
UBND TFNH QUANG NINH CONG HOA xA HOT  CHU NGHTA \TT NAM 
SO LAO BONG - TB&XH Bc 1p - Tiy do - Hinh phtic 

S:2)21/SLDTBXHLD\TL QuángNinh, ngay  26  tháng 6 nãm 2020 
V/v i dáp ni dung vuOng n* ye thInh sáth 
h tio Ni quyêt so 42/NQ-CP cüa (11th 
phü vã Quyêt djnh sO 1512020/QD-1Tg cüa Thu 

1u0rig ChInh phü 

KInh gui: PhOng Lao dng - TB&XH thãnh ph Ha Long. 

Si Lao dng - Thuang binh và Xã hi nhn duçic cong van s 
476/LDTBXH ngày 19/6/2020 cüa PhOng Lao dng - TB&XH thành phô Ha 
Long ye vic xin kiên ye dOi ti.rng ban lé xô so kru dng bj ânh htr&ng bi 
djch Covid- 19; sau khi nghiên ciiru Sâ Lao dng - Thucmg binh và Xã hi trâ 1?i 
nhi.r sau: 

Theo quy djnh tai  khoãn 1, diu 7 Quyt djnh s 1 5/2020/QD-TTg ngày 
24/4/2020 cüa ThU tuó'ng ChInh phU thI ngi.thi lao dng không cO giao két hçrp 
dông lao dng bj mat vic lam, thuc lTnh virc phi nông nghip lam cOng vic 
ban lé x s liru dng (bao gômnguñ Co k hçp dOng dai  1 ban lé ye so vâi 
Cong ty TNHH mt thành vién xô so kiên thiêt Quãng Ninh và ngtrôi 1y ye s 
qua các di 1 c d!nh  hoc hru dng), nêu dU diêu kin sê duçc xem xét ho trç 
theo quy djnh. 

Sà Lao dng - TB&XH trâ Ri d PhOng Lao dng - TB&XH thành ph 
Ha Long biêt, trién khai thrc hin./. 

Noi nhin: 
- Nhii trên; 
- C.ty TNHH MW x6 s kin thit QN  (d tlh); 
- P. LD-TB&XI-I cac H, TX, TP (de biêt); 

S. - Ban BT Cong TTDT cua Sc (de clang bai); 
- Luu: VT, LDVL.,V 

 

Nguyn Hoài So'n 
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