sâ each ly can cr vào ho so quy dnh nêu trên dê l.p danh sách (theo Mu
so 08a, 8b tai Phii 1ic kern theo Kê ho.ch nay) dôi vói các tnthng hçip FO, Fl di:i
diêu kin hixâng chInh sách gui UBND thành phô. Thai hn tiêp nhn hO so chm
nhât den hét ngày 31/3/2022;
+ D6i vâi tru&ng hqp FO, F 1 dã k& th(ic diu trj, hoàn thành each ly ti cci s&
ho.c each ly tai nhà: Cha, m hoc ngui giárn h hçp pháp cüa tré em, các trung
hcip FO, Fl l.p ho so theo quy dlnh và gui den UBND xJphumg nai cu tth. Thô'i
hn tiêp nhn ho so chm nhât den hêt ngày 31/01/2022.
d) Th&i hn và thôi gian giài quy&
- Tri.róc ngày 05 và ngày 20 hang tháng, UBND xJphu&ng tng hgp, 1p danh
sách Mu so 8a, 8b tai Phi 1ic kern theo Ké hoch nay) dôi vói các trtxông hgp FO, Fl di
diu kin huing chInh sách, giri UBND qun/huyn.
- Trong 02 ngày lam vic, UBND qunIhuyn tng hçip, trinh Chti tjch UBND
thành ph (ho.c cci quan duçic üy quyên).
- Trong 02 ngày lam vic k tü ngày nhn ducic dii h so cüa cci si y th, csa
each ly hoc UBND qunIhuyn, UBND thành phO (hoc cci quan dtrçic uy quyên)
phé duyt danh sách và chi do thirc hin chi trá ho trçi. Tnrô'ng hqp không phê
duyt, UBND thành ph (hoc cci quan dugc üy quyên) trã 1i bang vn ban và nêu
no l' do.
- Car si y tê, Co SO each ly, UBND x./phi.x?ing có trách nhirn chi trâ d.y dü các
ch d h trçi di vOl FO, Fl, tre em dang diêu trj, each ly theo danh sách ducc UBND
thành pM (ho.c co quan ducxc uy quyên) phê duyt Mâu 8c tai Phii 1ic kern theo Kê
hoach nay).
1.8. H trq di vói viên chfrc hot dng ngh thut
a) H trq cho viên chuc ho.t dng ngh thut khi có dü các diu kin sau:
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- Là dao din ngh thuât, din vien, hça si gitt chirc danh nghê nghip hang
IV;
- Lam vic trong các dcm vj s1r nghip cong 1p có chrc nng biu din ngh
thuat (khong bao gôm các don v ngh thu.t lirc hiçmg va trang) phâi tun dmg hoat
dng tCr 15 ngày lth len trong thôi gian tir ngày 01 tháng 5 nám 2021 dn hêt ngày 31
tháng 12 nàm 2021 theo yeu câu ci:ia cci quan nha nuOc có thm quyn d phông,
chông djch COVID-19.
b) Mc h trq và phiiong thüc chi trâ
- Mirc h trq: 3.710.000 dng/nguäi.
- Phuong thüc chi trà: Trá 01 ln cho ngx&i lao dng.
c) Trinh tr và thii tuc thuc hiên
- Don vj sir nghip cong 1p Co chi.'rc nng biu din ngh thuat (bao gm cà
don vj trirc thuc co quan trung ixong) 1p danh sách viên chirc hoat dng ngh thu.t
bâo dam diêu kin theo quy djnh ti ti& a dim 1.8 khoãn 1 Miic III Kê hoach nay
(Mâu so 09 t.i Phi 1iic ban hành kern theo K hoach nay) gri So Vn hóa và The
thao noi don vj d.t trii sO chinh.
d) ThM hn và thêd gian thc hin
- ThM hn tip nhn h so chm nht dn h& ngày 31 tháng 01 nm 2022.
- Trong 03 ngày lam vic, k tir ngàynhn dixcrc danh sách theo d ng cüa
don v sr nghip cong 1p có chirc nãng biêu diên ngh thi4t, SO Van hóa và The.
thao tOng hqp, thâm djnh, trinh UBND thành phô (ho.c co quan ducic üy quyên.
- Trong 02 ngày lam vic, k tir ngày nhn duçc danh sách cüa SO Van hóa
và The thao, UBND thành pM (hoc co quan &rcic üy quyên) ban hành quyêt djnh
phê duyt danh sách và kinh phi h trq; dông th&i chi d.o thirc hin ho trq. Tru&ng
hçip không phê duyt, UBND thành pM ho.c co quan duqc üy quyên) thông báo
bang van ban va neu ro ly do.
1.9. H trç hirtrng dn viên du ljch
a) HuOng dn vién du 1ch dtrçc h trq khi cO dü các diu kin sau:
- Co the huOng dn viên du ljch theo quy djnh cña Lu.t Du ljch;
- Co hçip dng lao dng vOi doanh nghip kinh doanh djch v11 1 hành ho.c
doanh nghip cung cap djch vi huOng dn du ljch ho.c là hi viên cüa to chirc x
hi - ngM nghip ye hithng dan du ljch dôi vOi htrthig dan viên du ljch quôc tê và
huOng dn vien du ljch ni dja; có phãn cOng ciia t chcrc, cá than quãn l khu du
ljch, diem du ljch dôi vOi huOng dn viên du ljch tai diem.
b) Mirc h trçi và phuong thirc chi trà
- Mirc h trq: 3.7 10.000 dng/ngithi.
- Phixong th't'rc chi trâ: Trâ 01 ln cho nguOi lao dng.
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c) TrInh tr và thu tyc thirc hiên
Hithng dn viên du lich dü các diu kin theo uy djnh t.i tit a dim 1.9
khoàn 1 Miic Ill Kê hoach nay có thu câu ho trçi gri ho sadê nghj den S& Du ljch
ncii cap the cho huâng dan viên dti 1Ich; h so bao g6m:
- D nghj h trçi theo Mu s 10 t.i Ph liic ban hành kern theo I( hoach nay;.
- Bàn sao có chfrng thirc hoc bàn sao kern theo bàn chinh d Mi chiu cirn
mt trong các giây ti sau:
+ Bàn sao hcfp Mnglao dQng vâi doanh nghip kinh doanh djch vii 1t hành
hoc doanh nghip cung cap djch vi hu&ng dk du 1ch Co hiu 1çrc trong khoàng
th?yi gian t1r ngày 01 thàng 01 nm 2020 den th?yi diem np ho so;
+ The hi viên cüa t chcrc xâ hi - ngh nghip v hithng dn du ljch.
d) Thai han và thai gian thirc hin
- Th?yi hn tip nhn h so chrn nht dn hat ngày 31 tháng 01 nm 2022.
- Trong 02 ngày lam vic ka tir ngày nhn dü h so d ñghj h trçl, S& Du ljch
thành pM thm djnh, l.p danh sách dê nghj ho trçl trinh UBND thành phô (ho.0 Co
quan &rçlc uy quyen) quyet drnh.
- Trong 02 ngày lam vic, ka tr ngày nhn &rcic dü M so cüa Sâ Du ljch,
UBND thành pM (hoc co quan dirge üy quyên) ban hành quyêt djnh phê duyt danh
sách và kinh phI M trçi, dông thai chi dao thc hin ho trq. TrcrOng hgp không phê
duyt, UBND thành pM (hoc co quan dirge üy quyên) thông báo bang van bàn và
nêurô1do.
1.10. H trçr h kinh doanh
a) Ho kinh doanh dirge h trcY k.hi có dü các diu kiên sau:
- Co dàng k kinh doanh, dng k thua.
- Phài dung boat dQng ti.r 15 ngày lien tiic trâ len trong thai gian tir ngày 01 tháng
5 nm 2021 dn ngày 31 tháng 12 nàm 2021 theo yêu câu cüa co quan nhà nizâc có
thm quyn da phOng, chông dch COVID-19.
Luu : Riêng ddi vái hç5 Idnh doanh tçii các chcr dêm chi ccn có däng k). kinh
doanh theo quy ctjnh tqi các djaphztong.
b) Mirc h trçi và phumg thirc chi trà
- Mirc h trci: 3.000.000 MngTh kinh doanh.
- Phucing thirc chi trà: Trà 01 1n cho h kinh doanh
c) TrInh tsr, thu tic và thai gian thçrc hin
- Ht kinh doanh gui d nghj h trq theo Mu s 11 tai Phi 1iic ban hãnh kern
theo Ká hoach nay dn UBND xJphii&ng nai có dja diem kinh doanh.
- Thai han tiap nhn M so chm nht dan hat ngày 31/01/2022.
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- Thyi hn tip nhn h sci cham nh&dn h& ngày 31/01/2022.
- Trong 03 ngày lam vic, UBND xälphithng xác nhn v vic tm ngimg kinh
doanh cüa h kinh doanh; niêm yet cong khai; tong hqp, báo cáo giri CM ciic Thuê
khuc vrc/qun.
- Trong 02 ngày lam vic, Chi ciic Thu khu virc/qi4n chfi trI, pMi hqp vâi
các cci quan lien quail. thâm djnh, gri UBND qunIhuyn tong hçip.
- Trong 02 ngày lam vic, UBND qunIhuyn rà soát, tng hcip, tdnh UBND
thành phô hoc c quan duxqc üy quyn).
- Trong 02 ngày lam vic, UBND thãnh ph hoc c quan duqc üy quyn)
ban hành quyêt djnh phê duyt danh sách va kinh phi h trq; dông thai clii ctao thirc
hin h trçi. Trutmg hçip không h trq, UBND thành phô (hoc ca quan thrcic üy
quyên) thông báo bang van bàn và nêu rô l do.
1.11. H trq NSDLD vay vn d trã liro'ng ngfrng vic, trã liro'ng phic hi
san xut
a) Diu kin vay vn
- NSDLD di..rçc vay vn trá hxang ngIrng vic khi có dii các diêu kin quy ctjnh
t.i Khoãn 1 Diêu 38 Quyêt djnh so 23/2021/QD-TTg.
- NSDLD di.rcic vay vn trá luang cho NLD khi phi.ic hi san xu.t, kinh doanh
khi có dij. các diêu kin quy djnh tai Khoãn 2 Diêu 38 Quyêt ctjnh so 23/2021/QDTTg.
b) Mtrc cho vay, thii hn cho vay, thôi hn giài ngân
-Vay vn trá lixo'ng ngfxng vic: Müc cho vay ti da bang rnüc hxmig thi thiu
vng dôi vâi so NLD theo thai gian trâ 1umg ngirng vic th'trc tê tôi da 03 tháng; thii
hn vay von duâi 12 tháng.
- Vay vn trâ lixcing cho NLD khi phiic hi san xut: Mirc cho vay thi da bang
mi'rc hro'ng tôi thiêu vmg dôi vói NLD dang lam vic theo HDLD. Th&i gian huOng
chmnh sách ho trq tôi da 03 thárig; thai hn vay von dithi 12 tháng.
- Vic giái ngãn cüa Ngân hang Chfnh sách x hi cho NSDLD di vâi các
tháng 5, 6, 7 nàm 2021 duçic thirc hin 01 lan; th&i hn giài ngan den hêt ngày
05/4/2022 hoc khi giài ngãn hêt 7.500 t3 dng duçc Ngân hang Nhà nuâc Vit Nam
cho vay tái c.p von tiy theo diêu kin nào den trtrc.
c) H sa, trInh tir, thu t%lc thçrc hin
NSDLD tr Ice khai, l.p danh sách, cliju trách nhim trtthc pháp lu.t v tInh
chInh xác, trung thtrc dôi vâi sO lao dng ngmg vic, so lao dng lam vic theo hçip
dông dang tham gia BHXHI bat buQc; phiic hôi san xuât kinh doanh, trã luong cho
NLD; có trách nhim hoàn trâ von vay day d, dung han cho Ngãn hang Chinh sách
xä hi và dáp ing dieu kin vay vOn theo quy djnh tai Diêu 38 Quyôt djnh s
23/202 1/QD-TTg.
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Các bu&c thuc hin cu th nhu sau:
- Bithc 1: NSDLD 1p danh sách NLD dang tham gia BHXITT theo mu 13a,
13b, 13c t.i Phii 1iic ban hành kern theo Kê hoach nay, d nghj Ca quan BHXIH xác
nhn danh sách NLD dang tham gia BHXH.
Ca quan BHXH xác nl4n vic tham gia BHXH cüa NLE) (trong 02 ngày lam
can cü d Ngân hang Chfnh sách xà hi
vic ké tir ngày nMn dizçxc danh sách),
cho vay.
- Bu&c 2: NSDLD 1ph sa d nghjvay vnvàgüi dn CM nhánhNgãnhàng
ChInh sách xâ hi thãnh phô nai có trii sâ hoc chi nhánh, vn phông 4i din, dja
diem kinh doanh ho.c nai cu trCi dôi vâi h kinh doanh, cá nhân. H scr dà nghj vay
von gôm:
+ Giy d nghj vay vM (theo Mu 12a, 12b, 12c ti Phii 1ic ban hành kern
theo Kê hoch nay);
+ Danh sách NLD dang tham gia BBXH (theo Mu 13a, 13b, 13c tai Phçi 1ic
ban hãnh kern theo Kê hoch nay), d có xác nhan cüa ca quan BHXH;
+ Ban sao có chirng thirc hoc bàn sao kern theo bàn chinh d d& chiu mt
trong các giây t& sau: Giây chng nhn dàng k9 doanh nghip/Giây chCrng nhn dng
k Hcp tác xã/h kinh doanh; Quyêt dnh thành 1p ciia ca quan nhà nithc có thârn
quyên (neu có); Giây phép kinh doanh/Giây phép hoat dnChirng cM hãnh nghe
(doi vó'i ngành nghê kinh doanh có diêu kin hoc pháp 1ut có quy djnh); Giây phép
dâu ttr/Giây chirng nhn dâu tu (dôi vâi doanh nghip duçic thành 1p bâi nhà dau tu
nuôc ngoài);
lam

+ Gi.y üy quyn (nu có);
+ Ban sao vn ban v vic NSDLE) phái tm dirng ho.t dng do yêu c&u cüa
ca quan nhà nuâc có tham quyên de phông, chông djch COVID-19 trong thii gian tir
ngày 01/5/2021 den hêt ngày 3 1/3/2022 (doi vói vay von trà luo'ng phic hôi san xuât,
kinh doanh);
x
+ Phuang an hoac ke hoach ph'çic hoi san xuat, kmh doanh doi vai doi ttrqng
là NSDLD duçic vay von trà lucing cho NLD khi phiic hôi san xuât, kinh doanh;
.

