
 

 

UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /SLĐTBXH-VP 

V/v hỗ trợ người lao động gặp                   

khó khăn trong các doanh nghiệp,  

đơn vị tạm dừng hoạt động do                  

đại dịch COVID-19 trên địa bàn                           

thành phố Cần Thơ  

Cần Thơ, ngày       tháng 8 năm 2021 

Kính gửi: Các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 

Để kịp thời hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động trên địa bàn 

thành phố Cần Thơ gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo các chính sách ban 

hành tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 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; 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ hướng dẫn việc 

hỗ trợ người lao động gặp khó khăn trong các doanh nghiệp, đơn vị tạm dừng hoạt 

động do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ, cụ thể như sau.  

1. Các doanh nghiệp, đơn vị nêu trong Công văn này được hiểu bao gồm: 

- Các doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh 

nghiệp; 

- Các hợp tác xã thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã; 

- Các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên hoặc tự đảm 

bảo chi đầu tư và chi thường xuyên; 

- Cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo, tiểu 

học, trung học cơ sở, trung học phổ thông; 

- Cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục. 

2. Các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn thành phố Cần Thơ phải tạm dừng 

hoạt động sau ngày 01/5/2021 thuộc một trong các trường hợp sau đây thì được coi 

là “bị tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

để phòng, chống dịch COVID-19”: 

 - Tạm dừng hoạt động theo quyết định phong tỏa, tạm dừng hoạt động để 

phòng, chống dịch COVID-19 của Ủy ban nhân dân các cấp đối với doanh nghiệp, 

đơn vị hay đối với khu vực, địa bàn nơi doanh nghiệp, đơn vị có trụ sở, cơ sở hoạt 

động. 

 - Tạm dừng hoạt động do doanh nghiệp, đơn vị không thuộc các loại hình 

sản xuất kinh doanh, dịch vụ thiết yếu được tiếp tục hoạt động nêu trong Mục 2 
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Công văn số 2601/VPCP-KGVX 03 tháng 4 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ 

về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg về phòng, chống dịch COVID-19; 

- Tạm dừng hoạt động do đối tượng phục vụ, đối tượng kinh doanh của 

doanh nghiệp, đơn vị phải ở nhà, hạn chế tối đa ra ngoài để thực hiện giãn cách xã 

hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg căn cứ Công văn số 969/TTg-KGVX ngày 17 tháng 

7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, Công điện số 1063/CĐ-TTg ngày 31 tháng 

7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ; 

-Tạn dừng hoạt động do doanh nghiệp, đơn vị không đủ điều kiện để tiếp tục 

sản xuất kinh doanh theo phương án “03 tại chỗ”, theo phương thức “Vừa cách ly - 

Vừa sản xuất” theo kết luận, văn bản của đoàn kiểm tra liên ngành do Sở Công 

Thương tổ chức hay của Ban quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố 

Cần Thơ.   

3. Các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn thành phố Cần Thơ bị tạm dừng 

hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch 

COVID-19 theo Mục 2 Công văn này thì người lao động của doanh nghiệp, đơn vị 

gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 được hỗ trợ một trong các chính sách hỗ 

trợ quy định tại điểm 4, điểm 5, điểm 6 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP như sau: 

a) Người lao động có thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ 

việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động từ 15 ngày liên tục 

trở lên, tính từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021 và thời điểm bắt đầu tạm 

hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 

01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021; đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tính 

đến thời điểm ngay trước khi tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc 

không hưởng lương được hỗ trợ một lần như sau:  

- Từ 15 ngày liên tục trở lên đến dưới 01 tháng mức 1.855.000 đồng/người;  

- Từ 01 tháng trở lên mức 3.710.000 đồng/người.  

Đối với người lao động thuộc trường hợp này, đề nghị doanh nghiệp, đơn vị 

nghiên cứu thực hiện hồ sơ, trình tự thủ tục quy định tại Điều 15, Điều 16 Quyết 

định số 23/2021/QĐ-TTg (theo Phụ lục đính kèm Công văn này).  

b) Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động bị ngừng việc theo 

khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động và thuộc đối tượng trong các khu vực bị phong 

tỏa theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ 14 ngày trở lên trong thời 

gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021; đang tham gia bảo hiểm xã hội 

bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi ngừng việc được hỗ trợ một lần 

1.000.000 đồng/người. 

Đối với những lao động thuộc trường hợp này, đề nghị doanh nghiệp, đơn vị 

nghiên cứu và thực hiện hồ sơ, trình tự thủ tục quy định tại Điều 19, Điều 20 Quyết 

định số 23/2021/QĐ-TTg (theo Phụ lục kèm theo Công văn này).  

 c) Người lao động chấm dứt hợp đồng lao động trong thời gian từ ngày 

01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021; đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc 
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nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp được hỗ trợ một lần 

3.710.000 đồng/người. 

Đối với những lao động thuộc trường hợp này, đề nghị doanh nghiệp, đơn vị 

thông tin để người lao động thực hiện hồ sơ, trình tự thủ tục quy định tại Điều 23, 

Điều 24 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg (theo Phụ lục đính kèm Công văn này).  

4. Đối với người lao động thuộc trường hợp nêu ở Mục 3 Công văn này đang 

mang thai được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/người; đang nuôi con 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. 

Thủ tục để được thực hiện chính sách hỗ trợ thêm nêu ở Mục này quy định tại  

Điều 15, Điều 16, Điều 19, Điều 20, Điều 23 và Điều 24 Quyết định số 23/2021/QĐ-

TTg (theo Phụ lục đính kèm Công văn này).  

5. Đề nghị doanh nghiệp, đơn vị nghiên cứu quy định hiện hành về đối tượng, 

điều kiện và nội dung chính sách hỗ trợ ở điểm 2 (Chính sách hỗ trợ tạm dừng đóng 

vào quỹ hưu trí và tử tuất), điểm 3 (Chính sách hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho 

người lao động ) và điểm 11 (Chính sách cho vay trả lương ngừng việc, trả lương 

phục hồi sản xuất) Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP để thực hiện hồ sơ, thủ tục thích 

hợp quy định tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg; nhằm được hỗ trợ thêm nguồn lực 

vượt qua khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra, nhanh chóng phục hồi, ổn định và 

phát triển trong tương lai.  

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc liên quan đến các 

nhóm chính sách quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP và trình tự thủ tục theo Quyết 

định số 23/2021/QĐ-TTg; đề nghị quý doanh nghiệp, đơn vị liên hệ ông Nguyễn 

Minh Trí, Chánh Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, theo điện thoại số 

0939986486 hay bằng thư điện tử theo hộp thư công vụ ngminhtri@cantho.gov.vn để 

được trả lời, hướng dẫn theo thẩm quyền. 

Rất mong doanh nghiệp, đơn vị thực hiện theo hướng dẫn của Công văn 

này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND thành phố (để báo cáo); 

- UB MTTQ thành phố;  

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Sở Công Thương; 

- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Liên minh HTX thành phố Cần Thơ; 

- Ban quản lý các KCX và CN Cần Thơ; 

- Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ; 

- UBND quận, huyện; 

- Phòng LĐ - TB và XH quận, huyện; 

- Phòng Kinh tế quận, huyện; 

- Lưu: VT, VP (NMT). 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

Trần Thị Xuân Mai  
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