
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI
Số:           /SLĐTBXH-GDNN

V/v báo cáo danh sách lao động đủ điều 
kiện được hỗ trợ khi tạm hoãn thực hiện 
HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương và 

chấm dứt HĐLĐ nhưng không đủ điều kiện 
hưởng trợ cấp thất nghiệp 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      Hải Dương, ngày      tháng 7 năm 2021

 

Kính gửi: Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Nghị 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; 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.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị các cơ sở giáo dục nghề 
nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện các nội dung sau:

1. Lập danh sách người lao động đủ điều kiện được hỗ trợ khi phải tạm 
hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương (theo phụ lục 
số 01 kèm theo), cụ thể như sau:

a. Đối tượng: Người lao động đang làm việc tại cơ sở giáo dục nghề 
nghiệp phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền để phòng, chống dịch Covid – 19.

b. Điều kiện hỗ trợ:
Người lao động được hỗ trợ khi đủ các điều kiện sau:
- Tạm hoãn thực hiện 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 
ngày 31/12/2021. 

- Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tháng liền kề trước thời 
điểm người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không 
hưởng lương.

2. Lập danh sách người lao động đủ điều kiện được hỗ trợ khi chấm dứt 
hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp (theo 
phụ lục số 02 kèm theo), cụ thể như sau:

a. Đối tượng: Người lao động làm việc tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp 
phải dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để 
phòng, chống dịch Covid – 19.



b. Điều kiện hỗ trợ
Người lao động được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau: 
- Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tháng liền kề trước thời 

điểm người lao động chấm dứt hợp đồng lao động.
- Chấm dứt hợp đồng lao động trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết 

ngày 31/12/2021 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, trừ các 
trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp 
luật; hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.

Đây là công việc cấp bách, đề nghị các cơ sở giáo dục nghề nghiệp khẩn 
trương triển khai thực hiện và báo cáo về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
Hải Dương trước ngày 09/7/2021 (qua phòng Giáo dục nghề nghiệp, email: 
daynghehd@gmail.com) để tổng hợp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Giám đốc, PGĐ Trình;
- Lưu: VT, GDNN.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Bùi Quốc Trình

mailto:daynghehd@gmail.com


Phụ lục số 01

Tên Cở sở GDNN......................

DANH SÁCH LAO ĐỘNG TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO 
ĐỘNG, NGHỈ VIỆC KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG

STT Họ và tên Phòng, 
ban

Loại 
hợp 

động lao 
động

Thời 
điểm bắt 
đầu thực 

hiện 
HĐLĐ

Số sổ 
BHXH

Thời điểm 
bắt đầu 

tạm hoãn, 
nghỉ việc 

không 
hưởng 
lương 
(ngày 
tháng 
năm)

Thời gian 
tạm hoãn 

hợp đồng lao 
động, nghỉ 
việc không 

hưởng lương
(Từ 

ngày..../../..
đến 

ngày....../../..)

Ghi 
chú

LÃNH ĐẠO CƠ SỞ GDNN
(Ký tên, đóng dấu)

Lưu ý: Đối với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, 
nghỉ việc không hưởng lương thuộc các trường hợp sau: Đang mang thai; đang 
nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 06 tuổi đề 
nghị ghi cụ thể vào phần ghi chú. 



Phụ lục số 02

Tên Cở sở GDNN......................

DANH SÁCH LAO ĐỘNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 
NHƯNG KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

STT Họ và tên Phòng, 
ban

Loại 
hợp 

động lao 
động

Thời 
điểm bắt 

đầu 
thực 
hiện 

HĐLĐ

Số số 
BHXH

Thời 
điểm bắt 
đầu chấm 
dứt hợp 
đồng lao 

động

Ghi chú

LÃNH ĐẠO CƠ SỞ GDNN
(Ký tên, đóng dấu)

Lưu ý: Đối với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, 
nghỉ việc không hưởng lương thuộc các trường hợp sau: Đang mang thai; đang 
nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 06 tuổi đề 
nghị ghi cụ thể vào phần ghi chú. 
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