.

,.

+ Bàn sao thông báo quyt toán thus thu nhp doanh nghip näm 2020 cüa ca
quan thus di vâi NSDLD hoat dng trong linh c vn tãi, hang không, du ljch,
dua NLD Vit Nam di lam vic nu&c ngoài theo hcrp dông dê
djch vi lizu trCi
phiic hi san xuât, kinh doanh.
- Bixorc 3: Clii nhai'th Ngan hang Chinh sach xa h91 thanh phophe duyçt cho
vic, ké tr ngày nhn duçic day dU ho sa dé nghj vay von
vay trong 04 ngày
cüa NDLD). Trung hqp không cho vay thI thông báo bang vn bàn nêu rô 1 do
dn NSDLD.
- Btthc 4: Trong 03 ngay lam vic k ttr ngày nhan tái cp van, Chi nhánh
Ngân hang Chinh sách xâ hOi thc hin giãi ngan den NSDLD.
a

va

t

lam

A

*

F

A

S

A

A
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d) Thñ hn tip nhan h so' d ngh vay vn
Chi nhánh Ngân hang chinh sách xã hi thãnh
vay von chm nhât den hêt ngày 25/3/2022.
d) Ngun vn cho vay, chi phI quân 1

pM tip nh M so' d nghj

- Ngun vn d Ngân hang ChInh sách x hi thirc hin cho NSDLE) vay theo
quy dnh t.i Quyét djnh so 23/2021/QD-TTg là ngun vay tái cp von tôi da 7.500
t' dông, không có tài san báo dam, li st 0%/nthn tir Ngân hang Nhà nirâc Vit
Nam.
Thai hn giài ngân tái c.p vn cüa Ngân hang Nhà nuóc Vit Nam dn h&
ngày 31/3/2022 hoc kid giái ngãn h& ngun tái cp vn thy theo diêu kin nào den
tnrórc.
- Ngãn sách nhà nrnc cp phi quãn 1 tü ngun chi du tr phát triên cho Ngân
hang ChInh sách xã hi theo mirc l%/nm trên sO du nq giài ngân cho vay th%rc t
theo quy djnh ti Quyet djnh s 23/2021/QD-TTg.
e) Chuyn nq qua hn và xr 1 i-ui ro vn vay ti Ngãn hang ChInh sách xã
hi: Thirc hin theo quy djnh tai Diêu 42 Quyêt dnh so 23/2021/QD-TTg.
2. Di v&i các chinh sách h trq riêng cüa thành pM
2.1. H trq ngir&i có cong each mng, di tircyng bão trq xã hi, ngirôi
thuc h nghèo, h cn nghèo
a) Dói tixng ngithi có cong each mng, di tixçing bào trçi xâ hi, ngueii thuc
h nghèo, h c.n nghèo bao gni:
- Ngi.thi có cong each mng bi bênh him nghèo, m dau thu&ng xuyên (hu&ng
trçi cap hang tháng theo Quy& djnh so 40/2016/QD-UBND cüa UBND thãnh phô
s'Cra doi, bô sung mt so diêu cüa Quy djnh ye trq cap thi.thng xuyên, dt xuât dôi v&i
ng1xii có cong cách mng mac bnh hiêm nghèo có hoàn cành khó khän trén dja bàn
thành phô E)à Nng ban hành kern theo Quyêt djnh so 14/2009/QD-UBND ngày
3 0/5/2009 cüa UBND thành phô Dà Nng);
- Ngu&i cao tui cô do'n, ngixêd khuyt tt d.c bit nng, tré em m côi dang
hu&ng trq cap xã hi hang tháng & cong dOng theo Nghj quyêt 134/2017/NQ-HDND;
- Nguii thuc din h nghèo, ho cn nghèo theo chun thành pM ca con
sire lao dng và không cOn sire lao dng) có ten trong danh sách dixçic UBND thành
phO phê duyt (ké cã h nghèo phát sinh trong nm 2021 duçic UBND xJphuäng
cong then).
b) Mire M trq và phtrcing thirc chi trà
- Nguii Co cong cách mng bj bnh him nghêo, m dau thuOng xuyên (hu&ng
trcY c.p hang tháng theo Quyêt djnh so 40/2016/QD-UBND): 1.000.000
dông/ngu?ii/lân;
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- Ngui cao tui Co dcm, ngithi khuyt tt dc bit nng, tré em m côi dang
hithng trçi
xhOi hang tháng & cong dông theo Ng quyêt 134/2017/NQ-BDND:
1.000.000 dOng/nguii/1ãn;
cap

- Ngi.thi thuc din h nghèo, h cn nghèo theo chun thành ph (k Ca con
sirc lao dng và không cOn sic lao dng) Co ten trong danh sách dizçic UBND thành
phô phê duyt: 5 00.000 dông/ngixii/1an.
P

P

A'

- UBND xa/phuang: Can cix danh sach doi ti.rqng bao trq xa hçi (bao gom
nguYi cao tuOi cô dcm, ngi.thi khuyêt tt dc bit n.ng, tré em mô cOi dang hung trçY
xã hi hang tháng cong dông theo Nghj quyêt 134/2017/NQ-BDND), 1p danh
sach theo Mâu
14-DT1; danh sách hQ nghèo, h cn nghèo duçic UBND thành
phô phê duyt, l.p danh sách theo Mu 14-DT2 và Mu 14-DT3. Thirc hin chông.
tthng; giri cho phOng Lao dng - Thtrang binh và Xâ hi thâm djnh, trInh Chii tjch
UBND qu.n, huyn phê duyt.
cap

a

so

- Phông Lao dng - Thuo'ng binh và Xâ hi qun1huyn: Cn ctr danh sách
ngi.rOi có cong each rnng bj bnh hiêm nghèo, ôm dau thixO'ng xuyên (hi.r&ng trq
hang tháng theo Quyêt dinh 40/2016/QD-UBND), 1p danh sách theo Mâu 14DT4. Thc hin chông trimg, trInh Chü tjch UBND qunJhuyn phê duyt và chi
dao thirc hin chi trâ ho trçc.

cap

so

so

2.2. H trçr ngithi lao dng khOng cO giao kt hqp ding lao dng bj mt
vic

lam

a) D& ttrçrng, diu kin h trçi
- Ngithi lao dng không có giao kt hcip dng lao dng bj m.t vic
bao
gm: Giáo viên, nhân viên trung mâm non tu thic, nhân viên, bão mâu nhóm tré;.
thuyn viên ph%i.c vçi tàu du ljch, lái Xe, phi1 xe cüa 12 tuyen xe bu5't trçr giá cCia thành
ph, lái Xe, phi xe các tuyên cO djnh, xe taxi, xe hçip dOng duói 9 chO ngOi hotdng
trên dla bn thành phô; lam vic &in vj ift hanh, lái e, phiic vçi vn chuyên du
ljch, lam vic các khu dMm du ljch, các c sâ hru tr(i, các diem kinh doanh djch
vi tai các bLi tm; lam cong vic ct toe, d9n v sinh, giip vic gia durth và ban
so.
lam

a

a

ye

- Cu trü hqp pháp t.i dja phtrmig

(co

h kh.0 thuing tri.'i ho.c si tm tth).

