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Ha Ni, ngày.26 tháng 8 nám 2021 

HOA TOC KInh giri: Uy ban nhân dan các qun, huyn, thj xã 

Thirc hin Quy& djnh 3642/QD - UBND ngày 21/7/2021 cüa UBND thành 
phô Ha Ni v vic thirc hin mt s chInh sách h trq ngu?ñ lao dng và ngiiiñ 
si'r ding lao dng gp khó khàn do dti djch Covid— 19 (Quyt djnh 3 642/QD - 
UBND); trong qua trInh trin khai thirc hin, Si Lao dng - Thuang binh và Xà 
hti dâ nhn duçc van bàn cüa mt s qun, huyn d nghj huOng dn mt so 
kho khän, vithng mc trong vic xác djnh ngui lao dng không Co giao két hçip 
dng lao &ng (lao dng t1r do) d thirc hin h trV theo quy djnh. 

Sau khi xem xét ni dung d nghj cüa các qun, huyn; Can cü Nghj quyt 
s 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 cüa ChInh phü, Quyt djnh sé 3642/QD-UBND 
ngày 21/7/2021 cüa UBND Thành ph và các van bàn quy phm pháp lut CO 

lien quan, Si Lao dng - Thuang binh và Xã hi giài dáp mt so ni dung, cii 
th nhu sau: 

I. Bi vri nglro'i lao dng tir lam vã lam vic ti các h kinh doanh 
không thuc din dãng k kinh doanh theo quy djnh 

- Theo quy djnh tai  Diu 79 Nghj djnh s 01/2021/ND-CP ngày 04/1/2021 
ye dàng k doanh nghiêp: 

1. H3 kinh doanh do mç3t cá nhán hoic các thành viên h5 gia dInh dáng k 
thành 4p và chju trách nhim bang toàn b5 tài san cza mInh dói vái hogt dç5ng 
kinh doanh cia h5. Tru'àng hçtp các thành viên h5 gia dInh dáng k) h.5 kinh 
doanh thI iy quyên cho m5t thanh vien lam dgi din hç5 kinh doanh. Ca nhân 
dàng kj h5 kinh doanh, ngu'ài du'cxc các thành viên h5 gia dlnh z,y  quyên lam dgi 
din h5 kinh doanh ia chz h5 kinh doanh. 

2. H gia dlnh san xuát nông, lam, ngu' nghip, lam muo'i và nhüng ngu'ô'i 
ban hang rong, qua vat, buón chuyén, kinh doanh lu'u dng, kinh doanh thai vu, 
lam d.ich vii có thu nhp tháp k/iongp/iai dáng k3  /ió kin/i doanh, trzi' tru'dng hQp 
kinh doanh các ngành, nghé dáu tu kinh doanh có diêu kin, Uy ban nhán dan 
tinh, thanh phó trl!c thu5c trung u'o'ng quy djnh mz'c thu nhp tháp ap dyng trén 
phgm vi djaphu'crng. 
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- Theo quy djnh tai  khoãn 1 Diu 3 Thông tu 40/2021/TT-BTC ngày 
01/6/2021 hithng dan thuê giá trj gia tang, thuê thu nhp Ca nhân và quail i thu 
dôi vâi h kinh doanh, Ca nhân kinh doanh: 

"Ho kinh doanh" là cci sà san xut, kinh doanh do m5t cá nhán hoc các 
thành viên ho gia dInh dáng k) thành 14p  và chju trách nhim bang toàn b5 tài 
san cia mInh dOi vái hoat dOng kinh doanh cza hç3 theo quy djnh tgi Diéu 79 
Nghj d/nh sO 01/2021/ND-CT ngày 04/01/202] cia chInhphi ye dángkj doanh 
nghip và các van ban huó'ng dan hoc tha dOi, hO sung hoc thay the ('nêu co). 
TrwOi'ig hctp các thành viên cia h5 gia dInh dàng kj. hç5 kinh doanh thI üy quyén 
cho mçt thành vien lam dai din h5 kinh doanh. Ca nhân dàng kj hç5 kinh doanh, 
ngwài du'cic các thành viên hç5 gia dInh iy quyên lam dgi din h5 kinh doanh là 
chi hç5 kinh doanh. Ho gia dInh san xuát nOng, lam, ngu' nghip, lam rnuôi và 
nhthig ngu&i ban hang rong, qua vat, buôn chuyên, kinh doanh 1uu d5ng, kinh 
doanh thai vy, lam djch vy cO thu nhp tháp khOngphái dáng kj h5 kinh doanh, 
tri'r tru'àng hQp kinh doanh các ngành, nghê dáu tw kinh doanh cO ä'iêu kin... 

