
THÔNG BÁO  

Thực hiện kê khai hồ sơ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 
 

Thực hiện Quyết định số 15/CT-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ 

tướng Chính phủ Quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp 

khó khăn do đại dịch COVID-19; Kế hoạch số 2918/KH-UBND ngày 05/5/2020 

của Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc triển khai thực hiện hỗ trợ người 

dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết 

định số 15/CT-TTg. Ủy ban nhân dân xã Hòa Châu thông báo cho nhân dân trên 

địa bàn xã được biết để liên hệ kê khai hồ sơ đề nghị hỗ trợ đối với các nhóm hộ 

kinh doanh cá thể, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 chi tiết như 

sau:  

1. Các hộ kinh doanh cá thể có mức kê khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm; 

2. Người lao động bị chấm dứt Hợp đồng lao động, Hợp đồng làm việc nhưng 

không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; 

3. Người lao động không có giao kết Hợp đồng lao động bị mất việc làm đối 

với 07 nhóm ngành nghề phi nông nghiệp cụ thể như sau: 

a) Bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định; 

b) Thu gom rác, phế liệu; 

c) Bốc vác, vận chuyển hàng hóa; 

d) Lái xe mô tô 02 bánh chở khách, xe xích lô chở khách (những người có 

giấy phép/chứng nhận hành nghề); 

đ) Bán lẻ vé số lưu động; 

e) Tự làm hoặc làm việc tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú, 

du lịch, chăm sóc sức khỏe; 

f) Làm việc tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập của bậc mầm non và phổ 

thông. 

4. Một số lưu ý cần thiết khi đi kê khai hồ sơ: 

- Hồ sơ đối với Hộ kinh doanh cá thể có địa điểm kinh doanh không nằm trên 

địa bàn xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang thì các hộ kinh doanh nếu có nguyện vọng 

xin hỗ trợ tại xã Hòa Châu yêu cầu phải có xác nhận của xã, phường và ý kiến đề 

xuất của cơ quan thuế quận, huyện nơi có trụ sở kinh doanh đóng chân; 

- Hồ sơ đối với người lao động bị chấm dứt Hợp đồng lao động, Hợp đồng 

làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp yêu cầu phải có văn 

bản chứng minh bị chấm dứt Hợp đồng lao động, Hợp đồng làm việc và sổ BHXH 
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(photo). Trường hợp không có sổ BHXH phải có xác nhận của cơ quan BHXH về 

quá trình hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. 

- Hồ sơ Người lao động không có giao kết Hợp đồng lao động bị mất việc làm 

đối với 07 nhóm ngành nghề phi nông nghiệp cần chú ý đối với những người làm 

việc tại các cơ sở lưu trú, cơ sở kinh doanh ăn uống, cơ sở giáo dục mần non, phổ 

thông và các cơ sở khác có tư cách pháp nhân khi đi kê khai hồ sơ cần chú ý mang 

theo thẻ bảo hiểm y tế (bản photo) và các xác nhận của cơ sở nơi mình làm việc. 

- Tất cả các hồ sơ trên nếu người kê khai bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 

không có hộ khẩu thường trú trên địa bàn xã Hòa Châu hoặc tạm trú trên địa bàn 

xã Hòa Châu có nguyện vọng được giải quyết hỗ trợ tại xã Hòa Châu thì phải có 

xác nhận của nơi thường trú hoặc tạm trú chưa giải quyết hỗ trợ ảnh hưởng dịch 

COVID-19. Đồng thời mọi hồ sơ đều phải đính kèm theo hộ khẩu và Chứng minh 

nhân dân (bản photo công chứng) 

Thời gian kê khai hồ sơ: Từ ngày 18 tháng 5 đến ngày 25 tháng 5 năm 2020  

Địa điểm kê khai: Kê khai tập trung và nộp hồ sơ tại các nhà Văn hóa thôn. 

Trên đây là nội dung Thông báo về việc kê khai hồ sơ đề nghị hỗ trợ cho các 

hộ kinh doanh, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đề nghị bộ phận 

VHXH, Đài truyền thanh xã, ban nhân dân các thôn thông báo rộng rãi đến nhân 

dân để tiến hành lập hồ sơ theo quy định ./.  

 

 

 

 

  

 

 

Nơi nhận: 

- Chủ tịch, các PCT UBND xã (báo cáo); 

- Các thành viên BCĐ(báo cáo) 

- Mặt trận, các đoàn thể(phối hợp); 

- Đài truyền thanh xã(tuyên truyền); 

- BND 8 thôn(thực hiện); 

- Lưu: VT, BCĐ(Quang). 
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