
UBND THANH PHO HA NOT CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
S LAO BONG - THI1ONG BINH Doe 1p - Tiy do - Hnh phüc 

VA xA HQI 

S&  55Ø7SLDTBXH  - VLATLD Ha Nôi, ngày  v—  tháng 10 nàm 2021 

V/v Giãi dáp khO khan, vuàng mc trong 
viêc triên khai thuc hiên chInh sách h trG 
ngixi lao dng không cO giao kêt HDLD 
(lao dng tir do) gp khó khãn do di djch 

COVID-19 

KInh gri: TiJy ban nhân dan các qun, huyn, thj xã 

Thirc hin Quyt djnh s 3642/QD-UBND ngày 21/7/2021 cüa UBND 
thành ph Ha Nôi v vic thirc hin mt s chInh sách h trg ngithi lao dng và 
nguñ sir diing lao dng gp khó khãn do dti djch COVID-1 9 (Quy& dnh 
3642/QD-IJBND); Nghj quy& s 15/NQ-HDND ngày 13/8/2021 cüa Thi.thng 
trrc Hi dng nhân dan Thành ph v vic quy djnh mt s chInh sách dc thu 
cüa thành ph Ha Ni h trçY di tucYng bj ãnh hixông, gp khó khän do dti djch 
COVID-19. Trong qua trInh triên khai thirc hin, có mt s khó khan, vuó'ng 
mc; các qun, huyn, thj xã dã có van bàn d nghj huórng din, giâi dáp. S Lao 
dng - Thucmg binh và Xã hi dâ có các van bàn: s 4899/SLDTBXH-
VLATLD ngày 26/8/2021, s 51 84/SLDTBXH-VLATLD ngày 14/9/2021 
hiing dn mt s ni dung kihó khän, vuóng mc trong vic trin khai thirc hin 
chInh sách h trçi ngithi lao dng kihông có giao kt hçp dng lao dng gp khó 

khän do di djch COVID-19, 

Dn nay, Sâ Lao dng - Thuang binh và Xã hi tip tiic nhn ducic van 
bàn d nghj hing dn, giãi dáp rnt s khó khän, vu&ng mc trong vic xét 
duyt, chi trà h trçi cho di tuçmg là nguôi lao dng không có giao k& hçip 
dng lao dng cüa mt s qun, huyn, thj xã. Sau khi nghiên ciru, xem xét ni 
dung d ngh tai  các van bàn cüa mt s quân, huyn, thj xà; Can cir Ngh quyêt 
68/NQ - CP ngày 01/7/2021 cña ChInh phü, Quyt djnh s 23/QD/2021/QD-
TTg, Quyt djnh 3642/QD-UBND và các quy dnh ti các van bàn qui phm 
pháp lut có lien quan, S Lao dng - Thung binh và Xã hi tng hgp, giâi dáp 
theo các nhóm vn d, ciii th nhu' sau: 

1. Vn d thü' nht 

- Tai  miic I, Van bàn s6 51 84/SLDTBXH-VLATLD ngày 14/9/2021 cüa 
S Lao dng - Thuang binh và Xà hi hudrng din: 
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"... Di vài h5 kinh doanh có dàng kj kinh doanh và h kinh doanh thuç5c 
din dàng kj kinh doanh nhu'ng không dáng kj kinh doanh. Ngwô'i lao d5ng lam 
vic trong các h5 kinh doanh nay khóng thuç5c dó'i ttng du'çrc h5 trcr theo Quylt 
djnh so 3642/QD-UBND ngày 21/7/2021 cüa UBND Thành M ". 

- Theo quy djnh tai  Khoân 2, Diu 79, Ngh djnh s O1/2021/ND-CP ngây 
04/01/202 1 cüa ChInh phü v däng k doanh nghip, ci th nhu' sau: 

"H3 gia dlnh san xuá't nóng, lam, ngu' nghip, lam muó'i và nhtrng ngwài 
bàn hang rong, qua vat, buón chuyé'n, kinh doanh lu d5ng, kinh doanh thai v, 

lam djch vi có thu nhp thá'p khóngphái dáng kj ho kinh doanh, tric tru'&ng hcip 
kinh doanh các ngành, ngh dá'u tu' kinh doanh có diu kiçn, Uy ban nhán dan 
tinh, thành pM trii'c thu5c trung u'o'ng quy djnh mi'c thu nhp thá'p áp ding trên 
phgm vi d.iaphuv'ng". 

Giãi dáp: 

V vn d nay, Sâ Lao dng - Thi.rong binh và Xã hi dâ có van ban gui 
S& K hoéh và Du tix Ha Ni, và duçc trã läi: th?ii dim hin nay chua có van 
ban quy djnh mtrc thu nhp thâp dê xác djnh h kinh doanh thuc din phái 

dang k kinh doanh hay không thuc din phãi däng k kinh doanh. 

