UBND TỈNH TRÀ VINH
SỞ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1834/SLĐTBXH-LĐVLGDNN

Trà Vinh, ngày 30 tháng 8 năm 2021

V/v trả lời hỗ trợ người dân theo
chính sách Nghị quyết số 68/NQ-CP
của Chính phủ

Kính gửi:

Ban Biên tập cổng thông tin điện tử tỉnh Trà Vinh.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nhận được Công văn số 21/BBTTHCB ngày 28/8/2021 của Ban Biên tập cổng thông tin điện tử tỉnh Trà Vinh về
việc chuyển câu hỏi công dân trên cổng TTĐT, cụ thể:
* Họ tên công dân: Hồ Minh Quang
Địa chỉ: số 360, Phan Đình Phùng, khóm 1, phường 7, thành phố Trà
Vinh, tỉnh Trà Vinh
Nội dung câu hỏi: Tôi có nộp hồ sơ xin hỗ trợ thất nghiệp do dịch bệnh
Covid-19 cho Trưởng khóm 1, nghề nghiệp "Tài xế". Trưởng khóm báo với tôi
chỉ có tài xế tự do mới được hỗ trợ. Tôi cũng là tài xế xe tự do (xe 4,7,9 chỗ và xe
tải) khi làm đơn thì do đặc thù công việc thì tôi có chạy cho 3, 4 nơi (bao gồm hộ
kinh doanh nhỏ lẻ, xe dịch vụ, xe cá nhân và xe cho công ty thời vụ, không có
giao kết hợp đồng lao động) nên trưởng khóm báo do tôi làm cho nhiều nơi,
không thể xác minh nên không nhận được tiền (tài xế tự do thì đương nhiên
không làm cố định ở một nơi). Nên tôi mới xin giấy xác nhận tại công ty An Phát
Trà Vinh (địa chỉ: số 76 Bạch Đằng, phường 4, TP.Trà Vinh) xác minh bằng văn
bản rằng tôi có lái xe thuê cho công ty theo thời vụ, không có giao kết hợp đồng
lao động. Nhưng khi nhận được hồ sơ của tôi thì bên khóm báo rằng tôi có lái xe
cho công ty thì không được nhận hỗ trợ, mặc dù trong văn bản xác minh có ghi rõ
là " Lái xe thời vụ". Vậy tôi xin hỏi vấn đề của tôi thì hướng giải quyết của khóm
là đúng hay sai? Xin chân thành cảm ơn!
* Qua nghiên cứu nội dung phản ánh kiến nghị của Ông Hồ Minh
Quang, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:
- Căn cứ khoản 11 mục III Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 13/7/2021 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày
01/7/2021 của Chính phủ; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của
Thủ tướng Chính phủ 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
Trà Vinh và để thống nhất hướng dẫn triển khai thực hiện nhóm chính sách lao
động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) bị mất việc làm do
1

ảnh hưởng đại dịch Covid-19, ngày 11/8/2021 Sở Lao động – Thương binh và Xã
hội Trà Vinh ban hành Công văn số 1645/SLĐTBXH-LĐVLGDNN, có hướng
dẫn ngành nghề “lái xe dịch vụ nhỏ lẻ” để được xem xét hỗ trợ phải đảm bảo
điều kiện: lái xe cho các dịch vụ nhỏ lẻ bên ngoài, không lái xe cho các cơ sở
kinh doanh, Công ty, doanh nghiệp, không phải chủ xe có xe và tự lái.
- Như vậy, trường hợp của Ông Hồ Minh Quang lái xe cho Công ty An
Phát Trà Vinh (địa chỉ: số 76 Bạch Đằng, phường 4, TP.Trà Vinh), không đúng
với quy định để được xem xét hỗ trợ chính sách theo Kế hoạch số 59/KH-UBND
ngày 13/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh.
Trên đây là trả lời hỗ trợ người dân theo chính sách Nghị quyết số 68/NQCP của Chính phủ, của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phúc đáp đến Ban
Biên tập cổng thông tin điện tử tỉnh Trà Vinh được biết./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- BGĐ Sở (b/c);
- Lưu: VT, LĐVLGDNN.
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PHÓ GIÁM ĐỐC

Dương Quang Ngọc

