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HIRING DAN LIEN NGANII 
V vic tra cfru, xác minh thông tin h try' ngtrb'i lao dng bj ãnh hu'&ng, 

gp khó khàn do dii djch Covid-19 trên nên tang h thông co' s& 
dir lieu quôc gia ye dan ctr 

- Can cir Ngh quyt 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 cüa ChInh phü v mt s 
chInh sách M trçx ngithi lao dng và ngui sü' ding lao dng gp khó khän do 
dai dich Covid-19; 

- Can cü Quyt djnh s 23/2021/QD-TTg ngày 07/7/202 1 cüa Thu tithng 
Chinh phü quy djnh v vic thçrc hin mt s chInh sách h trg nguà'i lao dng 
và nguè'i sü dung lao dng gp khó khàn do di djch Covid-19; 

- Can ctr Quyt djnh s 3642/QD-UBND ngày 21/7/2021 cüa UBND 
Thành ph v vic thçrc hin mt s chInh sách h trg ngui lao dng và ngiRi 
sir diing lao dng gp khó khàn do di djch Covid-19 trên dja bàn Tp. Ha Ni; 

- Thi.rc hin kin clii do cüa dng chI Phó Chü tjch UBND Thànli phô 
Chir Xuân Dung ti van bàn s 9443/UBND-KGVX ngày 06/9/202 1 c1ia Van 
phông UBND Thành ph, thng nht ni dung báo cáo cüa Si Thông tin và 
Truyn thông ti Cong van s 2403/STTTT-CNTT ngày 3 1/8/2021; giao S& Lao 
dng - Thuong binh và Xã hôi, Cong an Thành ph th'rc hin thI dim sau khi 
duçic sr thng nht cüa B Cong an theo quy dinh, báo cáo Uy ban nhân dan 
Thành ph kt qua thrc hin; giao S thông tin và Truyn thông thirc hin quail 
1 nhà nrnc theo chic näng, nghim vi dugc giao, báo cáo Tiy ban nhân dan 

Thành pM theo quy dnh. 

- Lien ngành: So Lao dng - Thuo'ng binh và X hôi, Cong an Thành phô, 
SO Thông tin và Truyn thông hirOng dn vic tra ciiru thông tin ho trçl nguè'i lao 
dng b ánh huô'ng, gap Rho khàn do di djch COVID-19 theo Ngh quyët so 
68/NQ-CP, Quyt dinh s 23/2021/QED-TTg, Quy& dnh 3642/QD-UBND trên 
nntng h tMng co' sO dt' 1iij qMc gia v dan ci!, nhi.r sau: 
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I. MçC DICH, YEU CAU 

1. Miic dIch 

- Kjp thai ho trg UBNID các cp trong vic ra quyt djnh h trçl ngLrii lao 
dng bj ãnh hu&ng, gp khó khàn do dai  djch Covid- 19 theo di1ng tinh thin 
"không d ai bj bó iai  phIa sau", giàm thiu nhirng tác dng tiêu crc cüa dai 
djch, gop phn dam bào an sinh xã hôi, n dnh tInh hInh kinh t - xã hi trên dja 
bàn Thành ph. 

- Giiip giàm thành phn h so': 

+ Ngui lao dng không cn có giy xác nhn không hu&ng chInh sách h 
tr9' tai  UBND (xä, phrô'ng, thj trn) no'i ngirô lao dng thung tri hoc tam tr1i, 
trong trurng hcip ngthi lao dng có noi thuông trü và no'i tam  tni không trong 
cüng phm vi mt xã, phumg, thj trn. 

+ Ngtthi lao dng không cn np bàn photo s h khu hoc gi.y xác 
nhn tInh trng cu trñ do cong an xã, phumg, th trn cp. 

2. Yêu câu 

Dam bâo mi di tl..rçlng chi ducic hithng mt ln theo nguyen tic: Cong 
khai, mirth bach,  trách nhim, thun igi v thu tc nhung không d igi diing, trc 
loi chInh sách. 

