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QUY�T ��NH 
Quy ��nh v� h� tr� ��i v�i h� kinh doanh s�n xu�t nông, lâm,  

ng� nghi�p, làm mu�i và nh�ng ng��i bán quà v�t, buôn chuy�n, kinh 
doanh l�u ��ng, kinh doanh th�i v�, làm d�ch v� có thu nh�p th�p không 

ph�i ��ng ký h� kinh doanh, g�p khó kh�n do ��i d�ch COVID-19 

 

�Y BAN NHÂN DÂN T�NH NAM ��NH 

C�n c� Lu�t T� ch�c chính quy�n ��a ph��ng ngày 19 tháng 6 n�m 2015; 

C�n c� Lu�t Ngân sách nhà n��c ngày 25 tháng 6 n�m 2015;  

C�n c� Ngh� quy�t s� 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 c�a Chính ph� v� m�t s� 
chính sách h� tr� ng��i lao ��ng và ng��i s� d�ng lao ��ng g�p khó kh�n do 
��i d�ch COVID-19;  

C�n c� Ngh� ��nh s� 39/2007/N�-CP ngày 16/3/2007 c�a Chính ph� v� ho�t 
��ng th��ng m�i m�t cách ��c l�p, th��ng xuyên không ph�i ��ng ký kinh doanh; 

 C�n c� Ngh� ��nh s� 01/2021/N�-CP ngày 04/01/2021 c�a Chính ph� v� 
��ng ký doanh nghi�p; 

C�n c� Ngh� ��nh s� 07/2021/N�-CP ngày 27/01/2021 c�a Chính ph� 
quy ��nh chu�n nghèo �a chi�u giai �o�n 2021-2025; 

C�n c� Quy�t ��nh s� 23/2021/Q�-TTg ngày 07/7/2021 c�a Th� t��ng 
Chính ph� quy ��nh v� vi�c th�c hi�n m�t s� chính sách h� tr� ng��i lao ��ng 
và ng��i s� d�ng lao ��ng g�p khó kh�n do ��i d�ch COVID-19; Quy�t ��nh s� 
33/2021/Q�-TTg ngày 06/11/2021 c�a Th� t��ng Chính ph� s�a ��i, b� sung 
m�t s� �i�u c�a Quy�t ��nh s� 23/2021/Q�-TTg ngày 07/7/2021 quy ��nh v� 
vi�c th�c hi�n m�t s� chính sách h� tr� ng��i lao ��ng và ng��i s� d�ng lao 
��ng g�p khó kh�n do ��i d�ch COVID-19;  

Theo �� ngh� c�a S� Lao ��ng - Th��ng binh và Xã h�i t�i T� trình s� 
168/TTr-SL�TBXH ngày 24/11/2021; S� T� pháp t�i Báo cáo th�m ��nh s� 
1428/BC-STP ngày 24 /11/2021. 

QUY�T ��NH: 

�i�u 1. Quy ��nh v� h� tr� ��i v�i h� kinh doanh s�n xu�t nông, lâm, 
ng� nghi�p, làm mu�i và nh�ng ng��i bán quà v�t, buôn chuy�n, kinh 
doanh l�u ��ng, kinh doanh th�i v�, làm d�ch v� có thu nh�p th�p không 
ph�i ��ng ký h� kinh doanh, g�p khó kh�n do ��i d�ch COVID-19  

1. ��i t��ng h� tr�: 

a) H� kinh doanh s�n xu�t nông, lâm, ng� nghi�p, làm mu�i có thu nh�p 
th�p không ph�i ��ng ký h� kinh doanh theo quy ��nh c�a pháp lu�t v� ��ng ký 
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kinh doanh ���c quy ��nh t�i �i�u 79 Ngh� ��nh s� 01/2021/N�-CP ngày 
04/01/2021 c�a Chính ph� v� ��ng ký doanh nghi�p. 

b) Ng��i bán quà v�t, buôn chuy�n, kinh doanh l�u ��ng, kinh doanh th�i 
v�, làm d�ch v� có thu nh�p th�p không ph�i ��ng ký h� kinh doanh theo quy 
��nh t�i �i�u 79 Ngh� ��nh s� 01/2021/N�-CP và không g�i là “th��ng nhân”  
���c quy ��nh t�i �i�u 3 Ngh� ��nh s� 39/2007/N�-CP ngày 16/3/2007 c�a 
Chính ph� v� ho�t ��ng th��ng m�i m�t cách ��c l�p, th��ng xuyên không ph�i 
��ng ký kinh doanh. C� th�: 

- Bán quà v�t là ho�t ��ng bán quà bánh, �� �n, n��c u�ng (hàng n��c) 
có ho�c không có ��a �i�m c� ��nh. 