- Theo quy djnh tai  khoân 1 Diu 3 Nghj djnh s 39/2007/ND-CP ngày 
16/3/2007 cüa Chinh phü quy djnh ye hoat dng thuang mi mt cách dc l.p 
thixng xuyên không phãi däng k kinh doanh: 

('l). Ca nhán hogt d5ng thwang mgi là cá nhán ty' mInh hang ngày thy'c 
hin m5t, mç5t so hoçic toàn b5 các hogt d3ng dup'c pháp luct cho phép ye mua 
ban hang hóa, cung &ng djch vy và các hogt dng nhám myc dIch sinh lçri khác 
nhu'ngkhOng thu5c dOi tu'ctngphái dàng kj kinh doanh theo quy djnh ciapháp 
lut ye dáng kj kinh doanh và khOng gi là "thu'o'ng nhán" theo quy d/nh cia 
Luçt Thu'o'ng mgi. Cy the bao gOm nhü'ng cO nhán thy'c hin các hogt dng 
thu'o7lg mgi sau day: 

a) BuOn ban rong (buOn ban dgo,) là các hogt dç5ng mua, ban khOng cO 
dja diem có djnh (mua rong, ban rong hoc vica rnua rong vi'ca ban rong,), bao 
góm cá vic nhçn sách báo, tgp chI, van hOa phám cia các thu'o'ng nhán dU'Q'C 
phép kinh doanh cac san pham nay theo quy djnh cla pháp lut dé ban rong, 

b,) BuOn ban vt là hogt dng mua ban nhthig vt dyng nhO lé cO hoc 
khong cO dja diem cO djnh; 

c) Ban qua vt là hogt dng ban qua bánh, d an, nzthc ung (hang nu'ó'c,) 
CO hoc khOng cO dia diem cO dinh; 

d) Buón chuyèn là hogt dç5ng mua hang hOa tz'c n0i khác ye theo tfrng 
chuyên d ban cho ngu'O'i mua buOn hoic ngu'ài ban lé; 

d) Thy'c hin cac d/ch vy. dánh giày, ban ye so, chI'a khóa, sz'a chiki Xe, 
trOng gii' Xe, ra Xe, cat tóc, ye tranh, chyp ánh và các d,ich vy khác có hoc 
khOng cO dja diem có djnh; 

e) Các hogt d5ng thwo'ng mgi ,n5t cách d5c lap, thu&ng xuyên khóng phai 
dàng kj kinh doanh khác. 
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Can cü các quy djnh nêu trên, d nghj các dan vj thirc hin xét duyt di 
vâi nguYi lao dng tr lam và lam vic ti các h kinh doanh không thuc din 
däng k kinh doanh là cong vic dem lai  thu nhp chInh ma bj mat vic lam, dáp 
üng dung quy djnh tai  Diêu 5 Quyet djnh 3642/QD-UBND thI thuc dôi tixçlng 
dutcc xem xét ho trçl. 

II. Di vi ngtrôi lao dng lam vic không có giao kt hçrp &ing Lao 
dng, không tham gia BHXH; nguôi lao dng lam vic có k hçrp dông lao 
dng, không tham gia BIIXII trong các h kinh doanh thuc din phãi däng 
k kinh doanh, doanh nghip không thuc dôi ttrçvng du'çrc ho tr9' theo Diêu 
5 Quyt dlnh  3642/QD-UBND. 

V ni dung nay, Sà Lao dng - Thucing binh và Xã hi dã có van ban báo 
cáo UBND Thành phô, trInh B Lao dng : Thucing birth và Xã hi bô sung 
chInh sách h trçi dôi vâi dôi tuçmg nay dê thông nhât áp diing trên toàn quôc. 