II. NQI DUNG THçC Hh1N 

1. Nhóm nguôi lao dng do Uy ban nhn dan cap xã thãm dlnh,  chi 
trã tiên ho tro' 

Ngui lao dng không có giao kt hcrp dng lao dng (lao dng ti1 do) b 
mt vic lam (Diu 5 Quy& djnh 3642/QED-UBND) 

1.1. D6i vó'i UBND ctp xa.• 

Biro'c 1: Hang ngày, sau khi nhn duçyc d nghj h trg khó khän cüa ngi.thi 
lao dng, IJBND cp xã 1p danh sách vâi dy dii thông tin theo rnu d cung 
cp cho Cong an cp xã ngay trong ngày (TrLrà'ng hgp nhn thrgc sau 15h thI 
cung cp vào bui sang ngày lam vic horn sau) ('co mu danh scch kern theo). 

Bu'&c 2: Trong thi gian chà' Cong an cap xã trã Iài, UBND cap xã tiên 
hành thm dinh, xét duyt theo quy djnh. Can cir kt qua xác minh danE sách do 
Cong an cp xä trà Iô'i, Hi dng xét duyt di chiu, rà soát danh sách và các 
diu kin theo quy djnh d báo cáo UBND cp huyn ra quyêt djnh ho trg. 

Bu'o'c 3: Ngay sau khi nhn dugc quyt djnh hO trg cüa Uy ban nhân dan 

cp huyn, UBND cp xà phái cung cp ngay trong ngày 01 bàn cho Cong an 

cap xã de cap nhât vao he thông co' so' dU lieu quôc gia ye dan cu 
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1.2. Dôi vöi Cong an cap xã: 

Bithc 1: Ngay sau khi nhn duçc danh sách d ngh h trçi cüa UBND cap 
xà gui sang, Cong an cp xâ phái tin hành xác minh thông tin, cii th: 

- Di vi ngui lao dng có h khu th'ithng trü trên dja bàn quàn l thI 
trong thô'i gian 01 ngày lam vic k tü thai dim nhn duçc danh sách d nghj 
xác minh thông tin nguñ lao dng h trçl cüa TJy ban nhân dan cp xã, phâi tin 
hành xác mirth ngay và trâ Rn kt qua xác minh cho Uy ban nhân dan cp xã 
theo danh sách. 

- Di vri ngu?i lao dng không có hO khu thithng trü trên dja bàn quàn 
1, thI trong thai gian 03 ngày lam vic k tui thà'i dim nhn duçic danh sách dt 
ngh xác minh thông tin ngixè'i lao dng h trci cüa Uy ban nhân dan cp xä, phài 

tin hành xác minh ngay và trá Ri kt qua xác minh cho Uy ban nhân dan cp xA 
theo danh sách. 

- Vic trâ Ri cüa Cong an cp xã có th dánh du trrc tip vào danh sách 
cüa UBND cp xä, sau do xác nhn tng bao nhiêu truè'ng hcip chua dugc nhn 
h trçr, bao nhiêu tm6ng hçip d nhân h trçY. 

Birc 2: Trnmg hçp thông tin nguôi lao dng có sai 1ch phái kip  thi 
trao dti ngay vri Uy ban nhân dan cp xã d kim tra, déi chiu, không d 
chm, muOn trà lèi k& qua h trg cho ngithi lao dng. 

Btthc 3: Trong thi gian 01 ngày lam vic k tü ngày nhn duçic Quyt 
djnh và danh sách ngui lao dng diric phê duyt h trg do UBND cp xã gui, 
Cong an cp xã hoàn thành cp nht dü lieu vào phn mm quàn 1 dü 1iu quc 
gia v dan cu. 

2. Di vó'i các nhóm ngirô'i lao dng do Uy ban nhãn dn cap huyn 
thãm djnh, chi trá tiên ho trçr 

H trg ngthi lao dng tam  hoãn hçTp dng lao dng, nghi vic không 

hung lixang, h trçY ngui lao dng ngüng vic theo quy dnh tai  Chucing IV, 

Chuong V Quy& dnh so 23/2021/QD-TTg. 

