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KInhgài: 
- Các So: Lao dng - Thrnng binh Va Xâ hi, Tài chinh, 
Thông tin và Truyên thông, Iii pháp; 

- Dài Phát thanh và Truyên hInh tinh, Báo Thüa Thiên 
Hue, Kho bc nhà nrnfic tinh, Lien doàn Lao dng tinh; 

- Uy ban MTTQ Vit Nam tinh; 
- UBND thành phô Hue các thj xã và các huyn. 

D dam báo tInh thng nht, kip  thyi, minh bach trong vic triên khai, 
thrc hin Nghj quyêt so 84/NQ-HDND ngây 26/8/2021 cüa HDND tinh "Quy 
djnh phán cap nguôn kinh phi thrc hin Nghj quyêt 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 
näm 2021 cüa ChInh phü và chinh sách ho trq cho nguOi lao dng không có giao 
kêt hçip dông lao dng (lao dng tr do) và mt so dôi tuclng dc thu khác gp 
kho khän do ãnh htr&ng cüa dai  djch COVID-19 trên dja bàn tinh Thüa Thiên 
Hue", UBND tinh yêu câu các sO, ngành, dcin vj, UBND thành phô Hue các thj 
xã và các huyn chi dao  các don vj tr1rc thuc triên khai cii the các ni dung sau 
nhu sau: 

I. CH!NH SACH HO TR 
1. H trq lao dng không có giao kt hqp dông lao dng (lao dng tr do) 
a) Dôi tuqng ho trçi: 
- Dôi tlrçmg ducic h trçl trén phm vi toàn tinh: 
+ Bánhàng rong, buôn ban nhô lé không có dja diem cô djnh: là ngw&i 

lam các nghê nhw: ban bánh bao, bánh canh, bánh lQc, bánh tráng, thic an via 
hè, ban rau ci qua, thit, cá, quán áo, các do ding sinh hoat hang ngày... di 
chuyên thwàng xuyên bang di bç$, di xe dgp, xe xIch 10, xe ba gác, xe may; khOng 
có dia diem cô djnh. 

+ Thu gom rae, thu mua phe lieu: là ngwài lu-ciin ye chai, thu mua ye chai 
nhO lé (tnIt chz ã'gi l thu mua phé lieu). 

+ Bôc vác: là ngwài bOc vác tt do ti các chcr, ben Xe, nhà ga (lthOng bao 
gOm ngwài bOc vat lam thuê tgi cac doanh nghip, ho kinh doanh,). 

+ Vn chuyên hang hoá bang xe ba gác, xe thô so; lái xe ôm truyên thông 
(không tInh grab, shipper), xe xIch Iô chO khách. 

+ Ban lê x so luu dng: là ngw&i ban lé ye so trên d?a  bàn tinh (khong 
tInh dai lj). 

+ Tir lam hoc lam vic tai  các h kinh doanh trong Iinh vrc hru trü: là 
ngwài lam vic tgi nhà nghi, nhà khách, homestay. 



+ Ti lam hoc lam vic tti các h kinh doanh trong lTnh v1rc du ljch: là 
ngwài lam vic hwóiig dan viên tw do, thçx chyp ánh hru dông, lái thuyén rông 
chà khách. 

- Dôi tixçYng &rqc ho trçi theo quy djnh dé phOng chông djch trong thO'i 
gian tü 01/5/202 1 den 31/12/2021 (th&i gian phong tóa, giân cách xâ hi, tgm 
dz'rng hogtdng tIt 14 ngà,y tr& len theo chi dao cia UBND tinh, Ban hi dgo 
phông, chóng djch bnh cap tinh). 

+ Ngu&i lao dng không có giao két hcip dông lao dng thuc lTnh vijc 
phi nông nghip a các vüng bj phong tOa, giAn each xA hi theo Chi thj so 
16/CT-TTg ngày 31/3/2020 cüa Thu tuang ChInh phü, lam mt trong nhüng 
cong vic sau: CAt toe, gi dâu, trang diem nhO lé, dánh giày dép liru dng, süa 
chUa giày dép không có dja diem cô djnh, lTnh viic chãm sOc sirc khOe (xoa bóp 
y hQc, chám cá'u) 

+ Tir lam hoc lam vice trong các ngành nghê, lTnh virc bj t?m  drng hoat 
dng theo yêu câu cüa ca quan CO thâm quyén dê phOng chông djch. 

