
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP                       
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 
 

Số:     /UBND-LĐTBXHDT 

V/v rà soát, báo cáo số liệu, lập danh 

sách người có công, hộ nghèo, cận nghèo, 

bảo trợ xã hội và người lao động bị mất việc 

làm do ảnh hưởng dịch Covid-19 

Đình Lập, ngày          tháng 4 năm 2020 

 
 

 Kính gửi:  UBND các xã, thị trấn. 

  

Thực hiện Công văn số 505/SLĐTBXH-BTXH ngày 03/4/2020 của Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội về việc rà soát, báo cáo số liệu người có công, hộ 

nghèo, cận nghèo, bảo trợ xã lao động, người lao động bị mất việc làm do ảnh 

hưởng dịch Covid-19. UBND huyện yêu cầu các xã, thị trấn lập danh sách các 

nhóm đối tượng sau: 

1. Người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng (nếu 

có hoàn cảnh khó khăn, một người thuộc nhiều đối tượng cần ghi cụ thể vào phần 

ghi chú). 

2. Hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019. 

3. Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng 

đồng (nếu đối tượng thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn ghi cụ 

thể vào phần ghi chú). 

4. Người lao động tạm dừng lao động do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19: 

- Các hộ kinh doanh cá thể có thu nhập dưới 100 triệu đồng/năm đang thực 

hiện tạm dừng kinh doanh; 

- Người lao động tạm dừng lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp; 

- Người lao động phải chấm dứt hợp đồng lao động nhưng chưa đủ điều kiện 

hưởng trợ cấp thất nghiệp; 

- Lao động không có cam kết hợp đồng lao động và bị mất việc làm. 

- Các đối tượng lao động tự do khác (những người khó khăn chịu sự tác 

động của dịch Covid-19 trên địa bàn như: nhân viên phục vụ quán ăn uống, giúp 

việc, phụ hồ, xe ôm…). 
 

Yêu cầu các xã, thị trấn khẩn trương triển khai, rà soát, báo cáo số liệu, lập 

danh sách các nhóm đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 theo biểu 

đính kèm về UBND huyện (qua phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc) 

trước 14 giờ, ngày 10/4/2020 để tổng hợp, báo cáo Sở Lao động, Thương binh và 

Xã hội./. 

 
Nơi nhận:   
- Như trên;  

- Phòng LĐTBXH-DT;                                                                                        

- Lưu: VT.                                                                    

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Vi Văn Đông  



2 

 

BIỂU TỔNG HỢP SỐ LIỆU  

ĐỐI TƯỢNG BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH BỆNH COVID -19 

(Kèm theo Công văn số       /UBND-LĐTBXHDT ngày       /4/2020 của  

UBND huyện Đình Lập) 

STT Đối tượng Số lượng 
Ghi 

chú 

1 Người có công    

2 Đối tượng bảo trợ xã hội   

3 Hộ nghèo   

4 Hộ cận nghèo   

5 
Người lao động bị tạm hoãn hợp đồng lao 

động, nghỉ không lương 

  

6 

Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao 

động nhưng chưa đủ điều kiện hưởng trợ 

cấp thất nghiệp; lao động không có giao 

kết hợp đồng lao động, mất việc làm. 

  

7 

Hộ kinh doanh cá thể có doanh thu dưới 

100 triệu đồng/năm hiện đang tạm ngừng 

kinh doanh 

  

 

 



DANH SÁCH 

NHÓM ĐỐI TƯỢNG BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH BỆNH COVID-19 

(Kèm theo Công văn số        /UBND-LĐTBXH-DT ngày          /4/2020 của UBND huyện Đình Lập) 

STT Họ và tên Năm sinh Địa chỉ 
Thuộc nhóm  

đối tượng 

Doanh nghiệp/đơn vị 

làm việc 
Ghi chú 
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