
UBND TỈNH KON TUM 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH  

VÀ XÃ HỘI 

––––––––– 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

–––––––––––––––––––––– 

Số:         /SLĐTBXH-LĐVL&GDNN Kon Tum, ngày        tháng  7  năm 2021      

  

      V/v triển khai thực hiện chính sách  

 hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng 

lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng 

 trợ cấp thất nghiệp do đại dịch COVID-19 

                         

                         Kính gửi:  

    - UBND các huyện, thành phố; 

    - Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh; 

    - Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; 

    - Liên minh hợp tác xã tỉnh; 

   - Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh. 

 

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 

23/2021/QĐ-TTg); 

Căn cứ Quyết định số 777/QĐ-LĐTBXH ngày 09/7/2021 của Bộ Lao động– 

Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, 

bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương 

binh và Xã hội 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; 

Thực hiện Kế hoạch số 2456/KH-UBND ngày 19/7/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Kon Tum về việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và 

người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; Công văn số 

2490/UBND-KGVX ngày 21/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc 

triển khai kịp thời, hiệu quả chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao 

động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị các đơn vị, địa phương phối 

hợp, thực hiện chính sách: “hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, 

hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp do đại 

dịch COVID-19” với nội dung sau: 

1. Các đơn vị, địa phương tuyên truyền, phổ biến cho các doanh nghiệp, cơ 

sở sản xuất kinh doanh rà soát, lập danh sách người lao động đủ điều kiện hỗ trợ(1)  

gửi về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổng hợp, xây dựng dự toán kinh phí 

hỗ trợ người lao động, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh. 

                                           
1 Đối tượng, điều kiện hỗ trợ theo Điều 21 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg. 



2 

 

Đồng thời, thông tin, hướng dẫn người lao động đủ điều kiện hỗ trợ gửi hồ 

sơ đến Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến 

ngày 31/01/2022, cụ thể: 

a) Mức hỗ trợ, phương thức chi trả: theo Điều 22 Quyết định số 

23/2021/QĐ-TTg. 

- Mức hỗ trợ: 3.710.000 đồng/người. 

- Người lao động đang mang thai được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/người; 

người lao động đang nuôi con đẻ hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 06 tuổi 

được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/trẻ em chưa đủ 06 tuổi và chỉ hỗ trợ cho 01 

người là mẹ hoặc cha hoặc người chăm sóc thay thế trẻ em. 

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

b) Hồ sơ đề nghị, trình tự, thủ tục thực hiện: theo Điều 23 và Điều Quyết 

định số 23/2021/QĐ-TTg. 

- Đề nghị hỗ trợ theo Mẫu số 07 tại phụ lục kèm theo Quyết định số 

23/2021/QĐ-TTg. 

- Bản sao có chứng thực hoặc  bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu của 

một trong các giấy tờ sau: 

+ Hợp đồng lao động đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp 

đồng lao động. 

+ Quyết định thôi việc. 

+ Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động. 

- Bản sao Sổ bảo hiểm xã hội hoặc xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội về 

việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm thất  nghiệp. 

- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu một 

trong các giấy tờ sau: Giấy tờ chứng minh người lao động đang mang thai, Giấy 

khai sinh hoặc Giấy chứng sinh của trẻ em; Giấy chứng nhận nuôi con nuôi; Quyết 

định giao nhận chăm sóc thay thế trẻ của cơ quan có thẩm quyền đối với đối tượng 

quy định tại khoản 2 Điều 22 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg 

2. Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh thực hiện nội dung sau: 

- Thông báo rộng rãi, cụ thể nơi nhận hồ sơ (kể cả 02 điểm tại huyện Kon 

Plông và huyện Ngọc Hồi), kiểm tra hồ sơ của người lao động có nhu cầu hỗ trợ. 

- Khi nhận hồ sơ của người lao động đủ điều kiện hỗ trợ phải có giấy hẹn 

cho người lao động về thời hạn được nhận tiền hỗ trợ (sau khi UBND tỉnh có quyết 

định phê duyệt danh sách hỗ trợ tối đa 02 ngày) 

- Trước ngày 05 và ngày 20 hàng tháng, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh rà 

soát, tổng hợp danh sách người lao động đủ điều kiện hỗ trợ trình Sở Lao động – 

Thương binh và Xã hội (có mẫu danh sách gửi kèm). 
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Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội để xem xét, giải quyết. 

Đề nghị các đơn vị, địa phương phối hợp triển khai, góp phần thực hiện 

chính sách kịp thời, hiệu quả đối với người lao động gặp khó khăn do đại dịch 

COVID-19./. 

Nơi nhận: 
-Như trên; 

-Lưu:VT, LĐVL&GDNN, P(50). 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trung Thuận 
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