+ Tu lam hoc lam vic ti các nhà hang, quán An, diem ban hang dc san 
imi nim d9c tuyên Quôc l 1A theo yeu câu cüa Co quan có thâm quyên dê 
phOng chông djch. 

b) Ho so, trInh tir, thu tic thirc hiên: 
Bwôc 1: Nguii lao dng gai don dé ngh ho trçi theo hInh thirc trrc tuyén 

hoc trrc tiêp 
- Gri trrc tuyên, chçn mt trong hai each sau: 
+ Giri dm dé nghj qua irng dimg Hue-S: Vào mvc  Chng dch bnh tren üng 

diing, ch9n Bang k h trq Covid-19, diên day dü thông tin và Gui don dAng k. 
Lu'u : DAng nhp Hue-S theo yêu câu cüa i'rng dung. 
+ Gri don dê ngh qua trang web: Vào dja chi 

hotrocovidl9.thuathienhue.gov.vn, ch9n BAng k gói h trçr, diên day du thông tin 
vàGüido'ndAngk. 

- HInh thuc true tiêp, nguoi lao dông gui dun dê nghi ho trci tal bô phãn Môt 
cüa cap xâ noi cu trá (theo Mâu so 01). Can b tiêp nhn cap xA sr diingtài khoãn 
dirqc cap giUp ng'ir&i lao dng däng k ho so trén phãn mêm 
hotrocovidl9.thuathienhue.gov.vn  ('dInh kern danh sách tài khoán tiêp nhçn cap xt). 

Bu'óc 2: Trong 03 ngày lam vic, UBND cap xã cAn cir ho so dAng k 
trên phân mérn, xác djnh ngithi lao dn du diêu kin hithng h trq, 1p danh 
sách ('theo Máu so 02,) thông qua hi dOng thâm djnh cap xã, niêm yet danh 
sách ti UBND cap xA trong 02 ngày lam vic; tong hqp danh sách ngu&i lao 
dng dU diêu kiin trInh UBND cap huyn (qua PhOng Lao dng - Thuong binh 
và XA hOi)  trên phân mêm (Co k sO). 

Bithc 3: Trong 02 ngày lam vic, PhOng Lao dng - Thuong binh và Xã 
hi chü tn phôi hcip vOi các cu quan lien 9uan thãm djnh ho so, danh sách nguai 
lao dng di diêu kin, tham mi.ru UBND câ huyn trInh UBND tinh (qua Sâ Lao 
dng - Thuong binh và XA hi) trén phãn mêm (co k sO). 

B,thc 4: Trong 02 ngày lam vic, so Lao dng - Thuong binh và XA hi 
kiêm tra, rà soát danh sách nguOi lao dng du diêu kiin, trInh UBND tinh ban 
hành quyêt djnh phê duyt danh sách và kinh phi ho trq, chi dto thirc hin ho trq 



chi trâ. Trueing hçp không phê duyt UBND cp tinh trâ Ru bang vn bàn và nêu 
rô1do. 

c)Thui gianthrc hin: Tü 01/5/2021 den 3 1/12/2021. 
2. H trçr di tirqng dc thu 
a) Dôi trç1ng ho trçi: 
- Dôi tuqng dixc nuôi duôTlg frong các Co so trçi giüp xä hi ngoài cong lip. 
- Ho nghèo thuc chInh sách bâo tr xã hi: là hç5 có It nhât m5t thành 

vien Irong h là ã'ôi twang dang hwdng chInh sách báo trY xä hai  theo quy djnh 
cüa pháp lu2t và các thành viên khác trong ho không có khá nàng lao dOng, qua 
diêu ira, rà soáthàng näm ó cc sódáp zng các tiêu chI ye xác djn/i h nghèo và 
dzrçrc Ghi tjch Uy ban nhán dan cap xâ cong nhgn, phán loqi là h5 nghèo thu5c 
chinh the/i báo tro' xä h5i, theo quy djnh tzi khoán 6 diêu 2 thông tw 17/2016 cña 
BO Lao d5ng - Thwong binh và xâ h5i. 

b) Ho so, trInh tir, thu tc th1rc hin 
- UBND cap xâ rà soát danh sách các dôi ttrqng dU diêu kiin duçrc ho trq 

(theo Máu sO 03, O4), trInh UBND cap huyn (qua Phông Lao dng - Thucmg 
binh và Xã hi cap huyn). 