b) Mi'ic h trç và phuang thirc chi trâ
- Müc h trçi: 1.500.000 dng/nguOri/l.n.
- Phtrmig thirc chi trã: Trà 01 ln cho ngi.thi lao dng.
c) TrInh tx, thu tiic thirc hin
ci) Di vói ngtr&i lao dng là giáo viên, nhân viên trithng mm non ti.r thiic
- Ngi..thi lao dng CO nhu c.0 h trçi g1ri d nghj h trçr theo mu s 14-DT1
tai Phii hic ban hành kern theo Kê hoach nay den PhOng Giáo dçic và Dào tao
qunIhuyn quãn l các trub'ng.
- Th&i hn và th&i gian thirc hin
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+ Thai han tip nhn h s châm nht dn ht ngày 31 tháng 8 nm 2021.
+ Trong 02 ngày lam viêc k tr ngày nhn d nghj h trq, Phông Giáo dic và
Dào tao quânlhuyên thrn dinh, lap danh sách dê nghi h tra gin UBND quânlhuyên
trInh UBND thành phô (hoc ca quan &rçic üy quyen) quyêt djnh.
- Trong 02 ngày lam vic, k tir ngày nhn dixcic dü h sa cUa UBND
qunJhuyen, UBND thành phô ho.c cc' pan duçic üy quyên) ban hành quyêt ctjnh.
phê duyt danh sách và kinh phi ho trq, dông thi chi dao thc hin ho trçi. Trix&ng
hçip không phé duyt, UBND thành ph (hoc cc' quan &rqc üy quyên) thông báo
bng vn bàn và nêu rô 1 do.
c2) Di vOi ngui lao dng là nhân viên, bão mu cUa nhóm trê
- Ngrô'i lao dng có nhu cu h trçl gi d ngh h trçi theo mu s6 15-DT2
tai Phii lie .ban hành kern theo Ké hoach nay dn UBND xJphix&ng ncyi Cu trti.
- Th&i h?n và thii gian thirc hin
+ Thô'i hn tip nhn h so chrn nht dn h& ngày 31 tháng 8 nàin 2021.
+ Trong 02 ngày lam vic k tir ngày nhn d ngh h trçl, UBND x!phuông
thãm djnh, l.p danh sách d ngh4 h trçr gii UBND qunJhuyn trinh UBND thành
phô (hoc cc' quan duçc iiy quyen) quyêt dinh.
- Trong 02 ngày lam vic, ké tir ngày nh.n' duçic dü h so cüa UBND
qun/huyn, UBND thành phô (hoc cc' quan duçie iy quyên) ban hành quyêt djnh
phé duyt danh sách và kinh phI ho trg, dông thai chi dao thçrc hin ho trg. Tnthng
hçp không phê duyt, TJBND thành pM .(hoc cc' quan duçic üy quyên) thông báo
bang van bàn và nêu rô 12 do.
c3) EMi vói nguài lao dng là thuyn. viên phiic vi tàu du ljch; lái Xe, phii xc
càa 12 tuyên xe butt tror gia cüa thành phô; lái Xe, phçi xc các tuyên cô djnh, phiic
'crij vn chuyén du ljch; xc taxi, xe hqp ding dixâi 9 ch ngôi hoat dng trên dja bàn
thành phô
- Ngi.thi lap dng có nhu c.0 M trçi gCri d nghj M trq theo mu so 15-DT3
tai Phii 1iic ban hành kern theo Kê hoach nay den S& Giao thông 4n tái.
- Thôri h và th&i gian thirc hin
+ Thài han tip nhn M so chm nht dn h& ngày 31 tháng 8 näm 2021.
+ Trong 02 ngày lam vic k tfr ngày nhn d ngh h trçl, S Giao thông vn
tãi thâm djnh, l.p danh sách de ngl4 M trçi trInh UBND thành phô (hoc cc' quan
duqe üy quyen) quy& djnh.
- Trong 02 ngày lam vic, k ttr ngày nhn thrgc dii M so cüa Sâ Giao thông
vn tãi, UBND thành pM hoc cc' quan duçic üy quyn) ban hành quyêt djnh phê
duyt danh sách và ldnh phi M trçi, dông thôi clii dao thirc hin ho trq. Tnxmg hqp
không phé duyt, UBND thành phô (ho.c cc' quan duçic üy quyen) thông báo bang
van bàn và nêu rö 1 do.
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c4) Déd vol ngi.thi lao dng lam vic a don vj ift hãnh, lam vic & các khu
diem du ljch, các Ca sâ km trü
- Ngithi lao dng có thu c.0 h trq giri d nghj h trq theo mu s 15-DT4
ti Phii itic ban hnh kern theo Ke hoach nay den SO Du ljch.
- ThOi hn và thôi gian thirc hin
+ Thyi h?n tip nhn h so cham nht d&i h& ngày 31 tháng 8 nm 2021.
+ Trong 02 ngày lam vic k tü ngày nhn d nghj h trq, SO Du flch thm
djnh, 1p danh sách dê nghj ho trçi trInh UBND thành phô (hoc Ca quan ducic üy
quyen) quyêt djnh.
- Trong 02 ngày lam vic, k tü ngày nhn duqc dü h so cia SO Du ljch,
UBND thành phô (hoc c quan dixqc üy quyên) ban hành quyêt djnh phê duyt danh
sách và kinh phi ho trci, dông thOi chi d.o th'grc hin h trq. Truang hçip không phê
duyt, UBND thành phô (hoc co quan duçic üy quyên) thông báo bang vn ban va
nêu rô 15' do.
c5) Di v&i ngithi lao dng lam vic ti các dirn kinh doanh djch vi tai các
bãi tam, lam cong vic c.t toe, dçn v sinh, giüp vic gia dInh
- NguOi lao dng có thu cu h trg gCri d nghj h trçr theo mu s 14-DT5
ti Phi1 1iic ban hânh kern theo Kê ho?ch nay den TJBND xJphu&ng noi Cu tth (dái
vOl nguOi lao dng lam vic tai các diem kinh doanh dch vii tai các bâi tam phái có
xác nh.n cüa ChU kinh doanh dich vu).
- Thai h?n và thOi gian thrc hin
+ ThOi hn tip nhn h so chm tht dn h& ngày 31 tháng 8 nam 2021.
+ Trong 02 ngày lam vic k tr ngày nhn d ngh h trçl, UBND xâIphi.rng
thâm djnh, 1p danh sách dê nghj ho trci g1ri UBND qunIhuyn trinh UBND thành
phô (hoc Ca quan duçic üy quyên) quyêt dnh.
- Trong 02 ngày lam vic, k tir ngày nhn ducic dü h so cüa UBND
qunJhuyn, UBND thành phô (hoc cci quan ducic üy quyên) ban hành quyêt djnh
phê duyt danh sách và kinh phI ho trq, dOng thai clii dao thirc hin ho trq. TruOng
hqp không phé duyt, UBND thânh phô hoc Ca quan duçic 1i.y quyên) thông báo
bng van ban và nOu rô 15' do.
IV. MQT sO BIN PHAP CHONG TRUNG 1)01 TING Kill GIAI
QIJYET HO mci
Chng tri'ing di tuçng di vOl các danh sách phê duyt cii th nhu sau:
1. Di vd các nhóm di tirç'ng ngirô'i có công; di tlr9ng bão trç xã hi;
ngtrbi thuc h nghèo, h cn nghèo
Ly danh sách ngixOi có cong lam g6c; danh sách d& tixçmg bâo trçi xã hi
chng tràng vOl danh sách nguOi cO công; danh sách ngixai thuc h nghèo, h cn
nghèo chng tràng vOl danh sách nguOi có cong và dôi tuçxng bão trçi xã hi.
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2. Giãi quyt chng trñng các nhóm nguôi lao dng vó'i các di ttrqng
ngtrôi có công, di ttrçrng bão tro xã hi Va ngirM thuc h nghèo, h cñ nghèo
Nu danh sách cáo rihóm di tuqng dixçc huâng chfnh sách htrq t.i tMt a
diem 2.2 khoãn 2 Miic III Kê ho?ch nay tthng v6i các danh sách tai tiêt a diem 2.1
khoán 2 Miic Ill Kê ho.ch nay tM chi duqc htiâng khoãn chênh loch con lai.
VI dvi: D& tuçing ngiz&i lao dng t.i tMt a dim 2.2 khoãn 2 Miic ifi di.rqc
hir&ng 1.500.000 dông/ngtri/1n, nêu trOng vâi danh sách dôi txç1ng & ti&i ti& 3 ti&
a dim 2.1 khoán 2 Muc III thI chi ducc hu&ng 1.000.000 dng/ngix?yiI1&n (1.500.000
dông dixcic hx&ng - 500.000 dông dâ nhn, cOn 1.i 1.000.000 dng).
V. TO CHC TIIC T1T1N
1.UBND thành ph quyt dinh hoàc üy quyn cho các ca quan chuyên mon
thuc UBND thành phô quyêt dnh phé duyt danh sách và kinh phI ho trçY cho các
dôi tLrçing quy djnh tai Miic III Kê hoach nay.
2. Chü tjch UBND thành ph6 giao cho ChU tjch UBND qun, huyn thm
djnh, phê duyt danh sách dOi tixqng ngi.thi có cong each mng, báo trçr x hi và
danh sách h ngheo, h cn nghèo theo quy djnh t,i diem 2.1 khoân 2 Miic III Ké
hoach nay.
3. Chü tjch UBND thành ph giao cho S& Lao dng - Thuang binh Va Xã hi
thành 1p to giüp vic triên khai K hoach nay. Trong do, 1nh dao S& Lao dng Thirong binh và Xâ hQi lam To tnr&ng; giao cho cac ngành, dja phuong thçrc hin
các nhim v'çi sau:
a) S& Lao dung - Thiro'ng binh và Xã hi
- Tham mizu cho UBND thành ph trin khai thirc hin K hoach nay, theo
dôi, don doe các dan v, dja phi.wng thçrc hin;
- Tharn mtru UBND thành ph6 quyt dnh ho.c d xuât trmnh HQi dng nhân
dan thãnh phô h trçi bng kinh phI ngân sách thành phô cho mtsô nhóm dôi trcing
khác g.p khó khàn do dai djch COV]D-19 trên dja bàn thãnh phô ngoài quy dnh tai
Ké hoch nay.
- PMi hqp t chirc trin khai, tuyen truyn các chlnh sách dirçic quy dnh dn
toàn th ngithi dan, doanh nghiêp nh&t là v d& t.rqng, tieu chuân, diêu kin và ho
so di.rçic hu&ng chlnh sách cüa các nhóm;
- Ph& hçp tMn hành tng hçrp s luqng, kinh phi các nhóm di tizcing, trong
toàn thãnh phô; dng th&i nm tInh hinh dOi tixçmg lao dng bj ãnh hu&ng kjp th&i.
báo cáo UBND thành phô;
- Thuông xuyen kim tra, h tro v chuyên môn, nghip vti cho các dja
phurong trong qua trInh to chüc thrc hin;
- Phi hqp vâi UBMTTQVN thànli ph d giárn sat qua trInh thirc hin h
trç;
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- Hang tuân tng hçp k& quàv s hrçng dixçyc h trq báo cáo Chü tjch UBND
thành phô (vao chiêu thir 6 hng tuan).
b)S&Tài chInh
- Trén ci s& d nghj càa cac co' quan, don vj, dja phuang v dir toán kinh phi
thxc hin theo Kê hoch nay (dôi ttxçing, rnCrc chi, so tin âê nghj), Si Tài chInh
kiêm Ira, tong hqp báo cáo UBND thành phô bô sung dir toán cho các Ca quan, dan
vj, dja phtxang thirc hin chi trà kp thôi cho các dôi tucYng và thçrc hin thanh, quy&
ton theo quy dnh.
- B tn kinh phi d trâ phI chuyn khoàn cho các di ttrqng h trçl theo hmnh
thüc chuyên khoãn;
- Hithng dn các dja phuong v thu tiic chi trâ, thanh quy& toán; thU tyc thu
*
hôi dôi vài nhffiig tnrông hçp cap sal dôi tixcing, cap tràng và np trá kinh phi;
- Tham muu UBND thanhpM chU dng sr diing 50% ngun dir phông ngãn
sách ctja phi.xcmg (bao gôrn Ca 3 cap tinh, huyn, x) và 70% qu5 d1r trü tâi chinh dja
phumg, nguôn câi cách tiên lixang con du dê th'çrc hin h trçl theo,các vn bàn quy
dnh hin hnh và theo Kê ho?ch nay. Tham muu UBNI) thành phô báo cáo B Tài
chInh dê ng cap bô sung kinh phI cho da phucmg theo quy djnh.
c) S& Van hóa và The thao
Can cir chirc nàng, nhirn vv duçrc giao, thirc hin vic d6i chiu, thm Ira,
xác nhân tInh chInh xác cUa ho so' và lap danh sách theo biêu mâu kern theo Kê
hoach nay. ChU trl triên khai và huong dn thrc hin quy trinh, thU tiic ye ho trçi
nguôi lao dng theo quy dnh t?i diem 1.8 khoãn 1 MçTc ifi Ké hoach nay.
d)S&Dulich
Can cir chirc nàng, nhirn vi duçic giao, thirc hin vic d& chMu, thArn Ira,
xác nhn tInh chinh xac cUa ho so' và 1p danh sách theo biêu mâu kern theo Re
hoach nay. Chu trI triên khai và hu&ng dan thirc hin quy trInh, thC tçic ye ho trq
ngix?ii lao dng theo quy djrth t.i diem 1.9 khoàn 1 Mic III và tiêu tiêt c4 tiêt c diem
2.2 khoàn 2 Mic Ill Kê hoch nay.
d) S& Giao thông vn tái
Can ctr chirc nàng, nhim vii duçic giao, thirc hin vic di chiu, thm tra,
xác nhn tInh chInh xác cüa h so' và 1p danh sách theo biêu man kern theo Re
hoach nay. Chu trI tniên khai và hi.r&ng dan thçrc hin quy tnlnh, thU tic ye ho trq
ngithi lao dng theo quy djnh tai tiêu tiêt c3 tiêt c diem 2.2 khoãn 2 Mic ifi Kê
hoach nay.
e) S& Thông tin và Truyn thông
- Thrc hin kjp thai vic huóng dn CC ca quan báo cM, Dài truyn thanh
qunJhuyn và h th6ng thông tin ca sâ thânh ph6 tuyên truyên, dng tài các van ban
quy djnh h trq cUa Trung ucing, k hoch, hu6ng dn cUa thành phô den các to
chüc, cá than và nhân dan;
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- Chun bj h. thng k5 thut, phuc vii các hQi ngh trçrc tuyn hithng dn vic
ho trç cho các dla ph'ircing (neu có);
- Chi do Trung tam Thông tin djch v Cong Dà Nng (Tng dài 1022) tip
nhan thông tin và phôi hcip
To giüp vic cüa S& Lao dng Thixang binh và Xa
hi kjp thyi giài dap thàc mac cáo nôi dung lien quan den chmnh sách ho trçi ngtthi
dan bj ành hithng bài djch COVID-19 trên dja bàn thành ph&
g) Chi nhánh Ngân hang ChInh sách xâ hi thành ph Ba Nng
vai

Chü trI trin khai vâ hxóng dk các doanh nghip, nguii sCr ding lao dQng
thirc hin chinh sach h trq NSDLD vay vn dtrâ li.rong ngirng vic, trâ hrang ph1ic
hôi san xuât theo diem .1.11 khoán 1 Muc III Ké hoach nay.
'
h) Bao hiem xa hçu thanh
phoA
-

A

Can cir ch(rc nàng, nhiém vu duçic giao, cM do Bão him xã hi qunThuyn.
dôi chiêu, thâm tra, xác nhân tInh chInh xác cüa h so theo biêu mu kern theo Ke
ho?ch nay. ChU tn tniên khai và hiiàng dk thirc hin quy tnInh, thu tiic ye giâm müc
dóng bão hiêm TNLD, BNN; h trçi NLD và NSDLD tm drng dóng vao qu5 huu
trI và t1r tuât theo quy djnh tai diem 1.1 Va diem 1.2 khoãn 1 Miic ifi Kê hoch nay.
i)Ciic Thue thanh phoA
•

A

Can cir chcrc nng, nhim vi dixçc giao, chi do CM ciic Thug khu vircIqun
dôi chiéu, thâm tra, xác nhn tInh chfnh xác cüa ho sci theo biéu mâu kern theo Kê
ho.ch nay,
báo dung quy dinh.
k) Các s&, ngành
quan cüa thành ph&
dam

lien

Phi hcTp vôi S Lao dng - Thixong binh Va Xâ hOi hi.r&ng dan, giâi dáp cáo
chInh sách den các dôi tixcrng thuQc lTnh virc s&, ngành quân l.
.

,

*

,

1) Bai Phat thanh - Truyen hinh Ba Nang, Bao Ba Nang, Cong Thong tin
.
&çn tr thanh phoA
A

I

IA

T chirc tuyên truyn kjp thà'i cáo van bàn quy djnh cüa Trung i..rong, thành
pM lien quan dn thc hin chInh sách nay.
m) Kho bc Nhà ntthc Ba Nng
Chi dto Kho bc cáo qunIhuyn ph6i hqp vâi cáo CG quan, dan v lien quan
sir ding kinh phi chi trâ M trq ctôi tixqng g.p khó khàn do di djch COVID-19 trén
dja bàn thành phô Ba Nkg.
n)Bngh UBMTTQ Vit Nam thành ph và các t chfrc thành viên
Co Ke ho.ch chi d.o hi.wng dan UBMTTQ Viçt Nam, cac to chtxc thanh vien
các cp to chuc giám sat hr qua trInh triên khai xác djnh ctôi tirqng, 1p danh sách
den vic chi trã và thanh toán theo quy djnh.
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o) UBND các qun, huyn
- Can ctr Ngh quyt s 68/NQ-CP, Quy& djnh s6 23/2021/QD-TTg và K
hoach cüa Chü tjch UBND thành phô chi do các ngành, dja phixang day mnh cong
tác thông tin, tuyên truyên den các to chtrc, cá nhân va toàn the ngithi dan trén dja
bàn;
- Chü tjch UBND qunIhuyn thm djnh trInh UBND thành ph (hotc cor quan
ducic üy quyen) phê duyt danh sách các dôi ti.rçxng dc thii cüa thành phô;
- T chüc trin khai thirc hin và phân công, giao nhim vi ci th cho trng.
nganh có lien quan, các xJphuing nghiêm tic thçrc hin dam bão dung theo tinh
than chi do cüa Trung ucng và cüa thành phô; bô tn can b và norm tiêp nhn ho. sor
dé ngh ho trq thun igi, khoa h9c. Kiên quyêt xr l nghiêm nhi:tng trung hçrp sai
phm, lqi diing chInh sách triic 1çi cá nhân, tham ô, tham nhüng, ithig phi, lçi Ich
nhóm ho.c gay khó khAn cho các dôi tuqng;
- Clii do UBND xJphizông can cr quy dnh, thành l.p b phn thm djnh,
kim tra h sor lien quan dn nguôi lao dng theo thâm quyên phàn cap, chçn can b
am hMu các di tuqng, sat vâi thc tê dê dam bào qua tnInh xác djnh dôi tg, thâm
dnh ho sci chat ch dung quy djnh;
- Clii do Phông Lao dng - Thumig binh và Xâ hi thm djnh h sd nhanh
chóng, trhih cap có thâm quyên quyêt djnh phê duyt;
- D& vó'i huyn Hàa Yang và các xã trirc thuc chü dng sir diing 50% ngun
dir phông ngân sách dja phiiang và 70% nguôn cãi cách tiên lixong can du dê thirc
hin. Các qun l.p dir toán kinh phI thirc hin theo Ké hoch nay (bao gôm các doi
ti.rcrng do Phàng LDTB&XH và các phtràng quàn l) glri S& Tài chinh kiêm tra, tong
hçrp trinh UBND thành phô bO sung dir toán dé thirc hin.
Trên day là K ho.ch trin khai thrc hin các quy djnh v h trcx ngithi dan,
ng'ithi lao dng và nguYi sr dyng lao dng gp khó khn do di djch COVID- 19 tren
dja bàn thành phô Dà Nng n.m 2021. Trong qua trIi thirc hin, các dorm vj,dja
phucmg g khó khn, vithng m.c, kjp thôi báo cáo Cl'?ü tjch UBND thành phô dê
clii
N.ii nhmn:
- B LDTBXH;
- TT: TU, HDND;
UBND TP, UBMTTQVN TP;
- S&, ban, nganh TP;
- Bão hiôm x hi TP;
- CN NHCSXH TP;
- Cc Thus TP;
- UBND qun, huyn;
- Li.ru: VT, SLDTBXH.
"-Si-

Phi

1ijc

/1(11- UBND ngày 1g thdng 7 näm 2021
ND thànhph6Dà Nng)
V
*

Mu ó 01

De'
o trçi ca ngrM sü ding lao dng ducic tam drng dóng
vào qu huu trI và tcr tuât

Mu

02

Phuang an dào tao, bi dung, nâng cao trInh d k näng ngh và
duy trI vic lam cho ngixài lao dng

