
 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 Khẩn trương thực hiện chính sách 

hỗ trợ lao động không giao kết hợp 

đồng lao động (lao động tự do) và          

hỗ trợ tình huống khẩn cấp trên         

địa bàn tỉnh 

   Sóc Trăng, ngày      tháng 9 năm 2021 

 
 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, 

                                                                                          tỉnh Sóc Trăng. 
                                                                                      

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

dân tỉnh Sóc Trăng về việc hỗ trợ đối với người lao động không có giao kết hợp 

đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19 trên địa bàn 

tỉnh Sóc Trăng; Công văn số 1050/SLĐTBXH-LĐTLBHXH ngày 20/7/2021 của 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện các 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; Công văn số 1750/UBND-TH ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh 

về việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ khẩn cấp đối với người dân gặp khó khăn do 

dịch bệnh Covid-19; 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân 

các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các địa phương tiếp tục rà soát các đối tượng 

đủ điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng 

lao động (lao động tự do) trên địa bàn. Cụ thể như sau: 

1. Đối tượng hỗ trợ (Người lao động tự do có công việc chính trước khi 

mất việc làm) 

1.1. Thu gom rác, phế liệu: Người làm nghề đi mua phế liệu để bán lại cho 

các đại lý thu mua phế liệu. 

1.2. Thợ, phụ hồ; giúp việc nhà; trông giữ trẻ. 

- Thợ hồ: Phụ trách việc xây dựng thành các kết cấu nhà. 

- Phụ hồ: Phụ trách việc nhỏ (xách nước, trộn hồ, xách hồ, bưng bê gạch…) 

- Giúp việc nhà; trông giữ trẻ: Những người được các gia đình hoặc cá nhân 

thuê làm việc nhà như: nấu ăn, lau dọn, làm vườn hay chăm sóc trẻ em và người 

già. 

1.3. Bốc vác, vận chuyển hàng hóa 

- Người làm công việc bốc vác hàng hóa tại cảng sông, cảng biển, tại các 

chợ. 



2 

 

- Người thực hiện vận chuyển hàng hóa bằng xe thô sơ, xe mô tô 2 bánh, xe 

ba gác, xe đẩy tại các chợ, cảng sông, cảng biển. 

1.4. Xe ôm truyền thống; tài xế lái xe dịch vụ; lái đò ngang - dọc 

- Xe ôm truyền thống: Là một dịch vụ vận tải chuyên chở người bằng hình 

thức xe gắn máy; 

- Tài xế lái xe dịch vụ: Là những người chạy thuê cho chủ xe dịch vụ chở 

người, chở hàng hóa; 

- Lái đò ngang - dọc: Là đò nhỏ lẻ chở khách và hàng hóa qua lại ngang 

sông từ bờ bên này sang bờ bên kia. 

1.5. Bán hàng rong (người bán hàng lưu động, không có địa điểm cố định) 

- Lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá,  

- Hàng may sẵn, giày, dép  

- Thiết bị gia đình (khóa cửa, thảm, chăn, màn, rèm, khăn, dao kéo, thiết bị, 

đồ dùng gia dụng khác, quần áo) 

- Đồ thờ cúng, vàng mã và hàng hóa phục vụ mục đích tín ngưỡng  

- Hàng văn hóa, giải trí (sách, báo, tạp chí, đĩa nhạc và video, thiết bị dụng 

cụ thể dục thể thao, trò chơi và đồ chơi) 

- Hàng gốm sứ, thủy tinh  

- Hoa tươi, hoa giả, cây cảnh, động vật cảnh 

- Hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ  

- Hàng hóa sử dụng để lau chùi, quét dọn, làm vệ sinh 

- Đồng hồ, kính mắt, …  

1.6. 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 hoạt động ăn uống gồm: 

+ Phục vụ giúp việc trong nhà hàng, quán ăn, quán ăn tự phục vụ, quán ăn 

nhanh,  

+ Phục vụ giúp việc trong quán cà phê, giải khát; dịch vụ phục vụ đồ uống 

khác. 

- Phục vụ, giúp việc trong hoạt động lưu trú gồm:  Phục vụ giúp việc trong 

dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Khách sạn; căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn 

ngày; nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày; nhà trọ, phòng 

trọ và các cơ sở lưu trú ngắn ngày tương tự); 

- Phục vụ, giúp việc trong hoạt động du lịch: Làm việc cho hộ kinh 

doanh bán các sản phẩm du lịch, tua du lịch, dịch vụ vận tải và lưu trú cho khách       

du lịch, các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch; 
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- Phục vụ, giúp việc trong hoạt động trang trại: Là những người làm thuê 

trong trang trại sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp; 

- Phục vụ, giúp việc trong hoạt động bảo vệ và dịch vụ nhỏ lẻ: Người làm 

thuê hoặc làm bảo vệ trong các hộ kinh doanh nhỏ lẻ (bán tạp hóa, bán giày dép…) 

1.7. Phục vụ, giúp việc trong các cơ sở giáo dục công lập, tư thục: Là người 

lao công, nấu ăn. 

1.8. Chăm sóc sức khỏe: mát - xa, gội đầu, y học cổ truyền:  

- Người làm nghề mát - xa, xoa bóp y học, châm cứu không có địa điểm làm 

việc cố định;  

- Người lao động làm thuê tại các hộ kinh doanh có hoạt động mát - xa, xoa 

bóp y học, châm cứu. 

1.9. Nghề làm đẹp (cắt tóc, làm móng) 

- Người đi cắt tóc làm móng dạo không có địa điểm làm việc cố định;  

- Người làm thuê cho các hộ kinh doanh (cắt tóc, làm móng). 

1.10. Bán vé số lẻ: Là người đi bán vé số dạo không địa điểm cố định. 

2. Điều kiện hỗ trợ  

Người lao động tự do có thu nhập chính từ ngành, nghề thuộc đối tượng quy 

định tại Khoản 1 Điều 1 Quyết định số 1793/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh 

phải tạm dừng công việc chính, bị giảm thu nhập dưới 1.500.000 đồng (Một triệu 

năm trăm ngàn đồng) và có hoàn cảnh 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 có thẩm quyền. Theo Mẫu số 14 Công 

văn số 1050/SLĐTBXH-LĐTLBHXH. 

(Đính kèm Công văn số 1750/UBND-TH  ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh) 

Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (thông qua Phòng Lao động - Tiền lương - 

Bảo hiểm xã hội, số điện thoại 02993829548) để được hướng dẫn./. 

                                                                                

Nơi nhận:                                                                                     KT. GIÁM ĐỐC                                                                             

- Như trên;        PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Phòng LĐTB&XH các H, TX, TP; 

- Lưu: VT, LĐTLBHXH. 

 

 

 

  Mã Chí Thanh 
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