ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ NHẬT TÂN
Số

/TB - UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Nhật Tân, ngày 05 tháng 10 năm 2021
THÔNG BÁO

Về niêm yết danh sách hỗ trợ người lao động
không có giao kết hợp đồng lao động ( lao động tự do)
và một số đối tượng đặc thù khác tháng 10 năm 2021
Thực hiện nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/07/2021 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, kế hoạch số 2680/KH-UBND ngày 23/7/2021 của UBND tỉnh Hải
Dương về việc triển khai thực hiện nghị quyết 68/NQ- CP ngày 01/7/2021 của
chính phủ, và Quyết định số 23/2021 của thủ tướng chính phủ quy địn về thực hiện
một số chính sách hỗ trợ người lao động và sử dụng lao động gặp khó khăn do đại
dịch Coovid – 19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương: Quyết định số 2479/QĐ-UBND của
UBND tỉnh Hải Dương về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng
(lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác.
Sau khi thẩm định hồ sơ và họp hội đồng xét duyệt các đối tượng và kinh
phí hỗ trợ cho các đối tượng theo nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/07/2021 của
chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và sử dụng lao động gặp khó
khăn do đại dịch Covid-19; Quyết định số 2479/QĐ-UBND ngày 26/08/2021 của
UBND tỉnh Hải Dương về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng
(lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác. UBND xã Nhật Tân tổ chức
thực hiện niêm yết công khai tại trung tâm trụ sở UBND xã danh sách gồm 04 đối
tượng hồ sơ đủ điều kiện đề nghị được hỗ trợ thời gian là 02 ngày làm việc ( từ
05/10/2021 đến ngày 08/10/2021).
Sau thời gian niêm yết công khai nếu không có ý kiến khiếu nại về danh
sách hỗ trợ lao động tự do và một số đối tượng đặc thù khác. UBND xã Nhật Tân
lập biên bản kết thúc công khai, lập tờ trình gửi phòng lao động thương binh xã hội
và UBND huyện Gia Lộc phê duyệt.
Nơi nhận:
-Đảng ủy-HĐND- UBND xã
-Các thôn;
-Đài truyền thanh xã;
-Lưu: VH
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Nhật Tân, ngày 08 tháng 10 năm 2021
BIÊN BẢN

Kết thúc niêm yết công khai danh sách hỗ trợ người lao động
không có giao kết hợp đồng lao động ( lao động tự do)
và một số đối tượng đặc thù khác tháng 10 năm 2021

Thực hiện nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/07/2021 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, kế hoạch số 2680/KH-UBND ngày 23/7/2021 của UBND tỉnh Hải
Dương về việc triển khai thực hiện nghị quyết 68/NQ- CP ngày 01/7/2021 của
chính phủ, và Quyết định số 23/2021 của thủ tướng chính phủ quy địn về thực hiện
một số chính sách hỗ trợ người lao động và sử dụng lao động gặp khó khăn do đại
dịch Coovid – 19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương: Quyết định số 2479/QĐ-UBND của
UBND tỉnh Hải Dương về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng
(lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác.
UBND xã Nhật Tân niêm yết công khai danh sách lao động tự do không có
giao kết hợp đồng lao động đủ điều kiện hỗ trợ, đồng thời đọc thông qua danh sách
nhiều lần trên hệ thống truyền thanh của xã, thời gian từ ngày 05/10/2021 đến
ngày 08/10/2021. Thời gian niêm yết 02 ngày làm việc)
Hết thời gian niêm yết hội đồng xét duyệt hồ sơ đề nghị của lao động tự do
( không có giao kết hợp đồng lao động) của xã Nhật Taankhoong nhận được ý kiến
phản hồi nào cuả nhân dân .
Ngày 08/10/2021, UBND xã Nhật Tân lập biên bản kết thúc công khai, lập
từ trình gửi phòng lao động thương binh xã hội và UBND huyện Gia Lộc phê
chuẩn./
Vậy UBND xã Nhật Tân lập Biên bản kết thúc niêm yết danh sách lao động
tự do ( không có giao kết hợp đồng lao động) tháng 10 năm 2021.
Biên bản này được lập thành 02 bản, gửi về phòng lao động thương binh xã
hội huyện Gia Lộc 01 bản, lưu 01 bản tại UBND xã Nhật Tân
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