03

Dê ngh h trçi dào tao, bi duông, nâng cao trInh d k näng
ngh dê duy tn vic lam cho ngui lao dng

a

Mu

Mu s 04a

Quyt djnh v vic h trcy dào tao, bi duông, nãng cao tnmnh d
k5 nng ngh d duy trI vic lam cho ngui lao dng

Mu so 04b

Quy& djnh v vic thu hi kinh phI h trq dào tao, bi dtrông,
nâng cao inh d k nng ngh dé duy I vic lam cho ngixi lao
dng

Mâusô05

Danh sách ngi.thi lao ctng tam hoân thrc hin hqp dng lao dng,
nghi vic không hungiuoiig

Mu s 06

Danh sách nguM lao dng ngirng vic

—

Mâu so 07

D nghj h trçi cüa ngi..thi lao dng ch.m dirt hçip dng lao dng
không dit diu kiin hixthig trçl cap that nghip

M.0 s 08a

DanE sách FO, Fl phãi diu tr, cách ly y

Mu s 08b

Danh sách tré em thuôc din FO, Fl dizcic h trq

p

—

,

Mâu so 08c

Danh sách FO, Fl, tré em nhn h trçl

Mu s 09

Danh sách viên chrc hoat dng ngh thut d nghj h trq

Mu s 10

D nghj h trçi cüa nguM lao dng là hithng dn viên du ljch

Mu sê, 11

D ngh h trq h kinh doanh gp khó ldin do djch COVID-19

Mu s 12a

D nghj vay vn trã hrcing ngmg vic cho ngirM lao dng
D nghj vayvn trâ ltwng phiic hM san xu.t (ap diing d6i vOi
ngui sir dçing lao dng phâi tam dixng hoat dng)
D ngh vay vn trâ 1ircrng ph%ic hôi san xuât (ap diing di v&i
ngui sCr dung lao dng hoat dng trong lTnh virc 4n tái, hang
không, du ljch, djch vçi luu tri và dixa ngi.thi lao dng Vit Nam
di lam vic i nuó'c ngoài theo hqp dng)

Mu

12b

,

Mu s 12c

Mus6 13a

Danh sách ngiz&i lao dng bj ngi'rng vic do ành hu&ng cia dai
djch COVID-19

Mâu so 13b

Danh sach ngithi lao dng dixcic ngithi scr diing lao dng d nghj
vay von dê trà li.rong phiic hôi san xuât (ap d1ng dOi vâi ngu&i sir
diing lao dng phâi t?m di'rng hoat dng)
Danh sách ngu?i lao dng thrcc ngix&i sCr ding lao dng d nghj
vay von dé trâ hwng phic hôi san xuât (ap diing doi vói ngu&i sir

Mâu so 13c

diing lao dng hot dng trong 11th we 4n tãi, hang không, du
lch, djch vii liru trü và dua ngri lao &ng Vit Nam di lam vic
a nixóc ngoài theo hqp dOng)
Danh sách di tirçing bâo trçi xâ hi dang hixo'ng trçi c.p xã hi

Mâu so 14-DT1

hang tháng duqc h trg do ành huóng b&i djch covid-19 - nAm
2021

Mu s 14-DT2

Danh sách ngu&i thuc h nghèo hu&ng chInh sách h trçi

Mu s 14-DT3

Danh sách ngixai thuc h cn nghèo hming chfnh sách h trçi

Mu s 14-DT4

Danh sách ngix?ii có cong dirge M trçy do dai djch covid-19
D nghj h trçi dành cho giáo viên, nhn vien tnräng mm non tir
thiic khong co giao ket hgp dong lao dong b mat vic lam

Mau

1 5-DT2

Dé nghi h tra danh chongwi lao dông la nhàn viên, bao rnu cua
thorn tre khong co giao ket hgp dong lao dçng b mat vice lam
D nghj h trg dành cho nguilao dng là thuyn viên ph%lc v1i thu
du lich; lái Xe, phii xe cüa 12 tuyên xe but trg giá cüa thành phô; lái

Mu s 1 5-DT3

Xe, phii xe các tuyên cô djnh, phiie vii vn chuyên du lich; lái Xe taxi,
xe hçip dông duói 9 ch ngôi hoat dng trên da bàn thành phô không
co giao két hcrp dOng lao dng
D ngh h trçi dành cho ngi.thi lao dng lam vic a don vj ift hành,

Mau s 1 5-DT4

các khu dim du ljch, các ca sâ luu tr(i hoat dng trên dja bàn thành
ph6 không Co giao kêt hgp dông lao dng
D nghj h trq dành cho ngtrii lao dng lam vic t?i các diem kinh

Mau so 15-DT

doarih djch v11 ti các bi thm, lam cong vic cat toe, d9n v sinh, giüp
vic gia dmnh trên dja bàn thành pM không có giao kêt hçip dông lao
dng

Ic

Mau so 01
11N DON V QUAN L (n&i co)
TEN B€N V

CONG HOA xA 1101 dO NGIIIA VIT NAM
Dc 1p - Ttr do - Hinh phñc

s6 ..../......
V/v dà ngh tna drng dóng vào
qu huu trI và tCr tut
KInh g1i: BHXH tinhlhuyên

(ncxi dang tham gia B}IXH)

l.Têndanvi:
2.Ms6&nvj
3. M s6 thu:
4. Sé lao dng phài giãm theo quy djnh tai Diu 5 Quy& djnh S6
/202 1/QD-TTg
ngày
/
/2021:
ngrai, trong do so lao dng dang ngfrng vic ma thai gian
ngmg vic tr 14 ngày lam vic tth len trong tháng là:
ngithi (danh sách chi tiêt kern
theo).
5.Dà ngh tm di'rng dóngvào qu hm.i trI vàtir tu&tlà .....tháng, ffrtháng .... nm
den tháng
nArn
6. H6 sci kern theo (nu eó):

ngày .... thál2g ... nám
Thu TRTSNG DYN V
( ten và dóng ddu)

2
DANJI SAd NGUYJ LAO DONG BANG NGNG VIC MA THOI GIAN
NGUNG VIC T1f 14 NGAY LAM VIC TR( LEN TRONG THANG
(Kern theo van ban sd ....../......ngày ......tháng ......närn ......cüa <ten don vi th dyng
lao C45ng> ye viçc tçrn dirng dóng vào qu9 hu'u trI và tz tudt)
(Nm trong Mu s 01)
TT
1
2
3

Ho vã ten

Ma s BIIXH

Tháng, nãm
bt du nghi

Ghi chá

Nguyn Van A
Nguyn VAn B
Nguyn VAn C

ngày
tháng
nám
TIILJ TRT1%NG DN V4
(Kj ten và d'óng dcfu)

3
A

Mau so 02
TEN DON V BE NGHII HO TRç1 CQNG HOA xA HQJ cii(i NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hanh phñc
ngày

tháng

nám

PIIU(5NG AN DAO TAO, B.OI DIY(5NG, NANG CAO TRIN]EL Do
K NANG NGIIE vA DUY TRI VIC LAM CHO NGffi1I LAO BONG
KInh gui: S& Lao dng - Thrang binh và Xâ hi thành ph Ba Nkg
1. Thông tin chung v don vj: Ten; cta chi trçi s&; ngày thãnh lip; m dan vj
(nêu có); ngânh, nghê hoc lTnh v'çrc san xuât kirth doanh, ngi.thi dai din.
2. Danh sách lao dng dao tao, bi dung, nâng cao trmnh d k5 nàng ngh dê
duy tn vic lam tai dan vj trong do neu rô các thông tin: ngày, thong, n.m sinh; s
so bâo hiêm xã hi; ngành, nghê dào tao; th&i gian dào tao; da diem dào tao ciia
trng ngixi lao dng.....Phi lc I kern theo).
3 Co s& dào tao (ghi rô Ca s dào tao thuc dan v hay lien k& dào tao, nk
lien ket dào tao dé nghj kern theo hqp dng lien kêt dào tao; co sâ dào tao phâi có
Giây chthig nhn dàng k hoat dng giáo dic nghe nghip). Mâu hqp dOng lien két
theo mâu (Phii lyc II kern theo).
4. Hlnh thi1rc t chi:c dào tao và dir kMn th0i gian khai giâng và b giãng cüa
tirng khOa h9c.
5. Phixang an duy tn viclâm cho ngithi lao dng sau khi dào tao, bi duong,
nâng cao trInh d k5 näng nghê bao gOm các nQi dung sau:
a) S lao ctng thrcrc tip tyc lam vic ho.c thay di vj trI vic lam phü hcrp v&i
phtrang an chuyên dOi cong ngh san xuât kinh doanh;
b) Cam k& cüa ngu&i sfr dung lao dng v vic su diing lao dng theo diing
phixong an. Nêu ng1xii lao dQng không dirge bô trI vic lam thi ngi.ri su diing lao
dng s phâi hoàn trâ toàn b kinh phI ho trçY bôi dixông, nãng cao trInh d k5' nàng
nghê.
6. Dir toan clii ti& kinh phi thirc hin.
D41DI1NIKYNVJ
(Ngwô'i dii din , dáng ddu)

Luu j: D6i vâi các casâ dào tao là thxg cao dng nk dào tao trinh d so cap d6i voi
nhng ngh chira có trong giây Thng k hoat dng giáo d,ic nghà nghip thi có báo cáo gfii Tong
cic Giáo diic nghê nghip tnrâc khi chrc ào
to

tao.

4
Phu luc I

iar v

BE NGH HO TRc1... CONG HOA XA HQI CHIJ NGHA VIT NAM
Bc 1p - Ti1 do - Hnh phñc

DANH SAd NGU'OI LAO BONG THAM GIA BAO TiO
I. THÔNG TIN CHUNG yE ri

v

1. Têndanvi:
2. Mãs danvj:
3. Dia chi:
II. DAMI SACH NGTXOI LAO BQNG THAM GIA BAO TAO

TT

Th&i
Ngày Loi hçrp dim bt
lb và ten
tháng ding lao du thirc
nm sinh dng
hin
LD

Cong

Ss
bão
hiém

Thôi
Thôi
Ngành
Co• so' dim bt dim
nghe
Ghi chñ
dào tao du dâo kt thüc
dào to
tao
dào tao

5
Phu luc 11
MAU H1P BONG LIEN KET DAO TO
CQNG HOA XA 1191 CIIU NGJi1A VIJT NAM
Thc 1p - Tir do - Hinh phüc
HP BONG LIEN KET Ao TLO
Gifia
(ten don vj sfr dirng lao dng)
và
(ten co s& giáo diic ngh nghip)

- Can cü B luât Dan su nàm 2015;
-Càncü
- Can cir nhu c.0 thc tin cüa
Horn nay, ngày

tháng

nm

, chiing tôi gm:

tai

BEN A: Bo'n v sfr ding lao dng)
Ch(rc V11

Ngiiäi di din
Djachi:
Din thoai:

Ernai1

;
tai

Tài khoân:
Ma s thu

Gi.y chirng nhn dàng k3 ho.t dng giáo diic ngh nghip (s& ngày, tháng
nàrn):
BEN B: (Co s& giáo dtic ngh nghip)
Chic vi

Ngtrà'i di din
Diachi:
Diên thoai:
Tài khoãn:

,

Ernai1

ti

M s thu
Gi.y chirng nhn dang k5' kinh doanh (s& ngày, tháng, nàm):
Sau khl bàn bçic, tháo lun hal ben dngj kj hpp 8áng ào tao, bi dwöng,
nâng cao trInh k9 nàng ngh cho ngu'ôi lao dng vol nhilng diêu khoán sau:

6

Diu 1. Ni dung hott dng phi hçp
ngh dào tao
1.

dao

tio

Ten

TrIrih d ctào tao (ghi cii th)
Thai gian dào t.o
So hrqng ngixôi di.rçc dào tao:
(Co the' dào tçw nhie'u ngh4 nhie'u lop, nhie'u thai gian khác nhau)
2. K hoach và tin d dào tao:
- Dja dim và thoi gian dào tao:
- Tin do dào ta0
(Co Ice' hoach, tiê'n d dào tgo chi tilt cia tiing

lop kern theo)

3. Chixang trinh dào tao: (Do ca s& dao tao xây drng hoc do ca s0 dào tao va
dan vj sr ding lao dQng phôi hqp xây dirng)
Diu 2. Giá trj hçrp dng và phiro'ng thfrc thanh toán
1.Giátij hçp dông
2. Phrnmg thüc thanh toán
.A
A
Dieu
3. Quyen
va trach nhiçm cua cac ben
•

A

1.Quyn và trách nhim cUa (don v si:r dng lao dng)
2. Quyn và trách nhim cüa (ca sâ giáo dic ngh nghip)
Diu 4. Diu khoãn chung, hiu lijc Hçp dng
DI DIN BEN B

D41 DIW BEN A

7
MusO3
CONG HOA XA HQI CIItJ NGHIA V[T NAM
Dc 1p Ti,r do Hnh phiic

TEN DON V BE NGIIE HO TR1

-

ngày

-

tháng

nám

BE NGH! HO TRq DAO T4O, BOI DTJ'NG, NANG CÁO TRINR DQ K
NANG NGHE BE DUY TRI VIC LAM CHO NGUO'I LAO BQNG
KInh giri: Sâ Lao dQng Thtro'ng binh và X hi tinh/thãnh ph
-

I. Thông tin don vj sfr thing lao dng
Ten don vi

.

