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Thirc hin Cong van so 3854/SLDTBXH-LDVL ngày 03/11/2020 cüa Sâ
Lao dng - TB&XH tinh Quãng Ninh V/v tip tic triên khai thirc hin ho trçi cho
ngtri dan g.p khó khän do dai djch COVID-19. Uy ban than dan huyn Hài Ha có
kiên nhu sau:
1- V trInh t1r, thu tic h trçl ngi.thi lao dng theo quy djnh t.i Diu 1 Quy&
djnh so 15/2020/QD-TTg ngày 24 tháng 4 nàm 2020 cüa Thu tu&ng ChInh phü và
khoãn 1 Diêu 1 Quyêt djnh so 32/2020/QD-TTg ngày 19 tháng 10 nAm 2020 cüa
Thu tuàng ChInh phU:
1.1. H sop, trInh ty, thdm quyn thrc hin và tá chzc chi lrá.
a) H so theo Phii lc kern theo Quy& djnh s 1 5/2020/QD-TTg.
b) Doanh nghip, cci s& giáo diic dan lap, ttx thic, cci sr giao dic cong ip tir
bào dam clii thu?mg xuyên ô các cap mâm non, mâu giáo, tiêu h9c, trung hçc cci
sâ, trung h9c phô thông 1p danh sách ngl.r&i lao dng theo quy djnh tii Diêu 1
Quyêt djnh so 1 5120201QD-TTg ngày 24 tháng 4 näm 2020 cüa Thu tuóng ChInh
phU và khoãn 1 Diêu 1 Quyêt djnh so 32/2020/QD-TTg ngày 19 tháng 10 nam
2020 cüa Thu tung ChInh phü gri UBND huyn (qua phông Lao dng — Thucing
binh và xA hi); dông thji gri thông báo den Uy ban nhân dan cap xä, thj trân noi
cu trñ hqp pháp cüa ngithi lao dng dé Uy ban nhân dan xä, thi fran tong hçip,
tránh trüng 1p dôi tixçing, tric lcii chInh sách.
c) Trong 03 ngày lam vic, k tir ngày nhn ducic dy du h so, Phàng Lao
dng - Thucrng binh và Xã hi chü trI, phôi hqp vâi Phông Giáo dic và ?ào tao,
Phông Tài chInh - Kê hotch, Chi ciic thu khu vrc Hái Ha - Dam Ha thâm djnh,
trhih Chu tjch Uy ban nhân dan huyn ban hành quyêt djnh phê duyt danh sách và
kinh phi ho trçi.
d) Phông Lao dng - Thuong binh và Xä hi can cir quyt djnh cüa Chü tjch
Uy ban nhân d huyn d thirc hin clii trâ cho nguñ lao dung.
1.2. Tin do thrc hiçn: xong truóc ngày 15/12/2020.
1.3. Cci quan hru h s0: Phông Lao dng - Thucrng binh và Xã hi.

2- Uy ban nhân dan các xã, th trn tng hçip, theo dôi danh sách di tucxng
dê nghj hithng h trçi do các Doanh nghip, ccx s& giáo dic dan lap, tu thiic, ccx sâ
giáo dic cong 1p tr b dam chi thuông xuyên & các cap mâm non, mâu giáo, tiêu
hçc, trung hcic ccx s&, trung h9c phô thông gl'ri den. Kjp thñ báo cáo UBND huyn
nêu phát hin tInh trng trng 1p di tuçxng, tric lçxi chInh sách.
Uy ban nhân dan huyn yêu cu các ccx quan, dan vj thirc hin t& ni dung
nêu trén.!.
Noi nhn:
TM. UY BAN MIlAN DAN
- Nhu kinh gfri;
KT. CHU T!CH
- MTTQ và các doàn the huyn;
PRO CIITJ TICH
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