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THÔNG BÁO 

Về việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động không có hợp 

đồng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Quyết định số 51/2021 

 
 

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

biện pháp hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại 

dịch Covid-19. 

Thực hiện Quyết định số 51/2021/QĐ-UBND ngày 24/11/2021 của UBND 

tỉnh Hà Tĩnh về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động 

gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn Hà Tĩnh.  

Để đảm bảo quyền lợi cho người dân được quy định tại Nghị quyết số 68 và 

Quyết định số 51, nay UBND xã Kỳ Phong thông báo cho người lao động tự do 

không có hợp đồng lao động có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú hợp pháp trên địa 

bàn xã Kỳ Phong làm một trong những công việc ở các cơ sở kinh doanh sau: cơ sở 

thẩm mỹ/spa, cắt tóc, gội đầu; cơ sở dịch vụ thể dục thể thao (phòng tập gym, 

yoga, bi-a); các điểm cung cấp trò chơi điện tử, điểm truy cập internet công 

cộng; quán ăn/ điểm ăn, uống vỉa hè; các cơ sở kinh doanh nhà hàng, cà phê.  

Mất việc làm liên tục từ 14 ngày trở lên do tạm dừng các hoạt động sản 

xuất, kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, 

chống dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến ngày 

31 tháng 12 năm 2021. 

Chưa nhận kinh phí hộ trợ từ các địa phương khác về nội dung trên. 

Thời gian hướng dẫn thu hồ sơ: Từ ngày 13/01/2022 đến hết ngày 

17/01/2022. 

Địa điểm:  UBND xã Kỳ Phong( gặp trực tiếp Đ.c Trần Hải Đăng- Công 

chức văn hóa chính sách xã để hướng dẫn làm hồ sơ). Khi đi nhớ mang theo căn 

cước công dân hoặc CMND, sổ hộ khẩu. 



Vậy UBND xã Kỳ Phong thông báo cho bà con nhân dân và những người đủ 

điều kiện được biết để kê khai hồ sơ đảm bảo quyền lợi của mình. Sau thời gian trên 

nếu những người đủ điều kiện không đến kê khai hồ sơ thì UBND xã không chịu 

trách nhiệm về quyền lợi của đối tượng./.         
 

Nơi nhận: 

- Chủ tịch, các PCT - UBND xã ( B/c); 

- Cấp ủy, BCH 10 thôn; 

- Lưu VP. 
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