
 

 

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 8 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động chấm dứt 

hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp  

gặp khó khăn do đại dị h   VI -    đợ      

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

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

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ  ghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số 

chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại 

dịch COVID-19; 

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; 

Căn cứ Kế hoạch số 6657/KH-UB D ngày 21/7/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về 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 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk theo  ghị 

quyết số 68/ Q-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tại Tờ 

trình số 115/TTr-SLĐTBXH  ngày 25 tháng 8 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

         Điều 1. Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp 

đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp gặp khó khăn 

do đại dịch COVID-19, cụ thể như sau: 

        1. Tổng số người hỗ trợ: 02 người (có Phụ lục danh sách kèm theo); 

2. Mức hỗ trợ theo quy định: 3.710.000 đồng/người;  

3. Hỗ trợ bổ sung cho 01 người lao động đang nuôi 01 con nhỏ dư i 06 tuổi: 

1.000.000 đồng; 

4. Tổng số tiền hỗ trợ: 8.420.000 đồng (B ng ch : Tám triệu, bốn trăm hai 

mươi ngàn đồng);  

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

        Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh giao: 

        1. Sở Tài chính tham mưu      tỉnh cấp kinh phí cho Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội để chỉ đạo  th c hiện việc chi trả cho các đối tượng được 
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phê duyệt tại Điều 1 của Quy t định này và hư ng dẫn việc quy t toán kinh phí 

theo quy định. 

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm về k t quả thẩm 

định đối tượng và hồ sơ đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ; kiểm tra và đôn đốc việc 

th c hiện hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều 

kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. 

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

binh và Xã hội, Tài chính; Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm; Thủ trưởng các 

đơn vị có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 

Quy t định này, kể từ ngày ký./. 

 
Nơi nhận: 
-  hư Điều 3; 

- TT HĐ   tỉnh  báo cáo ; 

-    T Tổ quốc Việt  am tỉnh; 

- CT, PCT UBND tỉnh; 

- CVP  PCVP      tỉnh; 

- Phòng  T; Cổng TTĐT tỉnh; 

- Lưu: VT  KGVX (Ng-10b). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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