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QUYẾT ĐỊNH 

V/v Phê quyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động không có giao 

kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù gặp khó 

khăn do đại dịch Covid-19 (Đợt 2) 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 
 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ - CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số 

chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do 

đại dịch Covid-19; 

Căn cứ Quyết định số 1848/QĐ – UBND ngày 14/7/2021 của UBND tỉnh về 

việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và 

một số đối tượng đặc thù gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo quy định tại điểm 

12, Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ; 

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội tại Tờ 

trình số 200/TTr-LĐTBXH ngày 19 tháng 7 năm 2021, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động không có 

giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù gặp 

khó khăn do đại dịch Covid-19 theo quy định tại Khoản 1, Điều 1 Quyết định số 

1848/QĐ – UBND ngày 14/7/2021 của UBND tỉnh, cụ thể như sau: 

Tổng số người được hỗ trợ đợt 2: 322 người, kinh phí hỗ trợ 363.100.000 

đồng (Ba trăm sáu mươi ba triệu, một trăm ngàn đồng), trong đó: 

- Lao động dự do: 233 người, kinh phí hỗ trợ 256.300.000 đồng (Hai trăm 

năm mươi sáu triệu, ba trăm ngàn đồng). 

- Người bán lẻ xổ số lưu động: 89 người, kinh phí hỗ trợ 106.800.000 đồng 

(Một trăm lẻ sáu triệu, tám trăm ngàn đồng). 

(Danh sách chi tiết đính kèm) 
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Điều 2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng phòng Lao 

động – Thương binh và Xã hội, Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch, Giám đốc 

Bưu điện huyện Chơn Thành, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan; Chủ tịch 

UBND các xã, thị trấn: Quang Minh, Minh Long, Minh Lập, Nha Bích, Minh 

Thắng, thị trấn Chơn Thành và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Lao động –TB và XH (b/c); 

- CT, các PCT.UBND huyện; 

- UBMTTQ huyện; 

- Như Điều 3; 

- LĐVP, các CV; 

- Lưu VT, (CV Tuyền). 

 

KT. CHỦ TỊCH 

     PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

   Nguyễn Thị Hải Vân 
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