Ten vi& tt

Ten giao djch que t (nu co)
T

M sé kinh doanh

sâ chmnh

Diênthoai
Ngithi dai din

.Fax
S tài khoãn

Tai Ngân hàng
Ngành ngh hoc lThh virc san xu.t kinh doanir

So lao dng tai th&i dim d ngh h trçr (khong k lao dng có thM h.n dithi
oltháng):

Nguyen nhãn buc phái thay di co c.0 hoc cong ngh san xut, kinh doanh:
II. TInh hInh san xut, kinh doanh
-

Doanh thu qu 1in k triràc thii dim d nghj h trçr

Doanh thu cüa qu c'ing k' qu lin trix&c thai dim d ngh h trq (quj ci~ng
Jçj)czanám 2019 hoc näm2020)
-

So doanh thu cüa qu 1in k triràc thtM dim d ngh h trçi vâi doanh thu cüa
qu cüng k> n.m 2019 hoc nm 2O2O
(giám bao nhiêu %).
-

Ill. Nhn cu h trq dào tao, b1i dtrô'ng, nãng cao trInh d k5 nàng ngh d
duy trI vic lam cho ngtrôi lao dng

-S

lao dng cn dào tao, bi• daông, nâng cao trinh d k5fr nàng ngh d duy

tn vic lam:

8
- Nhu c.0 kinli phi d thçrc hin dào tao, bi throng, nâng cao trinh ct k5 nàng
ngh d duy trI vic lam cho ngixi lao dng:
dng (sñ tin
viêt bang chiè:.................................)
(ten a'o'n vj th dyng lao dng,
doan nOi dung ghi trén là hoàn toãn
dung sir that Trumg hqp duoc h trçi kinhcam
phI, don vj sê thirc hin dào tao, bi
dixong, nâng cao trinh dQ k5 nàng ngh d duy trI vic lam cho ngir?i lao dng theo
dng phucing an d xay diing trong ha sci d ngh cüa don vj./.
Cff(JC DANH NG1X1J DE NGEII
(Ngw&i dgi din kj ten, dóng ddu,)
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Mu s 04a
.TJBND ThANH PHO A NANG
S5 LAO BONG - TEJLfcYNG BINIH
VA xA HOI

CONG BOA xA HOT CHJ NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hinh phüc
, ngày

S&

tháng ...

nám

/QD-SLDTBXH
QUYET BJNH
V vic h trçr dào to, bi dirörng, nâng cao trInh
k5 nãng ngh
dê duy trI vic lam cho ngithi lao dng

GL4MBOC S1LAO BONG- THtNGB1M1VAXAHQI
Can cLu2t Viêc lam nám 2013;
Can th Quyê't djnh sl 23/2021/QD-TTg ngày 07/7/2021 cia Thi twó'ng ChInh
phi quy djnh vl viçc thc hiçn các chInh sách h3 trçr ngw&i lao dç5ng và ngw&i th
d2ing lao dng gp khó k/ian do di djch Covid-19;
Can ci cia ...............quy djnh chic náng, nhim vy, quyln hcin và cct cd'u
td chz'c cia Sà Lao dc5ng - Thwo'ng binh và Xa h51;
Can ci'r Dl ngh hI' trcr kinh phi dào too, bô'i dw6ng, náng cao trInh dç5 /c9 náng•
nghê' dl duy trI vic lam cho ngw&i lao dng ngây
/....../... cia (ên don v/ dl
nghjhI' trci) ..........................................,.
Theo dl nghj cüa...............................................
QUYET BINH:
A

.?
.
.
.. de thrc hiçn
Bieu 1. Ho trq ('don vl de ngh ho lrq)
dào tao, bi duöng, nãng cao trinh d k nàng ngh .t duy trI vic lam cho ngui
lao dng, cii th nh'ix sau:

1.Phê duyt Phucmg an h trçi dào tao, bi du&ng, nãng cao trmnh d k5 nàng
ngh và duy trI vic lam cho ngui lao dng (kern theo).
2. Tng s nguYi lao dng &rçlc h trq:

nguYi;

dng

3. Tng s tin ducxc h trçr
(bcngchIb ..................................).
So tài khoân

. Tai Ngân hãng

(don vj dl nghj hI' frçi) Co trách nhim th chrc thirc hin
Diu 2.
dào tao, bi durông, nâng cao trmnh d k5' nàng ngh và duy trI vic lam cho ngithi
lao dng theo phi.rcng an dirçc phê duyt.
Biu 3. Quyt djnh nay có hiu 1irc k ti ngày k.

10
Diu 4. Chánh Van phông S, Giám dc Bão hi&ii xâi hQi tinh/thành
pM; Thu
tririg c sâ giáo diic ngM nghiêp 'nIu co,) và .... ('don vj d ngh/ ho trçr)
cMu trách
nhim thi hãnh Quyt djnh nay.!.

Nc?inhân:
- Nhir DMu 4;
-Lmi: VT.....

GJAMDOC

(Kj, dóng ddu và ghi r5 hQ ten)

11
UBND THANH PHO DA NANG
S LAO DQNG — TLIIJ'c1NG BINI
VA xA HOT
S&

/QD-SLDTBXH

z
.(
Mau
so 04b
CONG BOA XA HOT CiIJ NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tiy do - Hnh phüc

, ngày

tháng .

nám

QUYET DINH
V vic thu hi kinh phi h trçr dao tao, bi dtr5ng, Hang cao trInh d k5
näng ngh dê duy trI vic lam cho ngir&i lao dng
GIAM BOC S LAO BONG - TffEJONG BTNR VA xA HQI

Can thLuât Viêc lam nám 2013;
Can ci Quylt djnh so' . . . ./2 02 1/QD-TTg ngày . . ./.. ./2021 cza Thi twó'ng C7i In/i
ph2 quy dinh ye viac thc hian các chIn/i sách hO 1rp ngwài lao dng và ngu'ài th
dyng lao dang gçp khó k/ian do dcii dc/i Covid-19;
Cán cz cia ...............quy djnh chzc náng, nhiêm vy, quyê'n kin và co cd'u
tO chz2'c cia S& Lao dng - Thuvng bin/i và Xc hal;

C'án ci Q1t djnh s6 /QD-LDTBJngày.... tháng.. ..nám 20... cia Giám dc
S& Lao dang - Thwctng bin/i và Xã hal v vic ho trcr kin/i phi hO irç dào tzo, bOi
dw6ng, náng cao trInh dç3 Jc9 náng ngh dê duy frI vic lam cho ngithi lao dng;
Can c báo cáo hô trcr kin/i phi dào tqo, bô'i dunig, nâng cao trInh da k9 näng.
nghê dê duy trI viçc lam cho ngw&i lao dang ngày ......../....../ .
cia (ten don vj
dê nghj hO trcl) ..........................................
Theod nghj cza...............................................
QUYET BTNH:
Biu 1. Thu hi kinh phI h trq clao t.o, bi chräng, nâng cao trinh d k5 nàng
nghê dê duy trI vic lam cho ngu&i lao dQng di v&i:
Ten don vi drcyc ho tr
Tng s6 kinh phi duçic h trq theo Quy& djnh s
ngày.. .1.. ..1. . . .1à
. . .dông (bang c/il?:....................................... )
S kinh phi h trçi con dix phâi thu hi:
dng (bcng c/il?.
)

L do thu hi
Biu 2.
(Ten don vj) có trách nhim chuyn trá kinh phI cho Bâo him xâ
hQi
. tnric ngày
2
. ,
.
Theu 3. Giam
doc Bao hiem xa hçi tinh/thanh pho
thixc hiên thu hôi kmh phi h tra dao tao, bôi di.ro'ng, nâng cao trmh do k5 nthig ngh

12
d duy tn vic lam cho ngixi lao dng con du dl chi cho
(don vj dixçic ho trç).
Dieu 4. Quyet dnh nay co hiun 1irc keA ti.x ngay Icy.
Diu 5. Chánh VAn phOng S, Giám dc Bão him x hi tinh/thânh ph
(don vj d nghj ho tr ch4u trách nhim thi hành Quyêt djnli nay.!.
Nc'! nithn:
-N1nrEiéu 5;
-Li.ru:VT,

GJAMDOC
(, dóng ddu và ghi r6 hQ ten)
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MusO5
TEN CO. SO'(l)

CONG BOA xA HQI CIIIJ NGHIA VI1T NAM
Dc Ip - Tiy do - Hinh phác

• DANH SAd NGU1J LAO BONG TAM HOAN TIJIU'C HIN HP BONG
LAO BONG, NGH! VIC KHONG HUO'NG LU'ONG
KInh gi'ri: TiJy ban nhân dn quânlhuyênithi xä/thành pM
I. THÔNG TIN CHUNG

yE Ca SO' 1

1.Têncasy:
2.Mãscasy:
3. Dia chi:
Ii. DANH SAd NGUI LAO BONG T4M HOAN TBTJC ffIN HQP
BONG LAO BQNG, NGHI VIC KHONG IIUOG LUNG

-

TT

Tãi
Tho'i
iiioan
dim bt Thôi gian
cüa
du ttm ttm hoãn
Thôi
ngirO'i
Phông,
hoãn, I1DLD/nghi
Loi
dim
lao
So
ban,
s s
nghi vic khong
hçrp bt daU
tin
S
dng
CMT/théGh.h.
H9 Va ten phân
bão
không hrong (tfr
dng lao thc
ii
tro
nhân
h
can ctthc
xix&ng
him htthng ngày tháng
dng
hin
tr (Ten cong dan
lam VIçC
hrong nàm den
IIDLD
TK,
Ngày ngày thang
S TK,
tháng
nAm)
Ngân
nam)
hang)

Cong

(So' tiên ho trçi bang chü: ........................................)
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Ill. DANTJ SACIEI NGTf(I
LAO BONG TAM ROAN TREIC HJEIN HOP
BONG LAO BQNG, .NGHI vrc KHONG IJTh%NG
LTXONG VA BANG
MANG THAI
H9 va ten

Thfrtir
Tài khoan ciia ngirôi lao dng
tai mic S tin nhân h trç (Ten TK, S TK, S CMT/tle
cAn cithc
h trot
II
Ngân hang)
côngdân

Ghi chü

(So' tin M trçi bcng chi ........................................)
IV. DANH SACH NGTf(1I LAO BQNG TtM ROAN TRVC J{[N Hç1P
BONG LAO DQNG, NGHI vic KEIONG RU(JNG LITCING VA BANG
NIJOI CON BE RO4C CON NTJOI HO4LC CRAM SOc TRAY THE TRE EM
•
iuong tin
yeA con va
vq hoäc chng

TT

fl9vàtên

11

2

TAi khoAn
ella ngirôi
S
Thfrtir
lao dông
SoL
tLi miic H9 va Ngày H9 va CMT/th S tién nhân ho
ten trê tháng ten YY cAn clr&c ho tro tro (Ten CMT/th Ghi chll
II
em
cAn cithc
nAm
hoác cong dan
TK,
chira dü sinh cia chng & cüaycy
côngdân
S6TK,
6 tuôi tré em ct 2
hoäc
NgAn
chng
hang)
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Cong

(SO' tiên M trçi bcng chib: ........................................)
XAC NILN CUA CO QUAN
BAO hEM xA HQI
(Di vOi muc II)
(Kj ten và ctóng ddu)

Ngày .... tháng . .. nâm....
BAJ DIJN CO S&)
(I ten và dóng dd'u)

Ghi clth: (1) Ccx sà: Doanh nghip, hqp tAc xã, don vj si nghip cong 1p tir

dAm bAo chi thithng
xuyOn hoc chi du tir va chi thir&ng xuyOn, ccx sr giáo dic dAn
lap, ttr thc & cp giáo dic mm non,
mu giAo, tMu h9c, trung h9c ccx s&, trung h9c ph thOng, giáo diic ngh nghiêp.
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MusO6
TEN NGUI SI DTJNG
LAO BONG

CONG HOA xA HQJ CIIJ NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hinh phüc

DANET SAd NGUI LAO DQNG NGfJ'NG VIC
Kinh gri: Uy ban nhán dan qu i'huyn/thi xâ/thành ph6
I. THÔNG T1 CIIUNG yE NGTXUI ST D1JNG LAO BQNG
1.Ten ng'ithi sr ding lao dng:
2. Ma s thu/dàng k3 kinh doanh:
3.Diachi:
4. Tài khoán cüa ngithi s1r dyng lao dQng:
II. DANE SAd NGTJI LAO BONG NGNG VIC

TT

Phông,
Loii
ThM gian ngurng
So
ban,
So so
ho'p
fr
ngày
S
tin
CMT/thé
119 vA ten phAn
bo
xlr&ng dng lao hiem tháng nAm dn h trçr
dng
ngày tháng 11Am)
c6ng dAn
lAm viéc

Ghi chü

Cong

(So' tin h trçr bcng chi:

........................................)

Ill. DANE SACH NGU'(1I LAO DQNG NGUNG VIC VA BANG
MANG THAI

Hç va ten

TT

Thfr ttz ti
mtic II

S tin
h trQ

S CMT/thê cAn ctr&c
cong dAn

Cong

(So' tin he trçi bcng chib: ........................................)

Ghi chü
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IV. DANH SACH NGUJ LAO BONG NGNG VIiC VA BANG
NUOI CON BE HOAC CON NUOI HOAC CHAM SOC THAY THE TRE
EM
Thông tin v con Va
VO hoàc chông
TT

s
Thirtu'
S
Ho và ten tai muc 119 Va Ngay 119 vâ CMT/thê So tien
CMT/thè
ten trê tháng ten vy can cthc h trcr
II
can ctróc
em
nàm
hoc Cong dan
Cong
dan
chiradü sinh cüa chông cüavo
6 tuôi tré em (& cot 2) hoàc
chong
2
3
4
5
6
7
8
10

Ghi chü

11

Cong

(So' tin M trçr bang chi?: .................................
XAC NIELN CUA CO QUAN
BAO H1IM XA HOI
(DO'i vài muc II)
(Kj ten và dOng dáu)

Ngây . .. . tháng. . . . nám.
BAI DIN NGTIOI ST D1JNG
LAO BONG
(K3 ten và dóng dá'u)
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A

Mau so 07

CONG HOA xA HOI CffT NGHIA VJT NAM
Dc 1p - Tir do - Hnh phüc

DE NGJI HO TR1
('Dành cho ngw&i lao dng bj chdm dtt hpj' dông lao dng
nhung khong di diêu kiçn huthig trcr cap that nghip)
KInh gin: Trung tam Djeh vii vic lam
I. Thông tin v ngirô'i lao ng
1. Hç và ten:

Ngày, tháng, näm sinh:

/

/

2.Dântôc:

GiàitInh:
3. Chirng minh nhn dânlThê cn cuOc cong dan/HO chiu s6:
Ngày cap:
/
/
Ncyi cap:
4.Nai&hiêntai:
Noi thixing tril:
Ncyit.mtrir:
Din thoai lien h:
5. S6 s bão him xa hOi:
Ngày . . . .1.. .1.... Tôi dã chm dIrt hcxp dng lao dng vâi (ten din vj sir dig lao
dng)
L do châm dirt hcp dông lao dng:
Hin nay muon htrông h trçi tir chmnh sách nay.
II. Thông tin d6i vói lao ng dang mang thai hoc chãm soc thay th tré em
dang nuôi con thrói 06 tuôi
1.Thông tin d& vth lao ctng dang mang thai (nê'u co)
Thai k5r tháng thir
2. Thông tin d& vâi lao dng dang nuoi con hoc cham soc thay th trê em chi.ra dU
06 tuôi (Neu vcr hoc chông dã dwctc huóng chInh sách ho trc nay thI không khai thông tin
hen dwái,)
2.1. HQ và ten chng/vç

; ngày, tháng, n.m sinh:

/ /

Chirng minh nhãn dánlThê cn cuàc cong dan/HO chMu s6:
Ngày cp:
/
/
; nai cp:
2.2. H và. ten c0n

; ngây, tháng, näm sinh: ...

