
 UBND TỈNH SÓC TRĂNG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
  

Số:          /SLĐTBXH-LĐTLBHXH 
 

V/v rà soát, xác minh đối với các câu hỏi, 

phản ánh của Công dân trên Cổng 

 thông tin điện tử của Chính phủ 

    

 Sóc Trăng, ngày      tháng 7 năm 2021  

 

 
 

Kính gửi: Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ. 

 
 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về 

việc rà soát, xác minh đối với các câu hỏi, phản ánh của công dân trên Cổng thông 

tin điện tử của Chính phủ;  

Qua nghiên cứu nội dung các câu hỏi của công dân, Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng có ý kiến, như sau: 

1. Chị Võ Phương, Email: vophuong24041986@gmail.com. Số điện 

thoại: 0972517161, 

Hỏi: Hôm qua tôi có đi nộp đơn xin hỗ trợ tiền cho người lao động không có 

hợp đồng mà trưởng ấp của tôi nói chỉ có hỗ trợ cho những người có hộ nghèo và 

cận nghèo những người lao động khác không được nhà nước trợ cấp thất nghiệp. 

Như vậy có đúng không? 

Trả lời: 

Theo Quyết định số 1793/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Sóc Trăng về việc Hỗ trợ lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao 

động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác, trong đó quy định đối tượng và điều 

kiện được hỗ trợ như sau: 

* Về đối tượng hỗ trợ, gồm: Thu gom rác, phế liệu. Thợ, phụ hồ; giúp việc 

nhà, trông giữ trẻ. Bốc vác, vận chuyển hàng hóa. Xe ôm truyền thống; tài xế lái xe 

dịch vụ; lái đò ngang - dọc. Bán hàng rong. Phục vụ, giúp việc trong hoạt động ăn 

uống, lưu trú, du lịch, trang trại, bảo vệ và dịch vụ nhỏ lẻ. Phục vụ, giúp việc trong 

các cơ sở giáo dục công lập, tư thục. Chăm sóc sức khỏe: mát - xa, gội đầu, y học 

cổ truyền. Nghề làm đẹp (cắt tóc, làm móng). Bán vé số lẻ. 

Điều kiện hỗ trợ: Người lao động tự do có thu nhập chính từ ngành, nghề  

thuộc các nhóm đối tượng quy định nêu trên tại Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 

1793/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng phải tạm 

dừng công việc chính, bị giảm thu nhập tác động đến đời sống sinh hoạt và gặp 

khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covd-19 trong thời gian từ 01/5/2021 đến 

31/12/2021 theo Quyết định áp dụng biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 của cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền. 
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Tuy nhiên, chị Võ Phương không nói rõ công việc chính chị đang làm là 

việc gì và khi phải tạm dừng công việc chính chị có bị giảm thu nhập tác động đến 

đời sống sinh hoạt và gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covd-19 không. Vì 

vậy, chị có thể tham khảo các nhóm đối tượng và điều kiện được hỗ trợ quy định 

của Quyết định số 1793/QĐ-UBND như đã nêu. Nếu trường hợp của chị thuộc một 

trong các nhóm đối tượng và đáp ứng điều kiện như quy định thì chị liên hệ Ủy 

ban nhân dân xã, phường nơi cư trú để được hướng dẫn thủ tục theo quy định. 

2. Chị Nguyễn Thị Thái Lộc ngụ tại 202 Lê Lai, Khóm4, phường 1, TX 

Vĩnh Châu, Sóc Trăng; Email: locthai@gmail.com, số điện thoại: 0368144568 

Hỏi: Đối tượng được hỗ trợ là người lao động tự do, gặp khó khăn do đại 

dịch Covid-19 trong các nghành nghề như sau: Thợ, phụ hồ, giúp việc nhà, trông 

giữ trẻ. Ở tại quê tôi chỉ hỗ trợ cho thợ hồ, phụ hồ. Còn các thợ cơ khí, thợ điện là 

những người lao động tự do không ký hợp đồng cũng bị ảnh hưởng bởi đại dịch 

Covid-19 nằm trong vùng cách ly áp dụng Chỉ thị 16 của Chính phủ thì lại không 

được hưởng trợ cấp, hỗ trợ. Tôi có hỏi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

huyện Vĩnh Châu thì được trả lời là không được hưởng như vậy có đúng không?  