- Buôn chuy�n là ho�t ��ng mua hàng hóa t� n�i khác v� theo t�ng 
chuy�n �� bán cho ng��i mua buôn ho�c ng��i bán l�. 

- Th�c hi�n các d�ch v�: �ánh giày, bán vé s�, ch�a khóa, s�a ch�a xe, 
trông gi� xe, r�a xe, c�t tóc, v� tranh, ch�p �nh và các d�ch v� khác có ho�c 
không có ��a �i�m c� ��nh. 

- Các ho�t ��ng th��ng m�i m�t cách ��c l�p, th��ng xuyên không ph�i 
��ng ký kinh doanh khác. 

2. �i�u ki�n ���c h� tr�: 

Các ��i t��ng t�i kho�n 1 �i�u này ���c h� tr� khi có �� các �i�u ki�n sau: 

a) Ph�i d�ng ho�t ��ng t� 15 ngày liên t�c tr� lên do yêu c�u c�a c� quan 
nhà n��c có th�m quy�n c�a t�nh Nam ��nh �� phòng ch�ng d�ch COVID-19 
ho�c do có ��a �i�m kinh doanh trên ��a bàn th�c hi�n các bi�n pháp phòng, 
ch�ng d�ch theo nguyên t�c c�a Ch� th� s� 16/CT-TTg c�a Th� t��ng Chính ph� 
ho�c ph�i áp d�ng bi�n pháp không ho�t ��ng/ng�ng ho�t ��ng theo Ngh� quy�t 
s� 128/NQ-CP c�a Chính ph� trong th�i gian t� ngày 01/5/2021 ��n h�t ngày 
31/12/2021; 

b) Có thu nh�p th�p h�n m�c thu nh�p theo tiêu chí xác ��nh h� nghèo 
quy ��nh t�i Ngh� ��nh s� 07/2021/N�-CP ngày 27/01/2021 c�a Chính ph� quy 
��nh chu�n nghèo �a chi�u giai �o�n 2021- 2025:  

- Khu v�c nông thôn: 1.500.000 ��ng/ng��i/tháng; 

- Khu v�c thành th�: 2.000.000 ��ng/ng��i/tháng. 

c) C� trú h�p pháp trên ��a bàn t�nh Nam ��nh (tr��ng h�p t�m trú ph�i 
có ��ng ký t�m trú ���c c� quan công an xác nh�n). 

d) Ng��i thu�c ��i t��ng t�i kho�n 1 �i�u này trong cùng m�t h� thì 
���c h� tr� theo h�.  

�) Không áp d�ng ��i v�i nh�ng tr��ng h�p �ã ���c quy ��nh là ��i 
t��ng ���c h� tr� theo Quy�t ��nh s� 30/2021/Q�-UBND ngày 20/7/2021 c�a 
�y ban nhân dân t�nh quy ��nh v� h� tr� ng��i lao ��ng không có giao k�t h�p 
��ng lao ��ng b� m�t vi�c làm g�p khó kh�n do ��i d�ch COVID-19. 
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3. M�c h� tr� : H� tr� m�t l�n v�i m�c 3.000.000 ��ng/h� (ba tri�u ��ng/h�). 

4. Th�i gian h� tr�: Áp d�ng t� ngày 01/5/2021 ��n ngày 31/12/2021.  

5. Ngu�n kinh phí th�c hi�n: 

a) Các ��a ph��ng ch� ��ng s� d�ng ngu�n d� phòng ngân sách huy�n, 
xã n�m 2021 �� th�c hi�n chính sách h� tr� h� kinh doanh, ng��i lao ��ng theo 
quy ��nh t�i Quy�t ��nh này. 

b) Tr��ng h�p 50% ngu�n d� phòng ngân sách huy�n, xã n�m 2021 
không �� �� chi ph�c v� công tác phòng ch�ng d�ch COVID-19, h� tr� ng��i 
lao ��ng và ng��i s� d�ng lao ��ng b� �nh h��ng b�i ��i d�ch COVID-19 theo 
các Ngh� quy�t c�a Chính ph� và Quy�t ��nh c�a UBND t�nh; UBND các 
huy�n, thành ph� t�ng h�p, báo cáo UBND t�nh (qua S� Tài chính) h� tr� ph�n 
kinh phí còn l�i theo quy ��nh. 

�i�u 2. T� ch�c th�c hi�n 

1. S� Lao ��ng - Th��ng binh và Xã h�i:  

a) Ch� trì, ph�i h�p v�i các ��n v� liên quan h��ng d�n, t� ch�c th�c hi�n 
chính sách h� tr� cho các ��i t��ng quy ��nh t�i kho�n 1 �i�u 1 Quy�t ��nh này. 

b) Ti�p nh�n danh sách ��i t��ng �� ngh� h��ng chính sách h� tr� �ã 
���c UBND các huy�n, thành ph� th�m ��nh, báo cáo UBND t�nh phê duy�t 
danh sách và kinh phí h� tr�. Tr��ng h�p ��i t��ng không �� �i�u ki�n h��ng 
chính sách h� tr� có v�n b�n tr� l�i. 