Bu'&c 1: 

- Trong thyi han  3 ngày lam vic, k tr ngày ban hành Quyêt djnh phé 

duyt danh sách h tro', UBND cp huyn chi dao  phông Lao dng - Thuang 

binh và Xä hOi,  các phOng, ngành lien quan cung c.p cho Cong an cp huyn 
bàn sao Quy& djnh kern theo danh sách ngithi lao dng hithng chInh sách ho trçY 
do tam  hoãn hçip dng lao dng, nghi vic không hung luang, ng.mg vic theo 
mâu 05 06 ban hành kern theO Qiiyt djnh s 23/2021/QE-TTg. 
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Luu : di vó'i các ht sa d phê duyt truó'c ngày ban hành hung dn 

nay, UBND cp huyn chi dao  Phông Lao dng - Thuang binh và Xâ hi tng 

hop cung cp Quyt dnh kern theo danh sách chi trâ chInh sách h trg cho Cong 

an cp huyn trix&c ngày 15/10/2021. 

- Trong thñ gian 7 ngày lam vic k tr thai dim nhn ducc Quy& djnh, 

danh sách lao dông hrnrng chInh sách h trçl. Cong an cp huyn phân theo dja 

bàn, chuyn danh sách h trY cho Cong an cp xä d nhp thông tin vào phân 

mm cci sâ dü' 1iu quc gia v dan ci.r dê theo dOi tràng hu&rig. 

Btthc 2: 

- Trong thai gian 14 ngày lam vic, k tr thai dirn nhn ducic danh sách 

d nghj giâi quyt ch d h trçi dugc quy djnh tti buóc 1. Cong an cp xà cp 

nht thông tin vào phn mm co' s& dU 1iu quc gia v dan cu d rà soát tri1ng 

hu&ng, dng th?i cung cp kt qua xác mirth (bao gm cà thông tin lien quan 

dn vic hu&ng chinh sách di vci con chua dü 6 tui) dn Cong an cp huyn. 

- Trong thè'i gian 3 ngày lam vic, k t'r thñ dim nhn dugc k& qua xác 

minh cüa COng an cp xã, Cong an cp huyn tng hop gi:ri IJBND cp huyn. 

Bu'ó'c 3: Trong thai gian 10 ngày lam vic, ké tr ngày nhn du'cic kt qua 

xác minE cüa Cong an cp huyn, LJBND cp huyn chi do các phàng, ngành 

lien quan thu hM kinh phi trimg hu'&ng theo quy djnh. 

3. Di vri nhóm ngu'ô'i lao dng hirO'ng chInh sách ho trçr do ccr quan 

cp S& thãm djnh, phê duyt 

Bao gôm: 

- Ngithi lao dng lam vic tai  các doanh nghip; hop tác xä, do'n vj si.r 

nghip cong 1p tr darn báo chi thuà'ng xuyên hoc chi du tr và chi thurng 

xuyên, co' sO' giáo dic dan lap, tu thçic O' cp giáo dic mm non, mu giáo, tiu 

hçc, trung hoc co sO', trung h9c ph thông, giáo dye ngh nghip phái dimg hot 
dng theo yêu cu cüa Ca quan nhà nuO'c CO thm quyn d phOng, chng dch 

COVID-19 bj chrn dtrt HDLD nhmig không dü diu kin hu&ng trçl cp tht 

nghip (Chuang VI Quyt djnh s 23/QD-TTg). 

- Ngi.rO'i lao dng dang mang thai; Ngu'O'i lao dng dang nuOi con dé hoc 

con nuôi hoc chàm sOc thay th tré em chu'a dü 06 tui. 

- NgtrO'i lao dng du'crc h trg kinh phi dào tao, bôi dung, nãng cao trInh 

d k näng ngh d duy trI vic lam (Chtrang III Quy& dinh s 23/QED-TTg). 

- NgtrO'i lao dng là Vien chrc hot dng ngh thut. 

