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NGHỊ QUYẾT 

Quy định chính 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 gặp khó khăn 

do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC 

KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 2 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 26 tháng 5 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách 

nhà nước; 

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính 

phủvề một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó 

khăn do đại dịch COVID-19; 

Xét Tờ trình số 103/TTr-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2021  của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bình Phước; Báo cáo thẩm tra số 33/BC-HĐND-VHXH ngày 20    

tháng 9  năm 2021 của Ban văn hóa -xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo 

luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, nguyên tắc hỗ trợ, đối tượng, điều kiện hỗ trợ 

và mức hỗ trợ. 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị quyết này quy định chính 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 gặp khó khăn do 

đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 

2. Nguyên tắc hỗ trợ 

DỰ THẢO 

(Đã tiếp thu, chỉnh sửa theo Báo cáo thẩm tra 

của Ban VH-XH, HĐND tỉnh) 
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a) Đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi 

dụng, trục lợi chính sách; 

b) Thành phần hồ sơ, thủ tục và quy trình thực hiện đơn giản, ngắn gọn dễ 

thực hiện; 

c) Mỗi đối tượng chỉ được hưởng một chính sách hỗ trợ (nếu đủ điều kiện 

hưởng hơn một chính sách thì chỉ giải quyết hỗ trợ theo chính sách cao nhất); 

d) Phát huy tính chủ động, trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương 

trong việc triển khai thực hiện và kiểm tra giám sát, đánh giá phản biện thông tin, 

dự luận xã hội từ khâu đầu tiên của quy trình thực hiện đến khi kết thúc chi hỗ trợ 

cho từng cá nhân, đảm bảo việc chi hỗ trợ đúng người, đúng điều kiện, đúng 

nguyêntắc và đúng chính sách được hỗ trợ. 

3. Đối tượng và điều kiện hỗ trợ 

a)Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp 

khó khăn do bị mất việc làm, không có thu nhập hoặc có thu nhập thấp hơn mức 

2.000.000 đồng/tháng, khi phải thực hiện giãn cách, cách ly xã hội theo yêu cầu 

của cơ quan có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19trong thời gian từ 

ngày 01/5/2021 đến ngày 31/12/2021, có hộ khẩu thường trú hoặc cư trú hợp pháp 

trên địa bàn tỉnh Bình Phước; 

b) Người lao động làm việc tại các doanh nghiệp, hợp tác xã bị tạm hoãn 

công việc, nghỉ việc không hưởng lương, ngừng việc, bị mất việc làm do doanh 

nghiệp, hợp tác xã tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền để phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 01/7/2021 đến 

ngày 31/12/2021, có hộ khẩu thường trú hoặc cư trú hợp pháp trên địa bàn tỉnh 

Bình Phước, nhưng không đủ điều kiện được hưởng chính sách theo quy định tại 

Điểm 4, 5, 6,Mục II, Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ. 

4. Mức hỗ trợ  

a) Đối với người lao động quy định tại Điểm a,Khoản 3,Điều này,mức hỗ trợ 

là 1.500.000 đồng/người; 

b) Đối với người lao động quy định tại Điểm b,Khoản 3,Điều này,được hỗ 

trợ một lần như sau: 

- Người lao động bị tạm hoãn công việc, nghỉ việc không hưởng lương từ 15 

ngày trở lên hoặc mất việc làm: 1.500.000 đồng/người. 

- Người lao động bị ngừng việc từ 14 ngày trở lên: 1.000.000 đồng/người. 

Điều 2. Kinh phí thực hiện 

1. Tổng kinh phí dự kiến: 125.303.718.000 đồng. 

2. Nguồn kinh phí hỗ trợ và chi phí cho đơn vị tổ chức chi hỗ trợ 

a)Đối với người bán lẻ xổ số lưu động được bảo đảm từ nguồn tài chính hợp 

pháp của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết và Dịch vụ 

tổng hợp Bình Phước; 
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b)Các đối tượng còn lại được đảm bảo từ nguồn dự phòng và cải cách tiền 

lương còn dư các cấp ngân sách. 

Điều 3.Tổ chức thực hiện 

1.Giao Ủy ban nhân dân tỉnh có kế hoạch tổ chức triển khai cụ thể, phân 

công rõ ràng, chặt chẽ, thực hiện thống nhất, đúng quy định theo Luật Ngân sách. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh và những nội dung quy định 

chưa phù hợp, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo, trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem 

xét quyết định. 

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên 

phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giám sátNghị quyết này; kịp thời phát hiện, phản 

ánh những vấn đề cần điều chỉnh bổ sung với các cơ quan có thẩm quyền. 

3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân 

dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân 

dân tỉnh giám sát việc thực hiện. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa X, kỳ họp 

thứ 2 thông qua ngày  tháng     năm 2021 và có hiệu lực kể từ ngày    tháng    năm 

2021./. 
ơ 

Nơi nhận: 
- Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ;  
- Văn phòng QH, Văn phòng CP, Bộ Tài chính, 
Bộ Tư pháp (Cục KTVB), Bộ LĐ-TB&XH; 
- TTTU, TTHĐND, UBND, BTTUBMTTQVN tỉnh; 
- Đoàn ĐBQH tỉnh; 
- Các Ban của HĐND tỉnh; 
- Đại biểu HĐND tỉnh; 
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 
- TTHĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
- Trung tâm CNTT và TT; 
- LĐVP, các phòng chức năng; 
- Lưu: VT. 

 

CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

 
 

 


