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Văn Đức, ngày      tháng  10 năm 2021

BÁO CÁO
Kết quả niêm yết công khai danh sách người lao động không có giao kết

 hợp đồng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
                          
                     Kính gửi:       - UBND thành phố Chí Linh
                                            - Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Chí Linh

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính 
sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19;

Thực hiện Quyết định số 2479/QĐ-UBND ngày 26/8/2021 của UBND Tỉnh Hải 
Dương về việc thực hiện hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp 
khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn Tỉnh Hải Dương theo khoản 12, mục II, Nghị 
quyết 68/NQ-CP;

Thực hiện Công văn hướng dẫn số 721/UBND –LĐTBXH ngày 07/9/2021 của Ủy 
ban nhân dân thành phố Chí Linh về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng 
gặp khó khăn do đại dịch Covid-19;

Căn cứ vào kết quả  rà soát đối tượng người lao động  không có giao kết hợp đồng lao 
động  gặp khó khăn do đại dich Covid - 19 bị mất việc làm đủ điều kiện hỗ trợ theo Nghị 
quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ.

UBND phường Văn Đức đã tiến hành thông báo trên đài truyền thanh của phường và 
niêm yết công khai danh sách người lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó 
khăn đủ điều kiện hỗ trợ do đại dịch Covid – 19 tại trụ sở Nhà văn hóa các khu dân cư và 
trụ sở UBND phường Văn Đức. Thời gian niêm yết 02 ngày, từ ngày 04 tháng 10 năm 2021 
đến ngày 05 tháng 10 năm 2021. 

Nội dung niêm yết gồm:

- Thông báo của UBND phường Văn Đức.

- Danh sách người lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn đủ 
điều kiện hỗ trợ do bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 (gồm 74 người)



Trong thời gian niêm yết không nhận được đơn kiến nghị cũng như ý kiến phán ánh 
của công dân về nội dung niêm yết.

Trên đây là báo cáo kết quả niêm yết công khai danh sách người lao động không có 
giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn đủ điều kiện hỗ trợ do bị ảnh hưởng bởi đại dịch 
Covid-19 của UBND phường Văn Đức báo cáo UBND thành phố Chí Linh./.

Nơi nhận:
- UBND thành phố Chí Linh;
- Phòng TC-KH TP Chí Linh;
- Lưu VP.

CHỦ TỊCH

      Nguyễn Văn Tuấn
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