- NgtrO'i lao dng là hró'ng dn viên du ljch. 
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Birtc 1: 

- Trong thi gian 03 ngày lam vic, k tr ngày ban hành Quyt djnh phé 

duyt danh sách h trçy, các Sô lien quan cung cp cho Cong an Thành ph bàn 

sao Quyt djnh kern theo danh sách ngithi lao dng huOng chinh sách h trçi. 

Luu : déi vOi cac h scr dã phê duyt tmc ngày ban hành huó'ng dn 

nay, các Si, ngành lien quan cung cp Quyt dnh kern theo danh sách chi trã 
chInh sách h trç' cho Cong an Thành ph tru'&c ngiy 15/10/2021. 

- Trong thi gian 07 ngày lam vic k tü thà'i dim nh.n duçc Quyêt djnh, 

danh sách lao dng hithng chInh sách h trçl. Cong an Thành ph phân loi theo 

dja bàn, gui danh sách h trg cho Cong an cp huyn d chuyn Cong an cp xã 

nhp thông tin vào phn nim co s dü lieu qu& gia v dan cu d theo dôi 
trüng hu&ng. 

Bu'ó'c 2: 

- Trong thi gian 14 ngày lam vic, k tü thi diem nhn dugc danh sách 

d nghj giâi quyt ch d h trç duçc quy djnh ti buc 1. Cong an cp xA cp 

nht thông tin vào phn mm co só dt lieu quc gia v dan cu d rà soát trüng 

hrthng, dng thai cung cp kt qua xác mirth (bao gm cà thông tin lien quan 

dn vic huàng chInh sách di vó'i con chua dfi 6 tui) dn Cong an Thành pM. 

- Trong thai gian 3 ngày lam vic, k tii thai dim nhn ducc kt qua xác 

mirth cña Cong an cp xà, Cong an Thành pM tng hçip giri các Si lien quan. 

Biro'c 3: Trong thai gian 10 ngày lam vic, kê t1r ngày nhn duçic kêt qua 

xác minh cüa Cong an Thành pM, các S lien quan chi do thu Mi kinh phi 

trüng huô'ng theo quy dn1T1. 

III. NHIM V15 THTXC HIJN 

1. Cong an Thãnh ph 

- Phôi hcip vói các S, UBND các huyn, qun, thj xà tang cuô'ng hrc 

luçmg barn co s, thrc hin nhim vi quàn l cu ti-u, "nm he", "nm ngtthi", 

xác thirc thông tin cong dan nhanh chóng, chinh xác, gop phn nâng cao hiu 

qua cong tác M trçi di tugng b ành hung, gp khó khãn do di dch Covid-19 

trén nn tang h tMng co so' dti' lieu quc gia v dan cu trong thai gian so'm 

nht, dam bâo tit kiêm, hiêu qua, dung quy trInh, quy dnh cüa phát lut. 

- Thuo'ng xuyen kiêrn tra, ho tro' ye chuyên rnOn, nghip v cho Cong an 

cp huyên,' c.pxã trong qua trInh t •chu'c thirc hin darn bão cOng tác phôi hçp 

duçc nhanh chóng, kjp thai, dung quy djnh, không d trñng huo'ng. 
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- Don dc, huóng dn Cong an cp huyn, cp xã thirc hin dting quy djnh 

ti hrrng dn nay. 

2. So' Lao dng - Thu'o'ng binh vã Xã hi, So' Van hóa vã The thao, So' 
Du lich 

- Nm tInh hInh ngithi lao dng bi ãnh huó'ng, gCri danh sách cho Cong an 
Thành ph d i-a soát, xác minh ngui lao dng d nghj huô'ng chInh sách h trg. 

- Thung xuyên kiêm tra, don doe các don v lien quan trong qua trInh t 
chirc thrc hiên dam báo cong tác phi hçp duçc nhanh chóng, kjp thii, dung 
quy djnh. 

- Kp thai thu hti kinh phi d& vai nguai lao dng tr1ng hithng theo quy 
djnh. 

3. So' Thông tin & Truyên thông 

Phi hçp vOi các co quan có lien quan t chirc trin khai, tuyên truyn quy 
djnh dn toàn th nguai dan v dôi tu9'ng, tiêu chun, diu kin, quy dnh chInh 
sách h6 trg theo hithng dn trên cng giao tip din tü Thành ph. 

