ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ LỘC BỔN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 391/TB-UBND

Lộc Bổn, ngày 01 tháng 6 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Về việc công khai danh sách hỗ trợ các nhóm đối tượng: 1.Người lao động không
có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm; 2.Nhóm hộ kinh doanh cá thể có
doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh; 3. Người lao
động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện
hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại Nghị quyết 42/NQ-CP.

Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-CP, ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện
pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19;
Căn cứ Chỉ thị số 10/CT-UBND, ngày 15 tháng 4 năm 2020 của Chủ tịch
UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý, giám sát, thực hiện các giải pháp đảm
bảo an sinh xã hội, an ninh trật tự trong giai đoạn phòng chống dịch Covid 19;
Căn cứ Hướng dẫn 1159/HD-LĐTBXH, ngày 15/5/2020 của Sở Lao động
Thương binh & Xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế về việc hướng dẫn một số nội dung
tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đối với các nhóm đối tượng về người lao động và hộ
kinh doanh cá theo quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP;
Căn cứ vào Biên bản thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ theo Nghị quyết 42 của
Thủ Tướng Chính phủ của Tổ thẩm định hồ sơ xã ngày 29/5/2020 về việc thẩm
định 3 nhóm đối tượng: Hộ kinh doanh cá thể tạm ngừng kinh doanh; người lao
động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện
hưởng bảo hiểm thất nghiệp; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động
bị mất việc làm đủ điều kiện hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết 42/NQ-CP và
Quyết định 15 của Thủ tướng Chính phủ;
Ủy ban nhân dân xã Lộc Bổn thông báo về việc niêm yết công khai danh sách
hỗ trợ các nhóm đối tượng về người lao động và hộ kinh doanh cá thể đủ điều kiện
hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết 42/NQ-CP, ngày 09/4/2020 và Quyết định
15/QĐ-TTg ngày 15/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ như sau:
Tổng số
người đủ
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trợ
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kiện hỗ trợ
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Người lao động không
có giao kết hợp đồng
lao động bị mất việc
làm
Nhóm hộ kinh doanh cá
thể có doanh thu khai
thuế dưới 100 triệu

đồng/năm tạm ngừng
kinh doanh

3

Người lao động bị
chấm dứt hợp đồng lao
động, hợp đồng làm
việc nhưng không đủ
điều kiện hưởng trợ cấp
thất nghiệp
Cộng

0

0

0

42

27

15

(Có danh sách chi tiết từng loại đối tượng kèm theo)
Thời gian niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã, các khu dân cư của thôn
và công khai trên hệ thống đài truyền thanh cuả xã (mỗi ngày 02 lần) là 02 ngày
liên tục từ ngày 02/6 đến hết ngày 04 tháng 6 năm 2020, để tổ chức, hộ gia đình
và cá nhân có liên quan và nhân dân trên địa bàn được biết.
Trong thời gian thông báo công khai mà không có khiếu kiện, khiếu nại về
danh sách các nhóm đối tượng: 1.Người lao động không có giao kết hợp đồng lao
động bị mất việc làm; 2.Nhóm hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới
100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh; 3. Người lao động bị chấm dứt hợp
đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất
nghiệp được hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết 42/NQ-CP, thì UBND xã sẽ có
công văn đề nghị UBND huyện Phú Lộc ban hành quyết định hỗ trợ cho các nhóm
đối tượng nêu trên./.
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
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