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

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

VÀ XÃ HỘI  

           Sóc Trăng, ngày        tháng  8  năm 2021 
Số:        /SLĐTBXH-VLATLĐ  

V/v trả lời câu hỏi, phản ánh của        

Công dân trên Công thông tin                       

điện tử của Chính phủ 

 

 

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

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng nhận được câu hỏi của 

anh Thái Thanh, Email: dyymx@gmail.com. Số điện thoại: 0355929129. Địa chỉ: 

Huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. 

Nội dung: Tôi làm nghề lái xe và bốc vác tại xưởng tôn. Do dịch bệnh xưởng 

đóng cửa nên tôi bị mất việc, tôi có liên hệ địa phương xin hỗ trợ lao động tự do 

nhưng Phó Chủ tịch xã nói gia đình tôi khá giả nên không được xét, chỉ xét hộ khó 

khăn và hộ nghèo, hộ chính sách. Vậy, trả lời trên có đúng không? Do dịch bệnh nên 

gia đình tôi khó khăn, tại sao lại không được hưởng trợ cấp? 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau: 

Câu hỏi của anh chưa nói rõ anh làm việc có hợp đồng lao động hay không? 

Công việc nào có thu nhập chính? Đối chiếu với quy định tại Quyết định số 

1793/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng thì có 02 

trường hợp như sau: 

- Trường hợp thu nhập chính của anh từ công việc lái xe cho xưởng tôn, làm 

việc không có hợp đồng lao động thì không thuộc đối tượng được hỗ trợ.  

- Trường hợp thu nhập chính của anh làm công việc bốc vác không có hợp 

đồng lao động, phải tạm dừng công việc chính, bị giảm thu nhập và đang gặp khó 

khăn, ảnh hưởng đến cuộc sống thì được hỗ trợ. 

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

Chính phủ để giải đáp./.  
 

Nơi nhận:           KT. GIÁM ĐỐC                                                                             
- Như trên;                          PHÓ GIÁM ĐỐC 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lưu: VT, VLATLĐ. 

 

 

 

               Mã Chí Thanh  
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