4. UBND các qun, huyn, thj xä 

- Chi do t chrc triên khai, tuyên truyn quy djnh dn toàn th nguOi dan 
v di tuç)'ng, tiêu chun, diu kin, quy djnh chInh sách h trg theo hithng 
dn nay. 

- Chi do các phông, ngành lien quan và UBNID các xã, phumg, thj trn 
phi hcip chat chê vâi Cong an cung cp trin khai thirc hin các ni dung cfia 
huóng dn nay. 

- Kiêm tra, don dc các don vj lien quan trong qua trInh to chrc thtrc hin 
dam bào cong tác phi hçxp thiçic nhanh chóng, kjp thai, diing quy djnh; kp thai 
chi dao  thu hi kinh phi di vâi nguai lao dng tri1ng hu&ng theo quy djnh. 

- Phi hçp vai UB MTTQ Vit Nam cing cp dé giám sat qua trInh thirc 
hin rà soát, kim tra, xác minh các nhóm nguai lao dng theo phân cOng dam 
bâo nhanh chóng, kjp thà'i, ding quy djnh, không d xây ra tiêu crc. 

Tnthng hcp phát sinh khó khãn, vu'ó'ng mc trong qua trInh trin khai 
thirc hiên d nghj các don vj phán ánh v COng an Thành ph, S Lao dng - 
Thuong binh và Xã hi, S Thông tin và Truyn thông d duçc hithng dn. 

Dãu mi lien he: 

- S& Lao dng - Thuong binh va Xä hi: Dng chI Nguyn Dinh ?ao - 
Phó Truô'ng phông Vic lam - An toân lao dng, DT:O9 12755539. 
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- Cong an Thành ph& Dng chI Nguyn Thành Lam - Phó Truô'ng phông 
Cãnh sat quán 12  hành chInh v tr.t tçr xhi DT: 0966919156.. 

- S Thông tin và Truyn thông: Dng chI Trân TrI Hiêu, Chuyên viên 
phông Cong ngh thông tin, DT: 0776322333.!. 

No'i n/ian: 
- Các Bô: CA, LDTB&XH, TT&TT (dé b/cáo); 
- IJBND Thành phô ('dé b/cáo); 
- Cic C06 - B Cong an; 
- Các sO, ngành: Cong an, LDTB&XH, 
VH&rf, DL, TT&TT; 

- UBND cac qun, huyn, thj xA ('dip/h chi do,; 
- Cong an, PhOngLDTB&XH các qun, 
huyn, thj xã (dé t/hin,); 

- Luu VT: SLDTB&XH; CAHN; STT&TF. 



(Kern theo Hthng dJn lien ngành so 5570/HDLN-SLDTB&XH--CAHN-STT&TTngày 06 tháng 10 nám 2021 cia Lien ngành 

Sà Lao dng - Thuv'ng binh và Xã hi, Cong an thành M Ha Ni, Sà Thông tin và Truyén thong) 

UBND QUN, HUYN, THI xA CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
UBND Xä, Phur&ng, Th trân  

PHU LUC  DANH SACH NGIXaI LAO DQNG DU'C HIXONG HO TR THEO NGH! QUYET 68 
(Kern theo Din mt s 588/DK-HT ngày 17/8/202 1 cüa C06) 

KInh gui: Cong an xã, phu&ng, thj trn  

STT H9 ten 
Gio'i 
tInh 

Ngày, 
tháng, 

näm sinh 

So 
CMND/CCCD 

Noi däng 
thu*ng tru 

Noi Ei hiên ti 

Quyk djnh phê duyt danh sách 
ngtrô'i lao dng nhn h trçv do 
ãnh hiróng d!ch  bnh Covid-19 

S Quyt djnh Ngay, tháng, 
nämraQD 

1 

2 

3 

4 

Can bô lap danh sách Ha Nói, ngày tháng nàrn 2021 
CHU T!CH 
(Kj, dóng dáu) 

Dc Ip - Tu' do - Hanh phñc 
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