- Phông Lao dng - Thixang binh và Xâ hi cap huyn thâm djnh danh 
sách cac doi ti.rçung dü diêu kiin  duçic ho trçl tham muu UBND cap huyn, trmnh 
UBND cap tinh (qua SO Lao dng - Thiiong binh và Xâ hi). 

- SO Lao dng - Thucrng binh và Xã hi kiêm tra, rà soát danh sách nguOi 
lao dng dü diêu kin, trInh UBND tinh ban hãnh quyêt djnh phé duyt danh 
sách và kinh phi ho trq, chi dao  thirc hin h trçu chi trã. TruOng hqp không phé 
duyt T.IBND cap tinh trâ 1&i bang vAn bàn và nêu rô ly" do. 

2. Thôi gian th.,rc hin: Hoãn thành truOc ngày 3 1/10/2021. 

II. TRIEN KHAI THI)'C HIN 
1. So' Lao dng - Thu'o'ng binh và Xã hi: 

- Chü trI, phôi hqp vOl các sO, ngành, don vj lien quan huOng dan triên khai 
thirc hin; phôi hçip to chüc thông tin tuyên truyên Nghj quyêt sO 84/NQ-HDND 
cüa HDND tinh và vAn bàn chi dao cüa UBND tinh; kjp thOi dê xuât, báo cáo 
UBND tinh nhi:tng khó khãn, vuOng mAc phát sinh dê xem xét, chi do. 

- Phôi hcrp vOi SO Thông tin và Truyên thông 1mg d%Ing cong ngh thông 
tin trong vic thrc hin chinh sách ho trq nguOi lao dng không Co giao ket hqp 
dông lao dng (lao dng tir do) và mt so dôi tizqng dc thu khác. 

- Chü trI, tong hqp, rà soát, kiêm tra danh sách các dôi tuçung dU diêu kin 
nhn ho trçu trInh UBND tinh ban hành quyêt djnh phê duyt danh sách và kinh 
phIhôtrçi. 

- Chü trI, phôi hçup vOi cac sO, ngành có lien quan to chlrc thanh tra, kiêm 
tra, giám sat vic to chlrc triên khai thirc hin ho trçu theo quy djnh ti Nghj 
quyêt so 84/NQ-HDND tinh. 

2. So' Tài chInh: HuOng dan, bô tn kinh phi thc hien chInh sách ho trçc 
theo ho so duçuc phê duyt; giao dr toán cho các dja phuong thrc hin chi trâ 
kjp thOi cho các di tuçung; tong hçxp quyêt toán kinh phi thc hin chInh sách ho 
trçu cüa dja phuong báo cáo co quan có thâm quyên. 



3. S& Thông tin và Truyn thông, Dài Phát thanh và Truyn hInh 
tinh, Báo Thua Thiên Hu 

- ChU tn, phoi hcip các cci quan thông tan, báo chI, các s&, ngành, dja 
phucing to chirc phô biên, tuyen truyen rng râi các chInh sách ho trçl cho ngu&i 
lao dng, ngthi sfr ding lao dng và ngtr&i dan gp khó khãn do dai  djch 
CO\TID19 do Chinh phü, Thu tixóng Chinh phü ban hành và các chinh sách ho 
trçi cüa tinh. 