2. S� Tài chính:  

a) Ph�i h�p v�i S� Lao ��ng - Th��ng binh và Xã h�i h��ng d�n, t� ch�c 
th�c hi�n chính sách h� tr� cho các ��i t��ng theo quy ��nh. 

b) Tham m�u v�i UBND t�nh b� trí ngân sách c�a ��a ph��ng �� th�c 
hi�n chính sách h� tr� quy ��nh t�i Quy�t ��nh này và h��ng d�n các ��a ph��ng 
chi tr�, thanh quy�t toán kinh phí theo quy ��nh. 

3. S� K� ho�ch và ��u t�, S� Công Th��ng, S� Nông nghi�p và Phát 
tri�n nông thôn h��ng d�n vi�c xác ��nh ��i t��ng h� tr� quy ��nh t�i �i�u 1 
Quy�t ��nh này �� th�c hi�n chính sách h� tr�. 

4. UBND huy�n, thành ph�: 

a) Ch� ��o các phòng, ban, ��n v�, UBND các xã, ph��ng, th� tr�n, ��y 
m�nh công tác thông tin, tuyên truy�n trên h� th�ng truy�n thanh c� s� v� Ngh� 
quy�t s� 68/NQ-CP, Ngh� quy�t s� 126/NQ-CP; Quy�t ��nh 23/2021/Q�-TTg; 
Quy�t ��nh 33/2021/Q�-TTg và nh�ng n�i dung ch� ��o c�a t�nh v� th�c hi�n 
chính sách h� tr�. 

b) Th�c hi�n công khai Quy�t ��nh c�a UBND t�nh v� vi�c phê duy�t 
danh sách và kinh phí h� tr� trên các ph��ng ti�n thông tin ��i chúng, trang 
thông tin �i�n t� c�a UBND các huy�n, thành ph� và niêm y�t công khai t�i tr� 
s� UBND các xã, ph��ng, th� tr�n. 
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c) Ch� ��o các c� quan chuyên môn, UBND các xã, ph��ng, th� tr�n 

h��ng d�n, ti�p nh�n h� s�, xác nh�n thu nh�p c�a h� kinh doanh, ng��i lao 
��ng và niêm y�t công khai theo quy ��nh; t� ch�c th�m ��nh, t�ng h�p danh 
sách h� s� �� ngh� h� tr� trình UBND t�nh (qua S� Lao ��ng - Th��ng binh và 
Xã h�i).  

d) Th�c hi�n chi tr� h� tr� ��i v�i ��i t��ng ���c h� tr� c�a ��a ph��ng 
theo danh sách, quy�t ��nh c�a UBND t�nh. Th��ng xuyên ki�m tra, giám sát 
tình hình th�c hi�n � ��a ph��ng, ��n v�; không �� tr�c l�i chính sách; x� lý 
nghiêm các hành vi vi ph�m (n�u có). Ch�u trách nhi�m v� tính chính xác, trung 
th�c v� k�t qu� th�m ��nh. 

�) Th�c hi�n l�u tr� h� s�, ch�ng t� �� ngh� h� tr� theo quy ��nh hi�n hành. 

e) Th�c hi�n báo cáo UBND t�nh (qua S� Lao ��ng - Th��ng binh và Xã 
h�i). 

5. �� ngh� U� ban M�t tr�n T� qu�c Vi�t Nam t�nh Nam ��nh, các �oàn 
th� chính tr� - xã h�i ch� ��o M�t tr�n T� qu�c, các �oàn th� chính tr� - xã h�i 
các c�p tham gia giám sát vi�c th�c hi�n chính sách cho các ��i t��ng ��m b�o 
công khai minh b�ch, k�p th�i �úng ��i t��ng, �úng ch� �� chính sách. 

�i�u 3. Hi�u l�c thi hành 

Quy�t ��nh này có hi�u l�c thi hành k� t� ký. 

�i�u 4. Trách nhi�m thi hành 

Chánh V�n phòng UBND t�nh; Giám ��c các S�: Lao ��ng - Th��ng 
binh và Xã  h�i, Tài chính, K� ho�ch và ��u t�, Công Th��ng, Nông nghi�p và 
Phát tri�n nông thôn, Thông tin và Truy�n thông; Giám ��c Kho b�c nhà n��c 
t�nh, Ch� t�ch UBND các huy�n, thành ph� và Th� tr��ng các c� quan liên quan 
ch�u trách nhi�m thi hành Quy�t ��nh này./. 

 

 TM. U� BAN NHÂN DÂN 
KT. CH� T�CH 
PHÓ CH� T�CH 
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