Do do, d nghj các qun, huyn, thj xã chi do, htthng dn Hi dông xét 
duyt các xä, phumg, thj trn rà soát cii th t1rng truOng hçp h kinh doanh 
thuc các ngành ngh ma ngui lao dng t1,r lam, tr m& cira hang, Co s& kinh 

doanh có quy mô nhO lé và nguOi lao dng lam thuê ti các cira hang, Co sà kinh 

doanh nay, có th xét duyt thuc di tixcmg nguñ lao dng không có giao kt 
hçp dng lao dng duqc hung h trg, nu dáp 1rng dü diu kin theo qui djnh 
ti Diu 5, Quyt djnh 3642/QD-UBND. 

2.Vndthfrhai 

- Tai Dim 5, muc III, Van ban s 4899/SLDTBXH-VLATLD ngày 

26/8/202 1 cüa Sâ Lao dng - Thuong binh và Xã hi huó'ng dan: 

"Các do'i tu'crng là lái xe cong ngh nhic Grap, Uber, khOng có hçip dng 

lao dç5ng v&i Cong ty; các di tup'ng shipper tzr do, shipper cong ngh nhu' Now, 
ahamove khOng cO hcip dng lao dQng vO'i Cong ty dup'c xem xét h0 trcr neu dOp 

th'zg dzng quy djnh Diu 5 Quylt d/nh 3642/QD- UBND ". 

- Tai Dim 2, muc II, Van ban s 51 84/SLDTBXH-VLATLD ngày 
14/9/202 1 cUa Sâ Lao dng - Thuong binh và Xä hi huàng dan: 

"... Nhu' vy, ngu'ai lao d(3ng lái xe gia dlnh nhn chO' khách, chO' hang ty' 
do, taxi gia dInh, xe du ljch gia dlnh, xe taxi truyn tMng thuc dOi tu''ng phái 
dáng kj h5 kinh doanh theo quy djnh cüa pháp lugt. Do do', ngwai lao d5ng nay 
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khóng thuóc diên h tro' theo quy djnh tqi Quye't djnh s 3642/QD-UBND cia 
UBND Thành phó'. ..." 

Giãi dáp: 

- Các di tuçing lái xe cong ngh; các di tuçYng shipper tir do, shipper 
cOng ngh nhu Grap, Now, Ahamove,... là lái xe mô to, không có hçp dng lao 
dng vi Cong ty dugc xem xét h trV,  nu dáp irng dung quy djnh tai  Diu 5, 
Quy& djnh 3642/QD-UBND. 

- Ngithi lao dng lái xe ô to gia dInh nhn ch khách, ô to ch hang ti do, 
taxi gia dInh, xe o to du ljch gia dInh, xe taxi truyn thng thuc di tiiclng phãi 
däng k h kinh doanh theo quy djnh cüa pháp lut. Do do, nguYi lao dng nay 
không thuc din h6 trq theo quy djnh tai  Quyt dnh s 3642/QD-UBND cüa 
UBND Thành ph. 

3.Vndthi?ba 

Thirc hin Quyt djnh s 3642/QD-UBND ngày 21/7/2021 cüa UBND 
Thành ph, nhiu qu.n, huyên dã trin khai thrc hin h trçi hang ngàn luvt 
ngui lao dng không có giao kt hçp dng lao dng (lao dng t1,r do) bj mt 
vic lam gp khó khàn do di djch COVID- 19 theo quy djnh ti Diu 5, Quyt 
dnh s 3 642/QD-UBND ngày 21/7/2021 cüa UBND thành ph Ha Ni, trong 
do cO 1/3 di tuçlng là thçy xay, phii h, thci scm, thg mc, thçi c khI... bao gm 
thq tir lam và nhOm thg có ngt.thi dung ra nhn cong trInh (co th gi là thg cã). 

Tuy nhiên, ngày 14/9/2021, Sâ Lao dng - Thuang binh vâ Xà hi ban 
hành van bàn s 5184/SLDTBXH-VLATLD, tai  Diem 5, m1ic II, có nêu"... Dói 

vài ngu'ài lao dóng là thcr xáy lam vic theo nhóm thcr (co ngwài cai thu, chdin 
cóng, trá lirong hang tháng cho ngztài lao dng,) là phát sinh quan h lao dç5ng 
do do dái twang nay khOng thu5c din hó' trçf theo quy djnh tgi Diêu 5 Quyêt 
djnh sd 3642/QD-UBND ngày 21/7/202] cza UBND Thànhphó." 