- Chü trI, Phôi hqp vâi Sâ Lao dng - Thixcmg binh và Xä hi và các So, 
ngành lien quan tIch hcTp lrng ding däng k ho trçl COVID- 19 trén h thôn 
HUE-S nhäm to diêu kiin thun lçii cho ngu&i lao dng trong vic dãng k, dé 
xuât ché d ho trçi, ho trçl chi trâ và dam báo cong tác phOng, chông djch theo 
quy djnh 

4. Kho bc nhà ntnc tinh: Chi dio Kho bc các huyn, thj xA và thành 
phô Hue phôi hqp vOi co quan Tài chInh, Lao dng - Thucing binh và Xã hi 
cung cap và các xA, phu&ng, thj trân quãn l, thrc hin chi trã kinh phi h trçi 
dôi tucing gp khó khAn do di djch Covid-19 trên dja bàn dam bão kjp thOi, 
dung dôi tuqng và mrc ho trçl; xác nhn két qua chi thirc hin các chinh sách ho 
trçl cho các dn vj, dja phtrcmg lam cci sO tong hqp báo cáo Bô Tài chInh nguôn 
kinh phi thirc hin chInh sách. 

5.UBND thành phi Hu, các th! xã và các huyn: 
- To chüc, chi dao,  thông tin tuyên truyên, phô bién chInh sách ho trçl theo 

Nghj quyêt so 84/NQ-HDND cüa I-]DND tinh và hi.rOng dan nay. 
- Tiêp nhân, thãm djnh ho sa, danh sách, kinh phi trinh UBND tinh phê 

duyt (qua SO Lao dng — Thiwng binh và Xã hi) và chi do các Phông chuyên 
môn, UBND các xâ, phtrOng thj trãn to churc vic chi trâ theo dung quy djnh. 

- Chü dng sur ding ngân sách và các nguôn huy dng hqp pháp khác (kêt 
hçp vOi nguôn kinh phi duçic phãn bO) dé h trçi kjp thOi cho các dôi tilçrng. 

- Thành l.p các To cong tác, phãn cong can b phi trách dja bàn dê kjp 
th?ii hixOng dan, don dOc, kiêm tra vic thrc hin chInh sách ho trg dam bâo 
trong qua trinh triên khai thrc hin các chInh sách không dé xãy ra tInh trng lcii 
diing, triic lçii chInh sach, tharn nhUng, tiêu crc. 

- Theo dôi, don doe, kiêrn tra, dánh giá và báo cáo kêt qua thirc hin trên 
dja bàn vOl UBND tinh theo chê d ho.c dt xuât; trong do, can dê xuât các giãi 
pháp ciii the dé tháo g& khó khán, vuOng mac phát sinh trong qua trInh to chirc 
thirc hin t?i  dja phuxmg. 

- Chlu trách nhim tnrOc pháp lut, tnthc Chü tjch UBND tinh ye vic 
triên khai thrc hin ho trq ngu?i lao dng khOng có giao kêt hcip dông lao dng 
(lao dtng tir do) vã mt so dOi tuçing dc thu khác trén dja bàn. 

6. D nghj Uy ban MTTQ Vit Narn tinh 
- Phôi hçip to churc, tuyên truyên, phô biên nng râi các bin pháp ho trçi 

cho nguOi lao dng, nguOi sà diing lao dng và nguOi dan gp khó khän do di 
djch COVID-19 do ChInh phü, Thu tuOng ChInh phü ban hãnh và các chinh 
sách ho trq cüa tinh cho các to chüc thành viên và doân vién, hOi  viên trên dja 
bàn tinh. 
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- Chü dng phi hcip trin khai k hoach giám sat vic thirc hin chInh 
sách h tn theo qui djnh tü qua trInh triên khai xác djnh clôi tirçmg, 1p danh 
sách den vic chi trâ và thanh quyêt toán theo quy djnh. 

7. D nghj Lien doàn Lao tinh: 
- To chrc, tuyên truyên, phô biên rng rãi các bin pháp ho trçl cho ngirôi 

lao dng, ngu?i sü diing lao dng và nguri dan gp khó khän do dai  djch 
COVID-19 do ChInh Phü, Thu tu&ng ChInh phü ban hành và các chInh sách ho 
trcl cüa tinh cho các cap cong doàn và doàn viên cong doàn trén dja bàn tinh. 