/

Hp và ten con'

.; ngày, tháng, nAm sinh:..

/

/

/

Nu dixçc h tr?, ct nghj thanh toán qua hinh thirc:
0 Tài khoãn (Ten tài khoãir
.c..4i(Thep da chi noi ô)

... S tãi khoán:

Ngân hàng

)

18

o Trã trrc tip tti Trung tam Djch vii vic lam
Tôi cam doan ni dung ghi trén là hoàn toàn ding s1r that, nu sai tôi s chju trách
nhim truOc pháp luat.I.
ngày
tháng
nm
NGIYYJ BE NGIIE
(R, ghi r5 hQ ten)
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MusiO8a

Ccl QUANJBON V

DANR SACIL FO, F! PiIAI ffl1U TR!, CAd LV V TE

STT
1

Ho và ten
2

Dja clii

Ngày bit
dati diêu
tn, cách ly

Ngây kt
thtic aieu
trj, each 1

So ngày dieu
trl, cách ly

So tiên
(dng)

Ghi chü

5

6

7

8

9

10

Ngày, tháug, nàm sinli
Nam

Nil'

3

4

1
2

Tng

ngày tháng
NGUfl L.P BJEU

TIIl TR!XOG IXYN V

(Kj ghi rö ho ten)

Gui c/ia: Cot (8) di vói throng hqp trô em không th k nhn, Mlme/ngithj

nám

(Ky, dóng cMu)

giãm h k theo ten cüa ngu?i k nhn và ghi rO h9 ten.

20

Cc%QUAJN/poNyJ...

Mn s 08b

DANJI SACIJ TRE EM TIUJOC D11N FO, Fl DU'(IC HO TRQ

STT

119 và ten

Ngây, tháng
Nani

1

2

3..

flII1 SZUII

Nu'

D!a cM

Ngay bt du
diu tn, cách ly

Stin
(dông)

GM cMI

4

5

6

7

8

1
2

Tng

NGUO'I LiP BIEU
(Kj5 ghi rã h9 ten)

ngày tháng

ndm

THU TRTJONG DaN !
(K dóng dá'u)
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MusO8c

CO QUAN/DON VI

PANEl SAd-I FO, Fl, TRE EM NHAN HO TRO

STT

H

1

a ten
2

Ngày, tháng, nàm shuli
Nam

Nfr

3

4

5

Ngày bt du
diêu trj, each ly

S tin
(dng)

K nhân

Ghi chit

6

7

8

9

1
2

Tong

ngày tháng

NGI11I L4Y BIEU
(K ghi rä hQ ten)

Gi7d c/ia: Ct

näin.
Thu TRUOG DN VT
(Ky, dóng ddu)

(8) di vo-i trixmg hqp Ire em không th k nhn, b/m/ngiräi giám h k' theo ten cUa ngiri k nhn và ghi rO h9 ten.
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Mu s 09

TEN CO QUAN CHU QUAN ...
TEN BN VI...

CONG HOA xA 1101 dfiU NGRTA VIJT NAM
Bc Ip - Tr do - IJ3nh phüc

S:
V/v de nghj h trçx viên chüc hot c1ng ngh th4t
gp khó khän do dai djch COVID-19
Kinhgfri:

(1)

1.Têndonvi:
2. Ma so thuê:
3. Lo.i hinh don vi:
4.Quy&djnhthànhlap:
5. Dai clii lien h/E)iên thoai/Fax/Emajl:
DANI! SAd VLN CH(rC HOAT BQNG NGHJ1 TIJEJAT BE NGHL HO IR

TT

Hç va ten

Ngay, tháng,
S1 CMNDI
näm sinh
Chfrc danh
ngh nghip
chiu
Nam
Nfr

1
2
Ncri n/ian:
- S& Van hóa, The thao và Du ljch/Sey Van hóa, Th thao/
S& Van hóa, Thông tin, The thao và Du ljch;
- Lmr ....

Ma s
BIIXH

Thôi gian dthig
hoit dng (tic S tui khoân Ngân hang
ngày/tháng/nam nhân hrong
mr tài
dEn
(nu có)
khoãn
ngày/tháng/nam)

Chfrk

•.,ngày .... thang.... nàm....
THU TRUONG DON Vf
(1(35 ten và dóng du)
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Mus1O
CONG HOA xA HQI ciiU NGrnA VIT NAM
Bc 1p - Ti do - Hinh phüc

BE NGHI HO TR
(Dành cho hwóng dan viên du ifch)
KInhgài:

(1)

I. THÔNG TIN yE NGU1I LAO BONG
1.H và ten:
Ngày, tháng, nAm sinh:
/
/
2. Dan tQc:
Giài tInh:
3. Chcrng minh nhãn dân/Thê cn cixâc Cong dan/HO chiu s6:
Ngày cap:
/
/
Ncxi c.p:
4. The hiOng dn viên du ljch: s6
Giá trj dn (2):
Là huàng dn viên du ljch tai (3):
5. Ma S6 thus cá nhãn (nu có):
6.Nihiéntai:
Din thoi lien h:
II. THÔNG TIN yE TINET TRNG VI(C LAM II[N NAY
Hin nay, tôi bj ãnh hi.râng cüa dai djch COVID- 19 trong th&i gian tCr
ngày
•. .1 . . ./202 1 den ngày . . ../. . ./202 1.
Tôi chixa huông các chinh sách h trçi kháe theo quy dnh ti Quyet djnh so
./202 1/QD-TTg ngày .... tháng ... nm 2021 cüa Thi tixóng Chinh phü quy dnh ye
vic thirc hin các bin pháp h trçi ngthi dan gp kho khAn do di djch COVID-19, tôi
dê nghj
xem xét, giãi quyêt h trçY theo quy djnh.
Nu thrçc h trg, d nghj thanh toán qua hinli thirc:
o Tài khoãn (Ten tài khoân:
só tài khoãn:
. Ngãn hang:
)
o Bmi diên (Theo dia chi ni a)
o Trirc tMp
Tôi cam doan nOi dung ghi trên là hoàn toãn dung sir that, nu sai tôi s chju trách
nhim truâc pháp 1ut./.

xAc NH4N CUA TO CH1YC, CA NHAN
QUAN L KEJU DU L!CH, DIEM DU LJCH
(nu có) (4)

...., ngày .... tháng .... nám
NGU1I BE NGRI
ghi rö hQ ten)

Ghic/th:
(1):SÔ Du ljch/Sô Vn hóa, The thao và Du 1jchJSi V hóa, Thông tin, Th thao và Du ljch.
(2): Giá trj the con hn den th&i diem nOp ho sor.
(3): Ten cüa khu du ljch, diem du ljch (4p dyng dôi v&i hu'óng dan viên du ljch ti diêm).
(4): Xác nhn cüa to chic, Ca nhãn quân 1$' khu du ljch, dMm du 1ch (Ap dyng dôi vái hithng
dan vien du ljch 4z1 diem,).
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Mus11
CQNG HOA xA HQI CII NGHIIA VIiT NAM
Bc 1p - Tir do - Hnh phâc
BE NGHT HO TR1
(Dành cho Ho kinh doanh)
KInh gCri: Uy ban nhan dan xaJphmg/thi trn
I. THÔNG TIN HO K[NH DOANT!
1. Ten hO kinh doanh:
2.Djadjmkjnhdoarth:
3. Ngkrih, ngh kinh doanh:
4.Ms6thu
5. Ma s cThng k3 kinh doanh:
II. THÔNG TIN yE BAL DIN HQ Ki?ffl DOANH
Hç và ten:

Ngay.... tháng .... nAm

D

Gi&i tfnh:

tOc:

Chrng minh nhán dânlThê cAn curc cong danfHei chiu s&
Ngày c.p: ..../....I......No'i c.p:
S diên thoai:
Da clii email (nu có):
Ncii i hin nay (1):
Ktixngày
/
doanh theo yêu câu cüa Uy ban nhãn dan tinh, thãnh phô
COVJD-19.
Dà nghj tJy ban nhãn d xa/phix&ng/th4 trn
tôi theo dáng quy dinh.
N&i &rqc h trc, d ng14 thanh toAn qua hmnh thCrc:
o Tài khoãn (Ten tài khoãn
S tài khoãn

dê phông, chông djeh
xem xét, giâi quyt h trçi cho

t.i Ngãn hang

)

o Bun din (Theo dja chi ncii a)
o Tc tip
Tôi cam doan nOi dung ghi trén là hoàn toãn d.ng sir that, nk sai tôi xin chju trách nhim
truâc pháp lut./.
ngày
tháng
nóm
NGISUI BE NGH
(K), ghi rJ hQ ten)
Ghi c/In:
(1) Ghi rö s nhà, thràng ph6, t, thôn, xóm, lang, p, bàn, buôn, phum, soc.
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Mus 12a
CONG HOA xA HQI CRU NGA VT NAM
Bc 1p - Tir do - Hnh phüc
BE NGffl VAY VON
BE TRA LU'CYNG NGG VIC CHO NGUI LAO BONG
Kinh güi: Ngan hang ChInh sách x hi
I. THÔNG TIN yE NGU1I STDTJNG LAO BQNG
1. Ten doanh nghip/t chüc/hqp tác xä/h kinh doanh/cá nhã&:
2. Hç va ten ngi.ri di din:

Chirc vw
- ChCrng minh nhãn dãnfH chi&i/Thè can cwâc cong dan s&
- Ngay cAp:
Nai cAp
3. GiAy y quyn s
ngày
I
.cua
/
4.Diachi:
5. Din tho?F
6. Mãsthu
7. GiAy chi'rng nhn dang k doanh nghip/hqp tác xâIh kinh doanh s&
Do
CAp ngày
8. QuyAt djnh thành 1p sé:
9. GiAy phép du ti.r/GiAy chüng nhn du ttx3 s'
Do
CAp ngày
10.GiAy phdp kinh dornh/GiAy phép hoat ctông/Chirng chi hành ngh 4 s6 ....thai h?n cOn hiu
lrc (tháng, nam)
11.Tài khoãn thanh toán s&
ti Ngãn hang
12.Vn tir cOIvn dMu l/vn gop:
II. TINHHINH SIY]MJNG LAO BONG VA CBiTRA TIEN LUONG CHO NG5I LAO BONG
1.Tng s6 lao dOng
ngithi. Trong do, s lao dng dang tham gia bào hMm
xà hi bat buc dn th&i dMm dà ngh vay v6n là:
ngi.rai.
2. S lao dQng ngirng vic tháng
ngtiii5.
/20... .Ià:
3. Tin hrcrng ngcrng vic phài trA tháng
/20 Ià
dng.
ifi. BE NGH VAY VON
D nghj Ngãn hang ChInh sách xA hi
cho ngtxri lao dng tháng ...../20
ci th nh.r sau:
- S tin vay
(B.ngchTh

cho vay d trà lirong ngfrng vic

dng
)

'D& vài cá than có sCr ding, tirnO muàn lao dung nhinig khOng phâi däng k doanh nghip/hp tao
kinh doanh.
(•
.
.
2 Doi
vOi to chtrc dixqc thanh 1ap theo quyet dinh cua co quan nha ntrO'c cO tham quyen.
D61 vai doanh nghip thrç'c thãnh l.p b&i nhà dâu tir rnr&c ngoài.
Di vo ngânh nghO kinh doanh cO diu kin hoc pháp lut quy dnh.
Khi nQp ho sor dO nghj vay von, ngithi si'r diing lao dQng cung cAp bàn gc cáo van bàn thOa
th4n ngirng vic gita ngu0'i si'r ding lao dOngv&i ngu&i lao dtng.
xa/h
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- Mc dIch si'r dung vn vay: d trâ hrong ngrng vic cho
- Thi han vay v6n:
tháng.
- Li suit vay van:

%/nm, li sut qua h?n
- Ngun trâ nq và k hoach trã nçi

lao dng Irong tháng

näm

%/nàm.