Diu nay dn dn co' si cOn bàn khoän vi trong thrc t, d xây dirng cong 
trInh ngi.r?ii thçi xây phãi lam vic theo nhóm, có sr hgp tác vôi nbau dé thirc 
hin cong viêc xây drng dam bào phát buy kbâ nàng cüa mi ngui (thq chInh, 
thç phii) d nâng cao nàng sut lao dng, cht luçng cOng trInh, giàm ngày 
cong... VI 4y phãi có ngui dung ra dai  din cho nhU'ng ngui thg xây (co th 
gQi là thçi câ) d nh.n vic, t chiirc phân cOng cong vic cho tmg ngithi, theo 
döi ch.m cOng, trã tin cOng cho tiirng ngLri thg xây (trá cong theo tién do hoic 
khi chi nhO img tien cOng, khOng phái trá lwctng hang tháng cho ngwO'i lao 
dt5ng); ngLthi thg xây và nguii thq cã không cO giao kt hgp dng lao dng. Mt 
khác, khi nguYi thg xây thirc hin xây dirng cOng trInh (lam vic riêng lé hay 
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lam vic theo nhóm) diii là thç cà dirng ra nhn cong trmnh hay là cai thu du 
phâi chm cong. 

Dôi vth ni dung nay, d nghj Sâ Lao dng - Thuo'ng birth và Xà hi có 
van bàn trâ läi rO di vOi nhóm thçi xay, trong do có thq ca drng ra nhn cong 
trInh ye cho nhóm thq cüng lam thI th cà do có phài là cai thu không? Va 
nhóm nay có dü diu kin duçc h trçl theo Quyt djnh s 3642/QD-UBND 
không? 

Giãi dáp: 

- D& vOi ngLri lao dông là thçi xay, phu h, thg san, thçi mc, thq cci khI... 
lam vic theo nhóm thq (co ngu?i cai thu, chm công, trã lucmg hang tháng cho 
nguYi lao dng) lam vic tai  các cOng trInh xây dimg cüa nba nuâc, các dir an, 
khu do thj... là phát sinh quan h lao dng, do do di tugng nay không thuc din 
h trçi theo quy djnh t?i  Diu 5, Quy& djnh s 3642/QD-UBND. 

- Di vi ngithi lao dng là tho xay, phii h, thç)' san, thq môc, thq Ca 
khI... lam vic theo nhóm thq (thç Ca, thq chInh, thg phii, cüng nhau thi cOng 
cong trInh và cüng hu&ng thu nhp theo tüng vj trI phân cong trong nhóm...) lam 
vic ti các cOng trInh h gia dInh, cOng trInh nhó lé, tu nhân... thuc dôi tuqng 
không có hçp dng lao dông duçc xem xét h trg nu dáp 1rng diing quy djnh 
Diu 5, Quy& djnh 3642/QD-UBND. 

4.Vndêthffttr 

Tric&ng hcip thci may tic nhgn hang ca mt xuàng may ye lam và trwàng 
hcip thcx may hang ngày den lam tgi xzthng may ('cling m5t xithng may) (khóng 

có giao kIt hcip dng,) Co thu5c din h trçr theo Quyé't dinh sO' 3642/QD-UBND 
ngày 21/7/2021 cia UBND thành phI khóng? 

Giãi dáp: 

D nghj các qu.n, huyn, thj xa nghiên ciru ni dung giài dáp tai  câu hói 

s 6 mic II, Van bàn s 51 84/SLDTBXH-VLATLD ngày 14/9/2021 cña S Lao 
dng - Thiiang birth và Xã hi, d xét duyt cho nguYi lao dng khOng có giao 
kt hçip dng lao dng. 

5. Van d thu nãm 

Ti Van bàn s 4481/SLDTBXH-LDTLBHXH ngày 03/8/2021, Sà Lao 
dng - Thuang binh và Xã hi có nêu 'Ngithi lao dng lam vic tai  các, 

 diem 

không hçrp pháp (1n chim via he, lông dithng...); các phucing tin bj cam có 

thuc di tugng h trçi không? Sâ Lao dng -Thuang binh và Xä hi hising dn 
các trithng hçp nay nu dáp üng các diu kin theo quy djnh ti Diêu 5 Quyêt 

djnh s 3642/QD-UBND ngày 2 1/7/2021 cüa UBND Thành phô thI vn duçcc h 
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trg theo quy dinh. Vy, các truYng hip diu khin xe cong nông, xe ba bánh néu 
dáp üng các diêu kin theo quy djnh t?i  Diu 5 Quy& cflnh so 3642/QD-UBND 
có thuc din h trg không? (do'i tzrçfng nay mçc di vi phgm chgy diu khié'n 
phu'o'ng tiçn bj cdiii tuy nhiên loi do các cc' quan quán lj cling chu'a x lj d&t 
diem, thl!c té day là ltc 1ucng lao dng 4c do, ngun thu nhp chInh là do diu 
khiên xe cong nông, xe ha bánh nhá't là trong bo'i cánh djch bçnh nhir hin nay 
hQ phái dlmg viçc, khOng có thu nhp, cuc sdng g'.p rdt nhieu khó k/ian). Dé 
nghj S& Lao dng - Thuong binh và Xã hi có van bàn hung dn cij the hcm dê 
cci sâ thirc hiên. 