- Phôi hçip vâi Uy ban Mt trn To quôc Vit Nam tinh và các to chüc 
doàn the chInh trj - xâ hi tham gia giám sat qua trInh thirc hin chInh sách ho 
trq theo quy djnh. 

III. THUC HIJN BAO CÁO 

1. UBND thành ph Hut, các thj xã và các huyn truóc 1 3h00 thu Sáu 
hang tuân, tnxóc ngày 20 hang tháng hoc dt xuât báo cáo UBND tinh kt qua 
thirc hin thông qua So Lao dng -Thuong binh và Xã hi dê tong hçip; trong 
do, can dê xuât các giái pháp ci the dê tháo gi khó khàn, vuOng mac phát sinh 
trong qua trInh to chi'rc thirc hin tai  dja phucmg. 

2. SO Lao dng - Thucmg binh và Xã hi chju trách nhim theo dôi, tong 
hqp tlnh hInh thirc hin Nghj quyêt cüa các ngành, các dja phixcing và djnh k' 
tnrOc 1 5h00 thir Sáu hang tuân, tnthc ngày 22 hang tháng hoc dt xuât báo cáo 
UBND tinh, Trung uong kêt qua thirc hin. 

3. Trong qua trinh triên khai th1rc hin, nêu có khó khän, vuOng mac, các 
ca quan, ngành, dja phrnmg kjp thOi báo cáo UBND tinh (qua SO Lao dng — 
Thuang binh và xã hi) dê xem xét, chi dao  giái quyêt./. 

No'inhân: 
- Nhi.r trén; 
- BO Lao dng TBXH (b/c) 
- TTFU ( b/c); 
- TI' HDND tinh ( b/c); 
- CT, các PCT UBND tinh; 
- CVP, các PCVP UBND tinh; 
-Ltru:VT,TC,XH. 
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IIQI CHU NGHIA VIET NAM 
cc Ip - Tir do - Hnh phüc 

BE NGH! HO TRV 
Dành cho ngwôi lao d5ng không có giao két hcxp dông lao d5ng (lao dç5ng t do) 

KInh gui: Uy ban nhân dan (xJphu&ng/thj trn)  

I. THÔNG TIN yE NGIXYI LAO DQNG 

1. H và ten: Ngày, tháng, nãm sinh:  

2.Dãntôc:  Glicitinh:  

3. Chung minh nhân dânlThé can cirâc cong dân/H chiu s&  

Ngày cp: / /  Noi cAp:  

4. Dja chi thixông trü (ghi theo s h khAu):  

5. Dja chi ttm trü (ghi theo s t?m  ti-n, chi khai khi tm tri 6 tháng tth len): 

Din thoai lien he:  

II. THÔNG TIN yE VIC LAM TRUOC Kill PHAI NGHi VIC, 
MAT VIIC LAM HOLC GIAM SAU yE THU NH4P 

1. Cong vic chInh: 

O Ban hang rong, buôn ban nhó lé không có dja diem c djnh' 

O Thu gom rác, thu mua ph 1iu2  

O Bic vac3, vn chuyn hang hóa b&ng xe ba gác, xe thô so 

O Lái xc ôm truyn th6ng (không tInh grab, shipper, xc xIch Iô ch& khách 

0 Ban lé ye so liru dng4  

o T? lam hoc lam vic tai  h kinh doanh trong linh virc liru trü5  

O Tr lam hoc lam vic tai  h kinh doanh trong linh c du ljch6  

'là ngu-&i lam các ngh nhz4-: ban bánh bao, bánh canh, bánh bc, bánh tráng, thzc an 
via hè, ban rau cü qua, thjt, cá, quán áo, các do dIing sinh hogt hang ngày... di chuyên 
thzthng xuyên bang di bô, di xe dap, xc xIch 10, xe ba gác, xe may; khOng có dja diem có djnh. 

