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QUYET D!NH
Phê duyt danh sách và kinh phi h trçr di vói ngu'ôi lao dng
không có giao kt hçrp dng lao dng bj mt vic lam do ãnh huö'ng
bôi dii dch CO\TLD19 trên dja bàn huyn Gio Linh (Dqt HI)
UY BAN NHAN DAN TNH QUANG TR!
Can cz Lut T ch&c chInh quyn dja phirong ngày 19/6/2015,
Can ci- Lut Ngân sách nhà nzthc s4 83/2015/QHJ3 ngày 25/6/2015;
Can ci-Nghj quy& sd 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 cza C'hInh phz v các
binpháp ho trçr ngirài dan gçp khó k/ian do dgi cl/c/i COVID-19;
Can ci Quye't d/nh sO' 15/2020/QD-TTg ngày 24/4/2020 cza Thi terOng
ChIn/i phi quy cl/nh ye vic thrc hin các chIn/i sách hO trçr ngir&i dan gp khó
k/ian do dgi cl/c/i COVID-19;
Can ct thcbn cl/nh và d nghj cia Chi t/ch UBND huyn Gb Linh tgi TO'
trInh sO 124/TTr-UBND ngày 07/8/2020 ye vic dé nghjphê duyt danh sac/i và
kin/i phi hO trçi cho dOi tztng lao d5ng khOng cO giao kêt hcip dOng lao dç5ng b/ mat
vic lam theo Ngh/ quyét 42/NQ-C'P và Quyét cl/nh sO 15/2020/QD-TTg ('Dçrt III,),
Theo d nghi cza Giám dO'c SO' Lao d5ng - Thircing binh và Xd hç5i tgi TO'
trinh sO 1508/TTr-SLD TBXH ngây 11/8/2020.
QUYET D!NH:
Diu 1. Phê duyt danh sách và kinh phI h trg di vài ngix&i lao dng
không có 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 ti.r&ng ChInh phU trên dja bàn huyn
Gio Linh (Dot III), niur sau:
- Tng s ngti&i lao dng không có giao k& hçp dng lao dng bj mt vic
lam &rcyc ho trçY: 523 ngii?i.
- S thang dxçc h trq: 01 tháng (Tháng 4/2020).
- Tng kinh phi duçc h trçi: 523.000.000 dng (Nám tram hai mu'o'i ba friu
dOng c/ian).
(Danh sách ngu&i lao dc5ng khOng cO giao kt hçrp c1ng lao dç3ng b/ má't
viêc lam kern theo)
Diu 2. T chUc th.rc hiên.
1. ChU tjch UBND huyn Gio Linh: Thirc hin cong khai, minh bach danh
sách d.rçic duyt ti noi cong cong (tril s& xâ, thj trân; nba van hóa thôn, bàn,
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khu ph&..) vói sir tham gia giám sat, xác nhn cüa Mt trn T quc, các t chüc
thành viên và nhân dan. Kjp thii chi do vic chi trã ho trçi cho dôi tt.rçmg theo
danh sách dã di.rçic phé duyt. Lra chçn hInh thüc chi trâ phü hqp, thu.n lçii dé
chuyn kinh phi dêntn tay dôi tuçmg, dam bão kjp thai, chInh xác, an toàn,
không dê trüng 1p dôi tuqng theo dung quy djnh và dung các quy djnh ye cong
tác phông, chông djch COVID-19.
2. Sâ Tài chInh: Trên co sâ danh sách dã dixçc phê duyt, tham mru trInh
UBND tinh kinh phi ho trçi cho dja phircing nêu trén.
3. Sâ Lao dng - Thxang binh và Xã hi chü tn, phi hp vi Sâ Tài chinh
hxâng dan, kiêm tra C%i the vic thrc hin chi trã theo dáng quy djnh.
Biu 3. Quyt djnh nay có hiu lirc k tü ngày k ban hành.
Chánh Van phông UBND tinh, Giám dc các Sâ: Tài chInh, Lao dng —
Thrcing binh và Xã hi; Giám doc Kho bc Nba niràc tinh; Chü tich TJBND
huyn Gio Linh; Thu tru&ng các cci quan, &in vj lien quan và các Ca nhãn có ten
tai Diêu 1 chju trách nhim thi hành Quyet djnh nay.!.

Noinhin:
-NhuDiu3;
- BTV. Tinh üy (b/c);
- TT.HDND tinh (b/c);
- Chü tjch, các PCT UBND tinh;
- UBMT TQVN tinh;
- Lxu: VT, TMT, VXT.
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