Giãi dáp: 

Nguô'i lao dng diu khin xe cong nông, xe ba bánh d ch0 thuê hang hóa 
gp khó khAn do di djch Covid-19 có th xem xét là di tuçmg ngui lao dng 
không có giao kt hqp dng lao dng (lao dng tir do) duçc hithng h trq, nêu dáp 
irng các diu kin theo quy djnh ti Diu 5, Quyt djnh s 3642/QD-UBND. 

6. Vn d thir sáu 

Ngu'ài lao d5ng là thành viên h5 nghèo và hç5 nghèo do dà dzccrc hu'O'ng 

chInh sách hO trçl ddi vO'i Hç5 nghèo theo quy d/nh tgi Nghf quylt 15/NQ-HDND 
ngày 13/8/2021 cia Thu'&ng try'c HDND Thành ph vcy thành viên cza h.5 
nghèo dO có ducrc hzthng chInh sách hO trçr dO'i vO'i lao dng khOng cO giao ke't 

hQp dng lao d5ng bj mdt vic lam theo Dieu 5, Quyt djnh sd 3642/QD- UBND 

ngày 21/7/2021 cith UBND Thành phd nli'a hay khOng? 

Giãi dáp: 

CAn c1r dim c, khoAn 1, Diu 2 Nghj quyêt 1SINQ-HDND ngày 
13/8/202 1 cfia Thung trirc HDND thành ph Ha Ni quy djnh ye nguyen tãc, 
phixcmg thtrc và ngun kinh phi h trçl: "Md'i ddi tu'çrng chi duçic hithng mt (01) 

trong sd các ché' d5 hO trçi nêu tir Khoán 2 dé'n Khoán 8 Dieu 1; trwO'ng hçtp dôi 

tirclng hd tra thu3c din ducrc hw&ng tlr 02 chl d5 hd' trçr ith len thI chi dwcrc 
hiràng m5t chl d5 ha' trçr do dO'i tirçrng 4ra chQn hoçic chl dç5 ho trçr cao nhdt. 
Ngzthi thu5c din ha' trçl là thOnh viên thu(5c h nghèo, h5 cn nghèo van du'çxc 

hu'àng hO trçl theo chInh sách khác quy djnh tii Nghj quyé't nay ". 

Do 4y, Ngithi lao dng là thAnh viên h nghèo vA h nghêo do dA duc 
huâng chInh sách h trg di vi H nghèo theo quy djnh ti Nghj quyt 15/NQ-

HDND ngày 13/8/2021 cüa Thix?mg trirc J-IDND Thành ph& thAnh viên cüa h 
nghèo do vn duçic xét duyt hu'ng chInh sách h trq di vi lao dng khOng có 
giao k& hçip dng lao dng, nu dáp 1rng các diu kin theo quy djnh ti Diêu 5, 

Quyt djnh s 3642/QD-UBND. 
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Trên day là giài dáp mt s ni dung khó khan, vurng mc ye thirc hin 
chi trã h trçi cho di tuqng lao dng không có giao k& hqp dng lao dng (lao 
dng tii do) theo Quy& djnh 3642/QD-UBND ngày 21/7/2021 cüa UBND 
Thành ph& Sâ Lao dng - Thiiang binh và Xâ hi d nghj UBND các qun, 
huyn, thj xâ phi hçip chi dao  trin khai t chüc thirc hin. Trong qua trInh thrc 
hin, nu tip tiic có khó khan, vithng mc d nghj phãn ánh kjp thii v Si Lao 
dng - Thuang binh và Xã hi d tng hçp, xem xét giãi quyt./. 

No'inhân: Q 
- Nhix trên; 
- UBND Thành pho; (de 
- D/c Giám doe SO'; b/cáo,) 
- Các Die PhO Giám doe SO'; 
- Các phOng: VL-ATLD; LDTL&BHXH; 

Thanh tra; VP Sâ; 
- PhOng LDTB&XH các Q, H, TX (d t/hin); 
- Lu'u: VT, VLATLD. 
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