2  là ngithi hrçim ye chai, thu mua ye chainhO ìé (tth chz dgi thu muaphê lieu). 
là ngtthi bôc vOc tzt do tqi cOc chçi, ben Xe, nhà ga ('không bao gOm ngzdii bOc vat 

lam thuê tqi các doanh nghip, h5 /dnh doanh.). 
là ngzr&i ban be ye so trên dja bàn tinh ('khOng tinh dgi l),). 
là nguài lam vic t?i  nhà nghi, nhà khách, homestay. 
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Các trithng hqp bj ãnh hnrng theo quy djnh d phông chng djch trong 
thi gian tir 01/5/2021 den 3 1/12/2021 gôm: 

o Ngu&i lao dng không có giao kt hçip dng lao dng thuOc  lThh we phi 
nông nghip7  ô cac ving bj phong tôa, giãn cách xã hi theo quy djnh cüa cci 
quan có thâm quyên dê phông chông djch. 

o Tr lam hoc lam vic trong các ngãnh ngh& linh vrc bj tm dfrng hot 
dng theo yeu câu cüa Ca quan có thâm quyên dé phông chông djch. 

o Ttr lam hoc lam vic tai  các nhà hang, quán an, dim ban hang dc san 
luu nim dcc tuyên Quôc 1 1 A theo yêu câu cüa co quan Co thâm quyên dé 
phOng chông djch. 

Các di tuçTng dc thu khác gôm: 

o Di tuçlng duqc nuôi duOng trong các co sâ trcy giip xâ hi ngoài cong lap. 

o H nghèo thutc chInh sách bão trçi xA hi. 

2. Nai lam vic:  

3. Thu nhp blnh quân thárig truâc khi mt vic lam hoc giãm sâu v thu 
nhp dông/tháng 

III. THÔNG TIN yE T!NH TR4NG VIC LAM VA THU NH4P 
HIN NAY 

1. Cong vic chInh  
2. Thu nhp hin nay' .dông/tháng 

IV. L' DO PHAI NGH! VIC, MAT VIC LAM HOiC GIAM SAU 
yE THU NHiP 

O Trong các khu vrc bj phong toá, giãn cách xã hi 

o Phái di'mg, tm drng hoat dng theo yeu cu cüa co quan nhà nuâc có 
thâm quyên dê phOng, chông djch Covid-19 

V. THI GIAN PHAI NGH! VIC, MAT VIC LAM HOALC GIAM 
SAU yE THU NH4P 

Tfr ngày ... tháng ... nám 2021 dé'n ngày ... tháng ... nám 2021, theo van 
ban so  /... ngày... . tháng.... nám 2021 cza UBND................................. 

Hiên nay, tôi chua huâng các chInh sách h trçi khác theo quy djnh tai  Quyêt 
djnh so 23/2021/QD-TI'g ngây 07/7/2021 cüa Thu tithng Chmnh phü quy dinh ye 

vic ye vic th'çrc hin mt so ch.mnh sách ho trV ngui lao dng vâ ngi.ri s diing 
lao dng gp khó kh do dui djch COVID- 19 và Ngh quyêt so 84fNQ-HDND 
tinh ngày 26/8/2021 cüa Hi dông nhán dan tinh, tôi d nghj Uy ban nhãn dan 
xâ/phung xem xét giãi quyêt ho trçl theo quy djnh. 

6 là ngztài lam vic hzthng dn vien tw do, thçr chyp ánh lu-u dng, lái thuyn rang 
chá khách. 

cdi tóc, gç5i ddu, Irang dim nhó îé, dánh giày dép Iwu d(5ng, tha chIa giày dép không có ma dilm cc 
dIn/i, lTnh vwc chãm soc thc khOe (xoa bOp y hQc, chOm thu) 
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Nu duçic h trçi, d nghj thanh toán qua mt trong cac hmnh thüc: 
0 Tài khoãn (Ten tâi khoãir . .. So tài khoãn  

Ngãn hãng ..  

