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TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ đối với người lao động 

làm việc theo hợp đồng lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, 

nghỉ việc không hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 8) 

 
 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân thành phố Lạng Sơn 

 
 

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một 

số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn 

do đại dịch COVID-19; Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 của Chính 

phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 

của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao 

động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động 

và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; Quyết định số 

33/2021/QĐ-TTg ngày 06/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 

của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ 

người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 1427/QĐ-UBND ngày 15/7/2021 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc ủy quyền phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với người 

lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo 

Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ; 

Trên cơ sở danh sách và hồ sơ đề nghị của Trường mầm non Tuổi Thần 

Tiên, Phòng Lao động - TB&XH đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị (theo giấy 

mời số 549/GM-UBND ngày 07/12/2021 của UBND thành phố) tiến hành họp 

xét, thẩm định. 

Phòng Lao động - TB&XH trình đề nghị UBND thành phố xem xét, 

Quyết định phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ đối với người lao động làm việc 

theo hợp đồng lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không 

hưởng lương gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 của Trường mầm non Tuổi 

Thần Tiên, địa chỉ: Khu Tái định cư Phai Luông 4, phường Chi Lăng, thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 
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Tổng số kinh phí hỗ trợ là 52.245.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi hai 

triệu, hai trăm bốn mươi năm nghìn đồng chẵn), cụ thể như sau: 

1. Người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc 

không hưởng lương từ 15 ngày liên tục trở lên đến dưới 01 tháng: 

 - Số người lao động được hỗ trợ: 19 người 

 - Mức hỗ trợ: 1.855.000 đồng/người. 

 - Phương thức chi trả: Trả 01 lần cho người lao động. 

 - Tổng số tiền hỗ trợ: 35.245.000 đồng (bằng chữ: Ba mươi năm triệu, hai 

trăm bốn mươi năm nghìn đồng chẵn). 

2. Người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc 

không hưởng lương và đang mang thai: 

 - Số người lao động được hỗ trợ: 03 người 

 - Mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/người. 

 - Phương thức chi trả: Trả 01 lần cho người lao động. 

 - Tổng số tiền hỗ trợ: 3.000.000 đồng (bằng chữ: Ba triệu đồng chẵn). 

3. Người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc 

không hưởng lương và nuôi con đẻ dưới 06 tuổi: 

 - Số người lao động được hỗ trợ: 12 người, số trẻ em dưới 06 tuổi: 14 trẻ. 

 - Mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/trẻ em. 

 - Phương thức chi trả: Trả 01 lần cho người lao động. 

 - Tổng số tiền hỗ trợ: 14.000.000 đồng (bằng chữ: Mười bốn triệu đồng 

chẵn). 

 (có danh sách chi tiết gửi kèm)./. 
 

 
 

 

 Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- LĐ, CV phòng; 

- Lưu VT. 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 
 

Đoàn Đức Thanh 
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