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QUYET D!NH 
Phê duyt danh sách và kinh phi h trçr d11 vó'i ngtrô'i lao dng 

không có giao kt hçrp dng lao dng bj mt vic lam do ãnh hu*ng 
bôi di dlch COVID-19 trên dja bàn huyn Gb Linh (Dqt 1) 

UY BAN NHAN DAN TNH QUANG TRI 

Cán c& Lut I'd chic chInh quyn dja phirong ngày 19/6/2015; 
Can cz Lut Ngán sách nhà nzthc sd 83/2015/QHJ3 ngày 25/6/2015; 
Can th Nghj quyê't sd 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 cüa ChInh phü v các 

bin pháp ho trçY ngithi dan gçp khó khán do dgi dich COVID-19; 
Can c& Quyé't d.inh so' 15/2020/QD-TTg ngày 24/4/2020 cza Thz tu'&ng 

ChInh phi quy djnh ye vic thrc hin các chInh sách hO trçr ngtrài dan gp khó 
khàn do dgi d/ch COVID-19, 

Can c& thá'm djnh và d nghi cüa C'hz t/ch UBND huyn Gio Linh tqi T& 
trInh sO 101/I7'r- UBND ngày 0 6/7/2020 ye vic phe duyt danh sách và kinh phi 
thrc hin hO trQ' dOi vó'i lao d5ng khdng có giao Icét HDLL) bj mat vic lam bj ánh 
hirOng do dai dich Covid-19, 

Theo d nghj cia Giám ddc Sà Lao dc5ng - Thiro'ng binh và Xâ hç51 tgi Ta 
trInh so 1262/TTr-SLDTBXI-I ngày 09/7/2020. 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Phê duyt danh sách và kinh phI h trq di vâi ngi.thi lao dng 
không Co giao kêt hçip dông lao dng bj mat vic lam theo Quyêt djnh so 
15/2020/QD-TTg ngày 24/4/2020 cOa Thu turng ChInh phü trên dja bàn huyn 
Gio Linh (Dcit 1), nhir sau: 

- Tng s ngu&i lao dng không có giao kt hcip dng lao dng bj mt vic lam 
ducic h trçY: 212 nguOi. 

- S tháng diiçc h trçv: 01 tháng (Thang 4/2020). 

- Tng kinh phI &rçic h trçl: 2 12.000.000 dng (Hai tram mui hai triu dng 
c/ian). 

(Danh sách ngwài lao dc5ng khóng cO giao kEt hcrp ddng lao d5ng bj mdt vic 
lam kern theo) 

Dieu 2. To chi.rc thuc hien. 

1. Chü tjch UBND huyn Gb Linh: Thirc hin cong khai, minh b?ch danh 
sách di.rcc duyn bang hInh thOc phü hçip vói sir tham gia giám sat cüa Mt trn 



TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU T!CH 

)CUT!CH 

T quc, các t chirc thành viên và nhân dan. Kjp th?yi chi dao viêc chi trâ h tro 
cho ngx?i lao dng không có giao kêt hçTp dông Lao dng bj mat vic lam theo danh 
sách dã &roc phê duyt. Lra chQn hlnh thüc chi trá phü hçip, dam báo kjp thyi, 
chInh xác, an toàn theo dung quy djnh. 

2. So Tài chinh: Trén Co sO danh sách dâ di.rçic phê duyt, tham mu'u trInh 
UBND tinh kinh phi ho trq cho dja phucmg nêu trén. 

3. SO Lao dng - Thixong binh và Xã hi chü trI, phi hqp vOi SO Tài 
chinh hirOng dan, kiêm tra vic thrc hin chInh sách ho trçY theo dung quy djnh. 

Diu 3. Quyt djnh nay có hiu lc k tr ngày k)' ban hành. 

Chánh Van phông UBND tinh, Giám dc các SO: Tài chInh, Lao dng — 
Thirong binh và Xâ hi; Giám doe Kho bc Nba nuOc tinh; Chü tjch UBND 
huyn Gio Linh; Thu trirOng các Co quan, don vj lien quan và các Ca nhân Co ten 
ti Diêu 1 chju trách nhim thi hành Quyêt djnh nay.! 

Noi nhin: 
- Nhi.r Diu 3; 

- BTV. Tinh üy (b/c); 
- TF.HDND tinh (b/c); 
- U' ban Mt trn TQVN tinh; 
- Chü tjch, các PCT UBND tinh; 
- Luu: VT, VXT. 
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