UBND HUYỆN TUY PHƯỚC
PHÒNG LAO ĐỘNG -TBXH
Số: 254 /LĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tuy Phước, ngày 21 tháng 7 năm 2021

V/v tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ
người lao động theo Quyết
định số 23/2021/QĐ-TTg.

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Các hợp tác xã, doanh nghiệp trên địa bàn huyện.
Thực hiện Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng
Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và
người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (sau đây gọi là Quyết
định số 23/2021/QĐ-TTg);
Thực hiện Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 17/7/2021 của UBND huyện về
việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó
khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện.
Thực hiện Thông báo số 323/TB-TTDVVL ngày 20/7/2021 của Trung tâm
Dịch vụ việc làm Bình Định về việc tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ người lao động chấm dứt
hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Quyết
định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021.
Để kịp thời hỗ trợ cho người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng
không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg,
Phòng Lao động - TB&XH huyện đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chỉ
đạo các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo, tiểu học,
trung học cơ sở trên địa bàn huyện, UBND các xã, thị trấn, các hợp tác xã, doanh
nghiệp trên địa bàn huyện thông báo đến người lao động lập hồ sơ để được hỗ trợ
theo quy định tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, cụ thể:
1. Đối tượng, điều kiện hỗ trợ
Người lao động làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công
lập tự đảm bảo chi thường xuyên hoặc chi đầu tư và chi thường xuyên, cơ sở giáo
dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở,
trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp phải dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ
quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian từ
ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021 được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:
- Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm
người lao động chấm dứt hợp đồng lao động.
- Chấm dứt hợp đồng lao động trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày
31/12/2021 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, trừ các trường hợp
sau đây:

+ Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật.
+ Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.
2. Mức hỗ trợ và phương thức chi trả
- Mức hỗ trợ: 3.710.000 đồng/người.
- Người lao động đang mang thai được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/người;
người lao động đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa
đủ 06 tuổi được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/trẻ em chưa đủ 06 tuổi và chỉ hỗ trợ
cho 01 người là mẹ hoặc cha hoặc người chăm sóc thay thế trẻ em.
- Phương thức chi trả: Trả 01 lần cho người lao động.
3. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ
- Đơn đề nghị hỗ trợ theo Mẫu số 07 ban hành kèm theo Quyết định số
23/2021/QĐ-TTg (liên hệ trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Định hoặc
tải tại Website: vieclambinhdinh.gov.vn).
- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu của
một trong các giấy tờ sau: Hợp đồng lao động đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công
việc theo hợp đồng lao động; Quyết định thôi việc; Thông báo hoặc thỏa thuận
chấm dứt hợp đồng lao động.
- Bản sao Sổ bảo hiểm xã hội hoặc xác nhận của cơ quan Bảo hiểm xã hội về
việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp.
- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu một
trong các giấy tờ sau: Giấy tờ chứng minh người lao động đang mang thai; Giấy
khai sinh hoặc Giấy chứng sinh của trẻ em; Giấy chứng nhận nuôi con nuôi; Quyết
định giao, nhận chăm sóc thay thế trẻ em của cơ quan có thẩm quyền đối với đối
tượng được quy định tại khoản 2 Điều 22 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg.
4. Nơi nhận hồ sơ: Văn phòng Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình Định, địa
chỉ: 215 Trần Hưng Đạo, Tp Quy Nhơn, Bình Định. Điện thoại: 02563 946 841 Zalo Hồ Minh Điệp 0905 509 385.
5. Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 31/01/2022. Trung tâm Dịch vụ việc
làm Bình Định sẽ hướng dẫn trực tuyến và nộp hồ sơ qua đường bưu điện. Vì vậy,
người lao động vui lòng liên hệ với các số điện thoại nêu trên để được nhân viên của
Trung tâm tư vấn và hướng dẫn cụ thể.
Đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, UBND các xã, thị trấn, các cơ
quan, đơn vị liên quan, các hợp tác xã, doanh nghiệp trên địa bàn huyện phối hợp
triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Tân - PCT UBND huyện (b/cáo);
- Phòng NN-PTNT huyện (p/h chỉ đạo);
- BQL NS-VSMT huyện;
- Trung tâm GDNN-GDTX huyện;
- Trung tâm VH-TT-TT huyện (t/báo);
- Lãnh đạo Phòng;
- Lưu: VT, C.
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