
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SÓC TRĂNG 
    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

    Số:            /QĐ-UBND  Sóc Trăng, ngày      tháng      năm 2021 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ 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 thị xã Vĩnh Châu theo Quyết định số 1793/QĐ-UBND  

ngày 16/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng  

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một 

số biện pháp hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn 
do đại dịch Covid-19; 

Căn cứ Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 15/7/2021 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Sóc Trăng triển khai 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 Sóc Trăng; 

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

nhân dân tỉnh 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; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh 

Sóc Trăng. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ 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 thị xã Vĩnh Châu theo Quyết định số 1793/QĐ-UBND 
ngày 16/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, cụ thể: hỗ trợ cho 4.285 

người lao động với tổng kinh phí thực hiện là 6.427.500.000 đồng (Sáu tỷ, 
bốn trăm hai mươi bảy triệu, năm trăm nghìn đồng), chi t iết  theo biểu đính 

kèm. 

Dự toán kinh phí nêu trên được đảm bảo từ nguồn dự phòng ngân sách, 
quỹ dự trữ tài chính của ngân sách tỉnh và kinh phí ngân sách Trung ương hỗ 

trợ ngân sách địa phương: Bổ sung có mục tiêu về ngân sách thị xã Vĩnh 
Châu để thực hiện. 
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Điều 2. Điều khoản thi hành 

1. Ủy ban nhân dân thị xã Vĩnh Châu chịu trách nhiệm rà soát, xác định 
đối tượng đảm bảo điều kiện được hỗ trợ theo quy định để chỉ đạo thực hiện 

niêm yết công khai danh sách người lao động khó khăn và kinh phí hỗ trợ 
theo quy định tại Thông tư số 54/2006/TT-BTC ngày 19/6/2006 của Bộ Tài 

chính; đồng thời thực hiện chi hỗ trợ theo phương thức phù hợp đảm bảo công 
tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình hiện nay và thanh quyết toán 

kinh phí theo quy định tài chính hiện hành. Kết thúc đợt chi hỗ trợ, báo cáo 
kết quả thực hiện (có xác nhận của Kho bạc Nhà nước cấp huyện) về Sở Lao 

động – Thương binh và Xã hội và Sở Tài chính để tổng hợp. 

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính, Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội, Kho bạc nhà nước; Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng và các cơ quan có liên quan căn cứ 

Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.  

 

Nơi nhận:                                                                          
- Như Điều 2;                                                                                            
- TT. Tỉnh ủy; 
- TT. HĐND tỉnh; 
- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Huỳnh Thị Diễm Ngọc 
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