+ Nguàn tMn trâ ncr
+ K hoach trâ ncr:
IV. CAM KET CUA KEEACH HANG
1. Chju trách nhim trix&c pháp lut v sv chInh xac, trung thiro cüa cáo thông tin d. cung cp nêu trôn.
2. Tun thu cáo quy djnh v cho vay, ch4u sr kim tra, giám sat vic sfr ding v6n vay cüa Ngán hang
ChInh sách xâ hi va cac ccr quan chirc näng theo quy dnh cüa pháp Iut.
3. Thirc hin d.y du cac cam kt vói Ngân hang ChInh sách xA hQi, sir diing tin vay dung miic dIoh,
dñng d& t119ng, tra nq dy dü, diing hn theo k hoch.
4. Cam kt cung cAp cho Ngân hang ChInh sách x hi noi cho vay dy du h scr, tâi lieu, chfrng tfr
chfrng minh viêc dã trã luong cho ngixôi lao dQng sau 15 ngày kê tr ngày drçrc giái ngân.
5. Th&i dim d& nghj vay v6n, không 06 n xAu tai cáo t chirc tIn diing, chi nhánh ngân hang
ni.râc ngoài.
6. Dung cáo tài san thuQc sâ hitu hçrp pháp eüa niInh d trã nq Ngán hang ChInh sách xA hi./.
,ngày
tháng...nám...
NGUU1 B41 D]N VAY VON
ghi rö hQ ten, dóng dá'u)
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Mh s 12b
CQNG HOA xA HOT crth NGBtA VIT NAM
Bc Ip - Tr do - Hanh phüc
BE NGHT VAY VON
BE TRA LUCYNG PHVC HOI SAN X[JAT
(Ap c4mg &di v61 ngwãi th c4rng lao dngphái tgm dz'ing hoqt dc$ng)
KInh g1r1: Ngân hang ChInh sách xA hOi
I. THÔNG TTh

Vt NGUUI STY DT)NG LAO BONG

1. Ten doanh nghip/t6 chfrc/hqp tác x/h kinh doanli/cá nhãn':

2. HQ vA ten ngthi dai din:

Chire vii:

- Chüng minh nhân dãn/H chMulThe en ctthc cong dan s6'
- Ngày c&p:

NGi cp

3. GiAy Uy quyn s6

ngày

/

/ .. . .cUa

4.Djachi:
5. Din thoai:
6. MA s6 thug
7. Gi.y chi.rng nhmn dAng k doanh nghip/hgp tác xA/hô kinh doanh s6:
Do

C.p ngày

8. Quyt djnh thành Ip s:
9. Giy phép dAu tr/Gthy chirng nhn dAu ttr3 s
Do

Cp ngày

10.Gthy phép kinh doanh/GiLy phép hoat dng/Chtng chi hành ngh s6:
han cOn hiu lijc tháng, nm)
11.Tài khoân thanh toán s&

th0i

tal Ngân hang

12.Vn tr có/vn dMu l/vn gop:
II. TINH HtNH STY DTJNG LAO BONG VA Cifi TRA TIEN LTJC1NG CHO NGUI
LAO BQNG
1. Khái quát tInh hlnh san xut kinh doanh5:

1

Di vâi cá nhãn cO sir ding, thuO mtthn lao dng nhi.rng không phãi ding doanh nghip/hcip tác
xWhô kinh doanh.
.
A
A
2 Doi vâi to chuc &rqc thanh
'ap theo quyet dinli cua c quan nha rnxàc cO tham quyen.
D6i vài doanh nghip dixcc thành 1p bci nhà du ttx rnthc ngoài.
Di vâi ngành ngh kinh doanh có diu kin hoc phap lust quy dlnh.
5 Ngu&i sCr ding lao dQng tr ké khai v kt qua san xuat kinh doanh, khO khAn do bi ãnh hir&ng
cüa dai djch COVID-19.
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2. Tinh hinh lao dung trtràc vâ sau thai dim tm dung d phông chng djch bnh COVID-19

3. Tin hrong phâi trã tháng....../20

1à

. . . ding.

III. BE NGH VAY VON
C.n cfr vao vAn bAn cüa cp có thm quyn v vic yéu cAu phâi tun dirng hoat dQng d phàng, ch6ng
djch COVID-19
Cn dr Phuong An/k hoach v vio phic hj sAn xuk
D nghj NgAn hAng Chinh sách xA hQi
cho ngixoi lao dng tháng ...../20
ci,i th nhir sau:
- S6 tin vay

cho vay d trA hrang

dng

(B.ngchft:

)

- Miic dIch sfr dirng vn vay: d trâ lirc'ng cho ...
- Thai h?n vay von:
- LAi suit vay v6n:

lao dng trong tháng

nm 20

tháng.
%/nAm, lAi suit qua h?n'

%/nAtn.

- Ngun trA nci và k hoach trâ nçi
+ Ngun tin trA nçl:..
+ K hoach trA nç:
1V. CAM KET CUA KITACH HANG
1.Chju trách nhim trixàc pháp 1ut v& sr chInh xac, trung thrc cia các thông tin dA cung cp
nêu trên.
2. Tun thu các quy djnh v cho vay, cll4u sr kim tra, giám sat vic sir dIng vn vay cüa
Ngan hAng Chinh sách xA hi và các cc' quan chirc nAng theo quy djnh cüa pháp 1ut.
3. Thirc hin ct.y dCi các cam kt vói NgAn hAng Chinh sách xA hi, sCr dung tin vay dng
mic dIch, dUng dôi tixqng, trã ncr dAy du, dUng hn theo kê hoach.
4. Cam k& cung c&p cho Ngân hang Chinh sách xA hi nth cho vay dy dü h6 scr, tài 1iu,
ch(rng tir chi'rng minh vic dA trá 1ixcng cho ngi.r&i lao dng sau 15 ngày kê tir ngày &rçfc giAi
ngãn.
5. Ti thôi dim d ng vay v6n, không có ncr xu ti các th chirc tin diing, chi nhánh ngãn
hang nirâc ngoài.
6. DUng các tài sAn thuc sâ hfru hqp pháp cüa mmnh d trâ nç Ngan hang Chlnh sách
xA hi./.
, ngày
tháng ... näm
NGIT1I B41 DIN VAY VON
ghi rö hc' ten, dóng ddu)
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Mh s 12c
CONG HOA xA HQI C}1IIJ NGHIA VIT NAM
DcIp - T do-' Hnh phüc
BE NGB VAY VON
BE TRA LUUNG pavc nOi sAN xUAT
(Ap ding dôi vái ngu'ô'i th dyng lao dng hoat dOng trong lTnh vtc vn tái, hang khong,
du ljch, d/ch vy lu-u trz"i va du'a ngtthi lao d3ng Vit Nam di lam vic ó nithc ngoài theo hcip dông)
Kinh gCri: Ngãn hang ChInh sách x hi
I. THÔNG TIN YE NGU1I SI DUNG LAO BONG
1. Ten doanh nghip/M chirc/hçip tác xJh kinh doanh/cá nhân':
2. H9 và ten ngix&i 4i din:

Chrc viii:

- Chi'rng minh nhân dânfHi chi&iiThê cn cixâc cong dan s&
- Ngày cap:

No'i cp'

3. Giy Uy quyn s6

ngày

/

/ .....cüa

4.Dachi:
5. Din thoai:
6. Ma s6 thus'
7. Giy ch(rng nhn dAng k doanh nghip/hç'p tác xa/h kinh doanh s:
Do

Cpngày

8. Quyt dnh thành 1p s2:
9. Giy phép du tu/Giy chüng nhn du tir3 s6'
Do

Cpngày

10.Giy phép kinh doanhJGiy phép hoat dng/Chfrng clii hành ngh 4 s6:
hiu lijc (thãng, nm)
11.Tài khoãn thanh toán s&

th&i h?n con

tai Ngãn hang

12.Vn tir có/vn diu 1/vn gop:
II. TINH RINH SI DTJNG LAO BQNG VA
LAO BONG

cm TRA TIEN LIT(YNG CHO NGU1I

1. Khai quát tInh hInh san xut kinh doanh5:

1

D6i vâi cá than có sir diing, thuê mithn lao dng nhtrng không phâi dang k doanh nghip/hç'p tao
xä/h kinh doanh.
2 D6i v&i t chrc duqc thành 1p theo quyt djnh cüa cc quan nhà nixcrc có thm quyn.
D6i vâi doanh nghip &rçlo thãnh 1p bâi nha du tu rnr&c ngoài.
B6i v&i ngânli nghe kinh doanh có diu kin hoc phap 1ut quy djnh.
5 Ngu'O'i sCr dung lao dng tx ké khai v k& qua san xuât kinh doanb, khó khAn do bj ânh htr&ng
cia dal dich COVID-19.
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2. Tinh hinh sir di.ing lao dung và trã lircing cho ngri lao dng
- TOng sO lao dQng lam vic theo hçp dOng lao dng

ngi.r&i.

- TOng sO lao dQn lam vic theo hqp dOng lao dng dang tham gia bào hiOm x hi bt buc dOn
thii diem de nghj vay von là:
ngithi.
- TiOn hrcrng phâi trá cho sO lao ding trén tháng... /20.... là:

.

dOng.

ifi. BE NGHE VAY VON
Do ãnh lnr&ng cia dai djch COVID-19 kéo dài dn dOn hot dng san xut, kinh doanh cüa chng
tôi gp kho khan. Nay ching tôi can ci'r vào Pht.rcing án/kO hoach phiic Mi sànxut, kinh doa±h trong
thi gian tâi, d nghj Ngãn hang Chfnh sách xà hti
cho vay dO trà
li.rang cho nglrài lao dng tháng ...../20
ci thO nhix sau:
- SO tiOn vay

dOng

(Bng chG:

)

- Mic dich sir diing vOn vay: dO trã hrcrng cho
- Th&i han vay vOn:
- Lâi suit vay vOn:

lao dung trong tháng

nm 20

tháng.
%/näm, Ii suit qua hn.......%/näm.

- NguOn trà nq và kO hoach trà nçi
+ NguOn tiOn ira nq:..
+ KO hoch trà nq:
1Y. CAM KET CUA KEEACH HANG
1.Chju trách nhim tnrâc pháp luat v sr chinh xác, trung thrc cüa các thông tin dA cung cOp
nêu trén.
2. Tuan thu các quy djnh v cho vay, chu sir kiOm tra, giám sat vic sr ding von vay cüa
Ngân hang ChInh sách x hôi và các cci quan chirc nang theo quy dnh cüa pháp 1i4t.
3. Thrc hin dAy dü các cam kOt vâi Ngãn hang Chinh sách xà hi, sir diing tin vay dthag
miic dIch, dimg dôi tixcrng, trà nç day dü, dáng hn theo kê hoach.
4. Cam kOt cung cO.p cho Ngán hang ChInh sách xA hi ncñ cho vay dAy dü M sci, tai lieu,
chtrng tr chrng minh vic dà trã hrcing cho ngiIi lao ctng sau 15 ngày kO tfr ngày &rcic giãi
ngân.
5. Ti th&i diOm d ngh vay vOn, không có ncr xu ti các tO ch(rc tIn diing, clii nhánh ngãn
hang nuâc ngoài.
6. Dung các tài san thuc sâ hru hçrp pháp cüa mInh dO trá nç Ngân hang Chinh sách
xà hi./.
tháng ... nám
, ngày
NGIJ1I B4J D]IN VAY VON
(K, ghi r5 hQ ten, dóng ddu,)
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Mu so 13a
TEN })ON VI

CONG HOA xA HQI C}IJ NGA VT NAM
Dc 1p - Tn' do - H3nh phüc

DANH SACH NGIRII LAO DQNG B! NGG V11C DO ANH B1NG CLJA ThU NCR COVID-19
Tliáng ...../20
Ten don v'

Ma s doanh nghip'

Ngãnh ngh kinh doanh chinfr

Ma s thu&
Müc lirnng t6i thMu vüng áp thing

Dia chF
T6ng s lao dng lam vic tai doanh nghip

TT

H9 a ten

S CMND/
CCCD

Tang sö lao dng bj ngimg vic

Phông/banlphân
xirôiig lam vic

1

Loai
hqp dông
lao ng

Ma s
bão him
a hi

Thoi gian
ngirng vic
Tfr ngày/
tháng den
ngày/thang

ThM gian
tháng

Tng SO
phai trã
dng

S tin dé
nghj vay
tra lwo'ng
nginig vic
d6ug

2

xAc NHN CUA BAO BIEM xA HO!
(K,) ten và dóng dtiu)

ngày....thang....nám,..,
AI DIN NG!Y11 STY DUNG LAO BONG
(Kj ten và dóng cidu)
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Mu so 13b
TEN )XN VI

CONG HOA xA HØI CHU NGHIA VIT NAM
Dc Jp - Tir do - Hinh phüc

DAINH SACIJ NGTRYI LAO BQNG BUqc NGIJ'OI siY DVNG LAO BQNG E
NGII! VAY VON
BE TRA LU(iNG nuc nOi SAN XLJAT
(Ap dyng ddi vái ngu-&i th dyng lao dngphái tgm dftng hogt a'ng.)
Tháng
/20
Ten don vj

Ma s6 doanh nghip

Ma s6 thuê:

Ngành ngh kinh doanh chInir

M(rc Itrong tM thiu vIng áp ding

Dja chi
T6ng s lao dOng lam vic tai doanh nghip

TT

Hç va ten

S CMND/
CCCD

T&ig s6 lao dOng tham gia BHX}F
Phông/ban/phân
xlrông lam vic

Lo3i 11çp &ng
lao dng

Ma s
bão hiêm

xa hi

Tng s tin
liro'ng phãi
trã (dng)

S tin d ngb vay
dé trã hroiig (dng)

1
2

xkc NH4N CUA BAO ifIEM xA 1101
(Kj ten và dóng dáu)

, ngay....thang....nam....
041 DIN NGt1 SIYDUNG LAO BONG
(Kj ten và dóng dcfu)
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Mu so 13c

TEN DN Y

CQNG HOA xA HQI cIIJ NGIIIA VIT NAM
c 1p - Tir do - Hinh phüc

DANFI SACH NGUI LAO BQNG BUç1c NGII S1 DWG LAO BQNG
BE NGHI VAY vON BE TRA LUNG riric HOI SAN
XUAT
('Ap dyng di vái ngwài sft ding lao d5ng hort d5ng trong lTnh vtc vn tái, hang không,
du ljch, djch vy luu trü và dua ngzthi lao dang Vier Nam di lam vic a nu-ác ngoài theo hQp ddng)
Tháng
Ten don vi:

Ma s doanh nghip

Ngành ngh kith doanh chInh:
Tng s6 lao dng lam vic tai doanh nghip

S CMIffW
CCCD

Ma s thu&
Mirc hrcmg thi thiu vüng áp ding:

Diachj:

B9 a ten

/20.........

