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S&  ,42.57QD-UBND Quáng Trj, ngàyQ tháng .t nám 2020 

QUYET DiNH 
Phê duyt danh sách và kinh phI h trq di vói ngtrôi lao dng 

không có giao kt hçp dng lao dng bj mt vic lam do ãnh hurng 
b&i dii djch COVID-19 trên dja bàn huyn Hãi Lang m7t 2) 

UY BAN NHAN DAN TINH QUANG Tifi 

Can thLuçt Td chü'c chInh quyn djaphuctng ngày 19/6/2015; 
Can cz Lut Ngán sách nhà njthc so' 83/2015/QHJ3 ngày 25/6/2015; 
Can th Nghj quyé'z' sO' 42/NQ-cP ngày 09/4/2020 cüa C7iInh phü v cac 

binpháp hO trçt ngu&i dan gp khó k/ian do dai dich COVID-19, 
Can ci- Quye't djnh so' 15/2020/QD-TTg ngày 24/4/2020 cza Thi tithng 

ChInh pha quy d/nh ye vic thtc hin các chIn/i sách hO trçi ngithi dan gp khó 
khán do dgi dich COVID-19, 

Can c& thO'm djnh và d nghj cáa Ozz tjch UBND huyn Hái Lang tgi Ta 
trInh sO ]82/TTr-UBND ngày 06/7/2020 ye vic phê duyt danh sách và kinh phi 
thtc hin hO trçr dOi vái lao d5ng khOng cO giao két HDLD bj mat vic lam bj an/i 
hithng do dgi dich  Covid-19, 

Theo d nghj cza Giám dO'c Sà Lao d3ng - Thzrcrng binh và Xä hç5i tgi Ta 
trInh sO 1275/lTr-SLDTBXfI ngày 13/7/2020. 

QUYET DjNII: 

Din 1. Phê duyt danh sách và kinh phI h trçi di vâi ngu1i lao dng 
không Co giao két hqp dông lao dng bj mat vic lam theo Quyêt djnh so 
1 5/2020/QD-TTg ngày 24/4/2020 cüa Thu tuâng ChInh phü trên dja bàn huyn 
Hãi Lang (Dçit 2), nhu sau: 

- Tng s ngx&i lao dng không có giao kt hcip dng lao dng bj mt vic lam 
dixçc ho trçl: 110 ngur&i. 

- S tháng d.rçic h trçY: 01 tháng (Tháng 4/2020). 

- Tng kinh phi dugc h trg: 110.000.000 dng (M5t tram mtthi triu dng 
chán). 

(Danh sách nguài lao d5ng khóng Co giao ké't hp dng lao d5ng bj má't vic 
lam kern theo) 

Diu 2. T chüc thrc hin. 

1. Chü tjch UBND huyn Hãi Lang: Thijc hin cong khai, minh bach danh 
sách duçic duyn bang hInh thirc phO hp vói sr tham gia giám sat ccia Mt tran 



TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TjCH 

UTJCH 

T quc, các t chirc thành viên vanhan dan. Kjp thai chi do vic chi trá h trçl 
cho nguôi lao dng không Co giao kêt hçip dông lao dng bj mat vic lam theo danh 
sách dã throc phé duyt. Lira ch9n hInh thüc chi trã phü hçip, dam bão kjp thai, 
chInh xác, an toàn theo di'ing quy djnh. 

2. Sà Tài chInh: Trên eq sâ danh sách dä duçc phê duyt, tham muii trmnh 
UBND tinh kinh phi ho trçi cho dja phircmg nêu trén. 

3. Sâ Lao dng - Thiwng binh và Xâ hi chü tn, pMi hqp vài Si Tài 
chinh hu&ng dan, kiêm tra vic th?c hin chInh sách ho trçi theo dung quy djnh. 

Diu 3. Quyt djnh nay có hiu lirc k tir ngày k ban hành. 

Chánh Van phOng UBND tinh, Giám dc các S&: Tài chInh, Lao dng — 
Thiing binh và Xã hi; Giám dôc Kho b?c Nhà nirâc tinh; Chü tjch UBND 
huyn Hái Lang; Thu tnr&ng các c quan, dn vj lien quan và các cá nhân cO ten 
tai Diu 1 chju trách nhim thi hành Quyêt djnh nay.!. 

No'i nhân: 
.A -NhtrDieu 3; 

- BTV. Tinh iy (b/c); 
- TT.HDND tinh (b/c); 
- U' ban Mt tran TQ\TN tinh; 
- Chü tch, các PCT UBND tinh; 
- Liru: VT, VX1. 
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