
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐẮK LẮK 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /QĐ-UBND Đắk Lắk, ngày          tháng          năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ người lao động  

không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm gặp khó khăn  
do đại dịch Covid-19 của huyện Ea H’leo 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện 

pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; 

Căn cứ Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó 

khăn do đại dịch Covid-19; 

Căn cứ Quyết định số 907/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 của UBND tỉnh ban 

hành Kế hoạch thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại 

dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 

09/4/2020 của Chính phủ; 

Xét đề nghị của UBND huyện Ea H’leo tại Tờ trình số 256/TTr-UBND ngày 

09/6/2020; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 122/TTr-

SLĐTBXH ngày 15/6/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

       Điều 1. Phê duyệt danh sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp 
đồng lao động bị mất việc làm (người bán lẻ xổ số lưu động) gặp khó khăn do đại 
dịch Covid-19 của huyện Ea H’leo, cụ thể như sau: 

- Tổng số đối tượng: 43 người (có danh sách kèm theo); 

- Kinh phí thực hiện: 43.000.000 đồng (  ng ch : Bốn mươi ba triệu đồng); 

- Mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/người/tháng; 

- Thời gian hỗ trợ: 01 tháng (tháng 4/2020). 

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh giao: 

1. Sở Tài chính: Đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện theo quy định tại Nghị 

quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và hướng dẫn việc quyết toán 

theo quy định; hướng dẫn Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Đắk 

Lắk trích kinh phí đảm bảo từ các nguồn tài chính hợp pháp của Công ty để chi hỗ 

trợ cho người bán lẻ xổ số lưu động theo quy định tại Khoản 3, Điều 7 Quyết định 

số 15/QĐ-TTg, ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực 

hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. 
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2. Ủy ban nhân dân huyện Ea H’leo: Chịu hoàn toàn trách nhiệm về danh 

sách đối tượng được hưởng chế độ quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết 

định số 15/2020/QĐ-TTg trên địa bàn, đảm bảo không trùng với các đối tượng hỗ 

trợ khác; niêm yết, công khai danh sách đối tượng được hưởng chế độ. 

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc 

việc thực hiện hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất 

việc làm gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; đảm bảo việc hỗ trợ cho người bán 

lẻ  ổ số đ ng theo quy định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Lao động - Thương 

binh và Xã hội, Tài chính; Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến 

thiết Đắk Lắk,  ưu điện tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành liên quan của      

tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Ea H’leo và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận: 
-  hư Điều 3; 

- Bộ Lao động – T XH (để báo cáo ; 

- TT Tỉnh ủy; TT HĐ   tỉnh (để báo cáo ; 

- CT, PCT UBND tỉnh; 

- CV ,  CV       tỉnh; 

-  ưu điện tỉnh (để phối hợp thực hiện ; 

- Các  hòng: TH,  T; 

- Lưu: VT,   GVX ( g-07b). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

H’Yim Kđoh 
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