Tng s lao dung tham gia B}1XH

Phông/ban/phân
xrOiig lam vic

xAc NIIN CUA BAO IlEEM xA HOI
(K3 ten và dóng difu)

Loai
li•i ng
lao dng

Ma s
bão him xa hi

Tng s tin
liiYng phãi trâ
(doug)

S tin d ngh vay
dO trã hro'ng
(dng)

, ngày....tháng....nam....
DAJ DIN NGUJ1 SiY DUNG lAO BQNG
(Kj ten và dông dcfu)

Mu s 14-DT1
•CQNG HOA xA 1101 CIEEJ NG1]IiA VIT NAM
Dc Ip - Tij do - Hnh phüc

C5 QUAN/DON V

ngày... tháng... nám 2020
DANET SACH
1)01 TU(NG BAO TR() XA ff01 DANG HU'Ol\IG TRi CAP xA 1101 HANG THANG
DUQC HO TRq DO ANEI H1X(NG BOI DCH COVID-19 - NAM 2021
Nàm sinh
TT

119 Va ten

Nam

Nfr

So CMND/Tlië
can cithc cong
dn

Dja chi,
no'i cir trü

Di tirçing
bão trç
xã hi

Kinh,phI (nghIn dng)
Trq cap
Ho trq bj ãnh
xã hi hang
htrO'ng bO'i
tháng
COVID-19

Tngs
1
2
3
4
5
CAN BO L4P

Tim TRUNG C QUAN/IKYN !
(K35, ghi rö hQ ten, dóng dau)

Mâu so 14-DT2
Tinh
Huyn
Xã
DANIT SAd NGU1I THUQC 1-10 NGHEO H1XONG CHINEI SACH HO TRO'
TT
A

B

1

- Chü h: Nguyn Van A
- Thânh viên khác trong h:
(Xác djnh rô h9 và ten các thânh viên trong
ho duoc nhn h tn theo h nghêo)

Tong nIin
k1iu trong
hi nghèo

nhân khu
throc h trçr
tlieo 1i nghèo

Müthôtro'500.000

Tng kinh
phi h thy
(dIng)

Ghi chü

1

2

3

42x3

5

S

2

Tng cong
Gui c/ia: Biu tng hop nay ding cho cp xäi'huyênitinh và phái xác djnh rô h9

va ten cüa chi h, các thành viên trong h thxgc nhn h trçi theo h nghèo.
ngày
tháng
nàm
UBND XAffflJYi N/TiNET
(Kj ten và ãóng dá'u)

Mau so 14-DT3
Tinh
Huyn
Xä
DANTE SAd NGU'(I THUQC HO CiN NGHEO HU'(1NG

H

TT

B
- Chü h: Nguyn Thi C
- Thành viên khác trong h:
(Xác djnh rô hç và ten các thành viên
trong h dirge nhn h trq theo h cn
ngheo)
2....

A

Tng nhn khmu
trong h cIn
ngheo
1

S nhân khu
du'oc h tro
tlieo ho cn
1"
nguieo
2

cniiii

SAd HO TRV

MIre h tro: 500.000
dling/1ciu/In

Tang kiuh
phi ho trçr
(dông

Ghi
chü

3

4=2x3

5

A

iong c911g

Ghi cJzá:Biu t6ng hqp nay dmg cho cp xâ/huyn/tinh và phài xác djIIh rô 119 và ten cüa chü h, các thãnh viên trong h ctxgc nhn M trçi theo h cn
ngheo.
näm
ngày
tháng
UBND XA/HUYN/TNH
(KJ ten và dóng dá'u)

Mâu so 14-BT4
PHONG LDTBXH QU4N/I11JYN
DANIEl SAd RA SOAT 1)01 T1JONG NGISOI CO CONG 1MJC HO TRO DO DAI DICH COVID-19
Nãm sinli
TT

119 Va ten

1

2

Nam

Nfr

3

4

s

CMNDITh
can cuóc cong
thin

Dja chI, noi Cif trü

Ghi chñ

5

6

7

Tang cong:

NGU'OI L4P BIEU

PHONG LDTJ3XH QUAN[HUYIN
TRTXOG PHONG
(Ky, hQ và ten, dóng dá'u)

Ghi c/la:
1. Ghi so thtr tii tir 1 den hêt
2. Ghi rO, day dü ho và ten ngLxi thuc dOi txg
nhn h trg; ghi 1n hxçrt theo tIrng di tucmg d tin theo dOi, tng hcip, kim tra
3-4. GhirO ngày tháng näm sinh cüa doi tu?ng
5. Ghi so CMIND, The can c.râc cong dan
6. GM chi tiOt dja clii cia doi t'txcng
7. GM 1o.i dôi tixçmg

A

Mau so 15-DT1
CQNG HOA XA HOT CHU NGHIA VI]T NAM
Dc 1p - Ti1 do - Hnh phüc
DENGmHOTRc1
(Dành cho ngu&i lao dpng là giáo viên, nhdn viên trwông mm non tw thyc
không có giao két hçip dông lao cng bj m&t vic lam)
Kinh glri: Phông Giáo diic qun/huyên
I. THÔNG TIN yE NGTJ'OI LAO DQNG
1. Hçvàtên:
Ngày, thng, nàm sinh:
I
/
2.Dântôc:
Giâi tInh:
3. Chfrng minh nhân dânlThé cAn cithc cong dântH chiu s&
Ngày cp:.

/
4. Nai hin tti
Noi thng trá:

I

Nai cp:

a

Nai tni tr:
Diên thoai lien h:
5. S s bão him x hôi (nu có):
S the bão hi&n y t&
II. THÔNG TIN yE YWC LAM vA TJIU NELAP CJitN1H TRU'OC Kifi
MAT V1IC LAM
1.Cong vic chInh:
2. Ncii lam vic:
Hin nay, tôi chua hi.r&ng cac chmnh sách h trçi khác theo quy djnh tai Quyêt
dnh 23/2 021/QD-TTg ngày 07 tháng 7 nAm 2021 cüa Thu tuóng Chfnh phU
quy djnh ye vic thirc hin mt s chinh sách ho trq ngLthi lao dQng và ngixi sir
dçing lao dQng g.p khó khn do d?.i djch COVID-19, tôi ct nghj Uy ban nhân dan
và các cci quan có thâm quyn xem xét, giâi quyêt hO trq theo quy djnh.
Nu ctuçic h trq, ct ngh thanh toán qua hmnh thirc:
so

O Tài khoãn
O Trirc tip

(Ten

tài khoãir

S tài khoân:

Ngán hãng .........)

Tôi cam doan nQi dung ghi trén là hoãn toàn &ng sir th.t, n&i sal tôi s chju
trách nhim tnrâc pháp 1ut./.
ngày......tháng. .näm 2021
NGII DE NGHf
(Kj, ghi r6 hQ
..

ten)

Mu sá 15-BT2
CONG HOA xA HQI CBIJ NGHIA VIT NAM
Bc 1p - Tir do - Hnh phüc
BE NGII nO TR
dng là nhán viên, báo mu cia nhóm iê
không Co giao ket h9p dng lao cng bj mat vic lam,)
KInh gIi: UBND xä, phu&ng

'Dành cho ngithi lao

I. THÔNG TIN yE NGUI LAO BONG
1. Hç và ten:

Ngày, tháng, nãm sinh:

/

/

Gi&itInh:
2.Dântc:
3. Chüng minh nhân dânlThê can cithc cong dãn1H chMu s&
NGi cap:
Ngày cap: ... I.. I
4.Noi&hintai:
Nai thuing tiui:
Nci tm trã:
Diên thoai lien h:
5. S s bào him xä hi (n&i có):

S the bào him y t&

IL THÔNG TINT yE VIC LAM VA TIilJ NH4P CHfN}[ TRIIOC KEH
MAT 'VIC LAM
1.Cong vic chInh:
2. Nci lam vic:
Hin nay, tôi chua Fux&ng các chinh sách h trq khác theo quy djnh tai Quyt
djnh so 2312021/QD-TTg ngày 07 tháng 7 nàm 2021 cia Thu tràng ChInh phii
quy djnh ye vic thrc hin mt so chmnh sách ho trçl ngithi lao dng và ngu&i scr
dt,ing lao dng gp khó khàn do di djch COVID-19, tôi dê nghj Uy ban nhân dan
và các cc quan cô thârn quyên xem xét, giài quyêt ho trçl theo quy djnh.
Nu &rcic h trq, d nghj thanh toán qua lilnh thñc:
... S tài khoãn:
0 Tài khoàn (Ten tài khoãn

Ngãn hãng. ....)

0 Trirc tip
Tôi cam doan ni dung ghi trên là hoàn toàn dung sr th.t, nu sai tôi s chju
trách nhim truàc pháp lu.t./.
ngày......tháng....näm 2021

NGEI BE NGHJ
(, ghi r5 hQ

ten)

A

Mau so 15-DT3
CONG HOA xA 1101 C1IIJ NGHIA VIT NAM.
Bc Ip - Tr do - Hnh phüc
BE NGH! HO TRq
'Dành cho ngw&i lao dang là thzn viênphc v tàu du lfcl lái Xe, ph xe cia 12
tuyên xe buft trç giá cüa thànhphd lái Xe, phxe các tuyên cd djnh, phic wet vn chuyên
du ljch; xe taxi, xc hpp dông du'ái 9 chô ngôi hoit dng trên da bàn thànhphô
khóng có giao ket hc,p dông lao dng bj mat viçc lam,)
KInh gfri: S& Giao thông 4n tái thãnh ph6 Dà Nng
I. THÔNG TIN yE NGTJ1I LAO BONG
1. Hc và ten:

Ngày, tháng, nàm sinh:

/

/

2.Dãntôc:

GiâitInh:
3. Ch't'rng minh nhk dânlThê can cixâc cong dãn/H chiu s&
Ngày c&p:
/
/
Noi cap:
4. Ncyi & hin t?i
Nai thmg trt:
Non tam trü:
Din thoai lien he:
5. s6 s bão him xa hôi (n&i có):
II. THÔNG TIN
MAT V1C LAM

S the bão him y t&

yE VTC LAM VA TfflJ N1LIJP CHINB TRT1C Kill

1. Cong vic chInh:
2.Nailàmviêc:
Hin nay, tôi chua huâng các chmnh sãch h trçY khác theo quy djnh tai Quy& dnh
so 23/202 1/QD-TTg ngày 07 tháng 7 nam 2021 cUa Thu tixâng ChInh phü quy djnh ye
vic thirc hin mt so chinh sách h trq ngizYi lao dng và ng±i si'r d1ing lao dng gp
khO khan do dai djch COVTD-19, tôi dê nghi Uy ban nhãn dan vâ. các con quan có thm
quyên xem xét, giãi quyêt ho trçi theo quy dinh.
N&i &rqc h trq, d ngh thnh toán qua hmnh thirc:
o Tài khoãn (Ten tài khoãir
s6 tâi khoãn:
Ngân hang: ....
o Tri.rc tip

)

Tôi cam doan nOi dung ghi trên Ia hoàn toãn ding sir that, n&1 sai tôi s chju trách
nhim truâc pháp li4t./.
ngày......tháng... . näm 2021
NGU1I BE NGH!
(Ky, ghi r6 hQ ten)

Mu s 15-BT4
CQNG HOA xA 1101 CBIJ NGHIA VIIT NAM
Bc 1p - Tu do - Hnh pliác
BE NGH! HO TR
(Dành cho ngw&i lao dng lam vic a don vi lI hànl-z, các khu diin du lfch, các co th iwu fri
hoqi dng tren dja bàn thànhpM không có giao ket hQp dông lao d5ng bj mat vic 1am,)
KInh gi: S Du Uch thành ph6 Dà Nng
I. THÔNG TIN yE NGIf(1I LAO BQNG
Ngày, thang, n.m sinh:
1.Hç và ten:

/

/

Giâi tInh:

2. Dan tc:

3. Ching minh nhãn dânlThé cn ci.ràc cong dân/HQ chiu s6:
Nai cap:
Ngày c.p: .......I... /
4.Noi âhintai'
Ncyi thtthng trü:
Ncxitmtrü:
Din thoi lien h:
5. S s bão him x hi (nu có):
II. THÔNG TIN
MAT VIIC LAM

S the bào him y t&

yE VIC LAM A THU NTJ4P CHINH TRTJOC Kill

1. COng vic chInh:
2.Ncyi1âmvic:
Hin nay, tôi chi.ra huong the ehmnh sách h trçx khác theo quy djnh tai Quyt djnh
so 2312021/QD-TTg ngày 07 tháng 7 nàm 2021 cCia Thu tixàng Chmnh phü quy djnh ye
vic thc hin mQt so chinh sách h6 trçl ngxài lao dng và ngixôi s'Cr diing lao dQng gp
khó khän do di djch COV1D-19, tôi dê ngh 11y ban nhân dn và các ccx quan có thm
quyên xem xét, giài quyêt h trçl theo quy djnh.
Nu ducxc h trçx, d nghj thanh toán qua hinh thfrc:
o Tài khoàn (Ten tài khoãn

... S tài khoân:

Ngân hang:

)

o Trtrc tip
Tôi cam doan ni dung ghi trên là hoãn toàn dung six th.t, n&i sai tôi s ehju trãch
nhim trixâc pháp lu.t./.
ngày......tháng....näm 2021
NG1JI BE NGII!
ghi r6 hQ ten)

Mau so 15-BTS
CONG HOA xA HOT CffJ NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tr do - Hnh phüc

BE NGffl HO TR
(Dành cho ngwô1 lao dng lam vic tçi các dthn kinh doanh djch v tqi các bi tim,
lam cong vic cat tóc, dçn v sinh, g14p viec gia dInh tren dja bàn thànhphO khong có giao
Mt hc.p dông lao dng b/môt vic lam,)
Kmnh gi: UBND xJphtrng
I. THÔNG TIN yE NGTf(1I LAO BONG
1. HQ và ten:

Ngày, tháng, nàm sinh:

2.Dântôc:

/

I

GiâitInh:

3. Chi'rng minh nhân dân/Thê cn cuoc cong dânjH chiu so:
Ngày cAp:

/

/

Nai cApe

4. Nyi ci hin tai
Nth thizOng trü:
Naitmtrü:
Dien thoai lien h:
5. S s6 bào him xa hôi (nu có):

S the Mo him y t&

II. THÔNG TIN yE \T11C LAM VA TI NRLP CHINEI TRU'OC KHJ
MAT VIC LAM
1. Cong vic chinh:
2. Ncyi lam vic:
Hin nay, tôi ch'txa huâng các chfnh sách h trçi khác theo quy dnh ti Quyt djnh
so 23/202 1/QD-TTg ngày 07 tháng 7 nam 2021 cüa Thu tixàng ChInh phü quy djnh ye
vic thixc hin mQt so chInh sách h trci ngithi lao dng và ngixii si'r dmg lao dng g.p
khO khn do clai dch COVID-19, tOi d nghi Uy ban than dan và các cc quan Co thAm.
quyên xem xét, giâi quyêt h trçi theo quy djnh.
Nu thrqc M trq, d ngh thanh toán qua hmnh thirc:
o Tài khoàn (Ten tài khoãn
... s6 tài khoân: Ngân hang: .........)
o Trrc tip
Tôi cam doan nOi dung ghi trén là hoàn toàn ding sr that, nu sai tôi s chju trách
nhim tnrâc pháp luat./.
ngày......tháng... . nám 2021
NGTI BE NGHJ
(z3, ghi r6 hQ ten)

