UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ NAM ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1144/UBND-VX
V/v phối hợp triển khai Nghị quyết số
68/NQ-CP của Chính phủ

Kính gửi:

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc
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- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Trung tâm Phát triển Cụm công nghiệp thành phố;
- UBND các phường, xã trên địa bàn thành phố.

Thực hiện Văn bản số 1422/SĐTBXH-LĐTL ngày 10/8/2021 của Sở Lao
động - Thương binh và Xã hội Nam Định về việc phối hợp triển khai Nghị quyết
số 68/NQ-CP của Chính phủ.
Để tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động và người sử dụng lao động tiếp
cận và sớm được thụ hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày
01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/07/2021 của
Thủ tướng Chính phủ trong trường hợp người lao động và người sử dụng lao động
không thể trực tiếp thỏa thuận bằng văn bản do điều kiện giãn cách, phong tỏa để
phòng chống dịch Covid-19, UBND thành phố yêu cầu các đơn vị triển khai thực
hiện tốt một số nhiệm vụ sau:
1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến các doanh nghiệp đóng trên địa bàn
quản lý (không bao gồm các doanh nghiệp trong khu công nghiệp tỉnh) tổ chức
thực hiện chính sách hỗ trợ đối với người lao động và người sử dụng lao động,
trong đó về thành phần hồ sơ đề nghị hỗ trợ đối với người lao động tạm hoãn thực
hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương theo quy định tại khoản 1
Điều 15 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg thực hiện như sau:
- Trường hợp người sử dụng lao động và người lao động có văn bản thỏa
thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương thì sử
dụng văn bản thỏa thuận đó.
- Trường hợp do dịch bệnh hoặc nguyên nhân bất khả kháng không thể thỏa
thuận bằng văn bản, người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận
bằng các hình thức khác (qua điện thoại, tin nhắn, thư điện tử,…). Khi có sự thống
nhất thỏa thuận về việc tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không
hưởng lương giữa hai bên thì người sử dụng lao động ghi rõ cách thức thỏa thuận
vào cột “Ghi chú” tại Mẫu số 05 ban hành kèm theo Quyết định số 23/2021/QĐTTg và chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung thỏa thuận.
2. Trong trường hợp do dịch bệnh hoặc nguyên nhân bất khả kháng, người sử
dụng lao động và người lao động không thể thỏa thuận tạm hoãn hợp đồng lao
động, nghỉ việc không hưởng lương bằng văn bản, phải thực hiện thỏa thuận bằng
các hình thức khác (qua điện thoại, tin nhắn, thư điện tử,…). Theo đó, trong danh
sách từng Doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục đề
nghị hỗ trợ được phòng Lao động – TBXH lập theo mẫu 5a-SLD ban hành kèm
theo hướng dẫn số 04/HD-SLĐTBXH ngày 12/7/2021 của Sở Lao động –Thương
binh và Xã hội về thực hiện Quyết định số 23/2020/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của

2
Thủ tướng Chính phủ quy định về việc 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, thì tại
cột ghi chú cũng phải ghi rõ cách thức người lao động và người sử dụng lao động
đã thống nhất thỏa thuận tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng
lương bằng các hình thức khác tương ứng (qua điện thoại, tin nhắn, thư điện tử,…).
Do tính chất cấp thiết của việc thực hiện chính sách hỗ trợ cho người lao động
vào thời điểm này, đề nghị Trung tâm phát triển cụm công nghiệp thành phố,
UBND các phường, xã tuyên truyền, phổ biến chính sách để người sử dụng lao
động biết; phòng Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ và sớm lập
danh sách đề nghị hỗ trợ cho người lao động và triển khai chi trả thông qua ngân
hàng hoặc trực tiếp tới người lao động, xem xét rút ngắn thời gian thẩm định (nếu
được) theo các quy trình quy định tại Điều 16 và các điều khoản khác có liên quan
trong Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, tạo điều kiện tốt nhất cho người lao động,
người sử dụng lao động sớm tiếp cận và được thụ hưởng chính sách.
Yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
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- Như kính gửi;
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