Trả lời:  

Căn cứ Quyết định số 1793/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Sóc Trăng về việc Hỗ trợ lao động không có giao kết hợp đồng lao động 

(lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác, trong đó quy định các nhóm 

đối tượng được hỗ trợ, gồm: Thu gom rác, phế liệu. Thợ, phụ hồ; giúp việc nhà, 

trông giữ trẻ. Bốc vác, vận chuyển hàng hóa. Xe ôm truyền thống; tài xế lái xe dịch 

vụ; lái đò ngang - dọc. Bán hàng rong. Phục vụ, giúp việc trong hoạt động ăn uống, 

lưu trú, du lịch, trang trại, bảo vệ và dịch vụ nhỏ lẻ. Phục vụ, giúp việc trong các 

cơ sở giáo dục công lập, tư thục. Chăm sóc sức khỏe: mát - xa, gội đầu, y học cổ 

truyền nghề làm đẹp (cắt tóc, làm móng). Bán vé số lẻ. 

Đối chiếu với quy định tại Quyết định số 1793/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc Hỗ trợ lao động không có giao kết 

hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác thì nhóm lao 

động là thợ cơ khí, thợ điện không thuộc các nhóm quy định được hỗ trợ. 

3. Chị Thái Bạch Tuyết, địa chỉ 145a Hùng Vương, phường 6, Sóc 

Trăng. Email: miinhsoctrang@gmail.com, số điện thoại: 0969136370  

Hỏi: Tôi có cơ sở kinh doanh spa làm đẹp, Covid-19 tôi có được hỗ trợ cho 

hộ kinh doanh không? 

Nội dung câu hỏi chị Tuyết chỉ nêu là chị có cơ sở kinh doanh spa làm đẹp 

nên không thể xác định chị có đủ điều kiện để hưởng không. Đề nghị chị bổ sung 

thêm một số thông tin: 

- Chị có đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế không. 

- Nếu có thì phải bị dừng 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian áp dụng (do 

cơ quan nhà nước yêu cầu tạm dừng). 

mailto:locthai@gmail.com
mailto:miinhsoctrang@gmail.com


5. Chị Võ Thị Bến, địa chỉ ấp Bào Cát, thị trấn Hưng Lợi, huyện Thạnh 

Trị, tỉnh Sóc Trăng. Email vothiben1205@gmail.com, điện thoại: 0901033106.  

Hỏi: Tôi đang ở nhà chăm sóc con nhỏ, chồng tôi là lao động tự do vậy thì 

có được hỗ trợ không? anh tôi đi làm thợ hồ được nhận hỗ trợ 1 triệu đồng, tôi 

được biết mức hỗ trợ thấp nhất là 1.500.000 đồng/người như vậy có đúng không?  

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã gửi nội dung câu hỏi của chị Võ 

Thị Bến đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thạnh Trị để phối 

hợp Ủy ban nhân dân thị trấn Hưng Lợi xác minh vụ việc. Kết quả như sau: 

- Hiện tại, chị có con nhỏ dưới 6 tuổi, chồng chị làm nghề vớt tàu. Đối chiếu 

công việc của chị và chồng chị với quy định tại Quyết định số 1793/QĐ-UBND 

ngày 16/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc hỗ trợ lao động 

không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù 

khác thì công việc của chồng chị không thuộc nhóm được hỗ trợ. Riêng anh trai chị 

làm thợ hồ thì được hỗ trợ với mức là 1.500.000 đồng (Một triệu năm trăm ngàn 

đồng). Tuy nhiên, khi làm đơn đề nghị hỗ trợ trong đó ghi mức thu nhập trong thời 

gian ngừng việc là bao nhiêu thì anh trai chị báo là 1.000.000 đồng (Một triệu 

đồng) nên chị hiểu nhầm là chi hỗ trợ 1.000.000 đồng. 

- Qua phân tích của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị trấn Hưng Lợi, chị Võ 

Thị Bến thống nhất trường hợp của chị và chồng chị là không đúng đối tượng để 

được hỗ trợ và trường hợp anh trai chị là hiểu nhầm nên chị không còn thắc mắc. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kính gửi Cổng thông tin điện tử của 

Chính phủ để giải đáp./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Lưu: VT, LĐTLBHXH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Mã Chí Thanh 
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