O Biiu din (Theo dja chi non ô) 
o Triic tiêp 

Tôi cam doan ni dung gin trên 
chju trách nhim tnthc pháp 1ut./. 

là hoàn toãn dung sir th.t, nu sai tôi së 

• ngày......tháng... . nám 2021 
NGIfeJI DE NGH 
(Ky, ghi r6 hQ ten) 



(kern theo COng van s 

4 

so 02 
ày £1912021 cfia UBND tinh Thüa Thiên Hue) 

Huyn  
Xä  

DANH SACH NGIRI LAO BQNG KHONG cO GIAO KET H1P BONG LAO DQNG (LAO BQNG TI)' DO) 
DIJ'QC HO TR( DO ANII HIJ'(NG CUA BiI D!CH COVID-19 

(kern theo T& trInh so TTr-  UBND ngày... tháng ... nám 2021 cia UBND xa..........) 

TT Hç % ten 

Ngay 
tháng 
nAm 
sinh 

No'i ii 
hin nay 

S 
CMND/T 

he 
CIT(YC cong 

dân/H 
. chieu 

Cong 
vied 

L do phãi nghi vied mt 
vic lam (Không có thu 
nhâp hoc có thu nhâp 

thp) 

Thu nhâp bInh 
qui Thuc 

x mirc ho 
trçr 

1.500.000 
, . 

wngucn 

(S6vän 
ban! Ca 

quan QD 
tam drng 

hoat 
dng) 

Ghi 
chü 

Truâc khi 
bi mat 

* vic lam, . 
giãm sau 

ye thu 
nhâp 

Thu 
nhp . 
hiçn 

. 
Trong vieng 
phong tOa, 
giãn cách 
xa hi 

Tqrn dung theo 
yêu cdu cia cci 
quan cO thdm 
quyn 

1 

2 

3 

4 

Tngcng - - - - : : 

NGU1I LAP ngày tháng nárn 
(7g, ghi rô hç và ten) UBND XA/PHU'NG/TRJ TRAN... 

(Kj, dOng dôu) 
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A • u so 03 

.; 16/9/2021 cia UBNDifrih Thz'ta Thiên HzJ) 
/ 

(kim theo Cong van 

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM 
Dc1p-Tirdo-Hnh phüc 

Huyn  
Xã  

DANH SACH HQ NGHEO THUQC CHINH SACH BAO TR xA HQI DUC HO TRQ 
DO ANH H1J(NG CUA DAI D!CH  COVID-19 

(kern theo T& trInh s6 TTr-UBND ngày... tháng ... nárn 2021 cia UBND xã..........) 

TT 
HQ vã ten 
(chü h) 

Nãmsinh S 
CMND/Thé 

cn cIr Jrc 
cong dan 

D!a  chi, non cir 
trü 

Mfrc h tro': 

1.500.000 

dng/hô 

Ghi 
chñ Nam Nfr 

A 

1 

2 

rrZ A 
iong cçng 

Ghi chá: Biu tng hçcp nay dng cho cp xa/phu&ng/thj truin và phãi xác djnh rO h9 và ten cUa chü h nghêo thuc din chmnh sãch bão trçi xa hi. 

NGUI LAP ngày tháng nárn 
(kj, ghi rö hQ và ten) UBND X [PH NG/TH! TRAN 

(K, dóng dáu) 



(kim theo Cong van 

6 

:u s 04 
àyi6 /9/202 1 czta UBND tinh Thfra Thiên Hut) 

Huyn  
Xâ  

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIIT NAM 
Dc 1p - Tu.r do - Hanh phüc 

DANII SACH 
DOI TIfQNG DifC NUOI DIXONG TRONG CAC CO sO TR GIUP xA HQI NGOAI CONG LAP 

DU(1C HO TR(1 DO ANH HITONG CUA DI DCH COVID-19 
(kern theo Ta trInh sO 77r-UBND ngày... tháng ... nám 2021 cia UBND xà..........) 

TT Hç Va ten 

Nãm sinh s CMND/Thè can 
ctró'c cong dan 

A co) (neu 

Dia chi, 
noi cir trii 

Don v  chãm soc 
nuôi dirö'ng 

Mirc h trçr: 

1.500.000  Ghi 
chü Nam Nil' 

1 

2 

3 

Tngcng 
- 

ngày tháng nám 
NGUO1 LAP UBND XAJPHTSONG/THI TRAN 

(7cj, ghi rö hQ và ten) (Ky, dóng dóu) 
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