III. Giãi dáp mt s ni dung cii th theo can höi cuia các qun, huyn, 
thj xa 

1. Can huii: V vic thirc hin Nghj quyt s 15/NQ-HDND: Thai gian 
hoàn thành chi trã cho 3 Nhóm di tugng: H nghèo, cn nghèo, BTXH, NCC 
gp d dam bâo chInh sách an sinh xã hi, sê phát sinh vu'ó'ng mc khi triên 
khai: 1 s trrthng hçp trong din trên là di tl.rçlng hi.râng ch do lao dng tir do 
theo Nghj quy& s 68/NQ-CP. D nghj Si tháo gO, có cci ch thirc hin cho di 
trü thu quy trInh thirc hin Nghj quy& 42/NQ-.CP truâc day d dam bão quyn 
li cho di tuqng th hung. 

Trã lôi: V ni dung nay, d nghj dan vj nghiên ciru khoân 1 Diêu 2 quy 
djnh v Nguyen tic, phucing thuc và ngun kinh phi h trçi Nghj quyt 15/NQ-
HDND ngày 13/8/202 1 cuia Thithng trçrc HDND Thành ph d thirc hin theo 
dñng quy djnh. 

2. Can huii: Ngithi lao dng ngoi tinh, lao dng tir do trên dja bàn qu.n 
Hoàn Kim nhung chiza dui th?yi gian cix trü hgp pháp ti qun Hoàn Kiêm thI có 
duçic h trçy khOng? 

Trui lô'i: 

Theo quy djnh tai mvc 1 chi thj 1 7/CT-UBND cuia Chui tjch UBDN Thành 
ph& Thy'c hin cách ly toân xâ hi trong vông 15 ngày k tir 06h00 ngày 
2 4/7/2021 trên phgm vi toàn Thành phd theo nguyen tdc gia dmnh cách ly vó'i gia 
dlnh; khu phd cách ly vài khu phd, thón ban cách ly vó'i thón ban; xâ, phuàng 
cách ly vâi xä, phwô'ng, qu2n, huyn cách ly vài quçn, huyn; Thành phd cách ly 
vái tmnh; Theo Cong din s 1 8/CD-UBND cüa UBND Thành phO, trong dã 
Tiê'p tyc thijc hién cách toàn xã h5i din 06h00 ngày 23/8/202 1 trên phgm vi 
toàn Thành phd diphong, cho'ng djch COVID-19; Cong din so 19/CD-UBND 
v vic tip tiic thirc hin giän cách toàn xä hi trén dja bàn toàn Thành phô dê 
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phông, ching djch COVID- 19 trong do Tiêp tyc thrc hin cách toàn xâ h5i dén 
06h00 ngày 06/9/202 1 trên phgm vi toàn Thành M d phông, chng d.ich 
COVID-19. 

Do do, vi di nguñ lao dng tr do ngoi tinh dn cu trü trên dja bàn qutn 
Hoàn Kim vào ngày 22/7/2021 và dn ngày 24/7/2021 toàn thành ph Ha Ni 
thirc hin giãn each, thI ngu1i lao dng mâi chi cu trt duçc 02 ngày nhixng cho 
dn nay, nguñ lao dng dâ Cu trü di.rçic han I tháng (Theo Chi thj s 17/CT-
IJBND) và gn 2 tháng (Theo cong din s 18/CD-UBND; s 19/CD-UBND) 
ma không th di dâu do thirc hin each ly toàn xâ hi và thrc hin chi dao  cüa 
Thu tuâng ChInh phü "ai dau, do". Do 4y, ngui lao dng t1r do ngoi tinh 
trên dja bàn qu.n Hoàn Kim duçic xem xét h trcl theo quy djnh nu dáp irng 
dung quy djnh tai  Diu 5 Quyt djnh 3642/QD-UBND ngày 21/7/2021 cüa 
UBND Thành pM. 

3. Câu hOi: Di vâi H kinh doanh dà ducic h6 trçl theo quy djnh tai 
Chuang IX Quy& djnh s 23/2021/QD-TTg (3.000.000 dng), ngiRi lao dng 
là vçi ho.c cMng, con cüa chü h kinh doanh cüng lam vic trong H kinh 
doanh nay (khong có giao kt Hcp dng lao dng) eó thuc di ti.rçlng và dü diêu 
kin duçic M trçl lao dng không eó giao k& hçip dng lao dng bj mat vic lam 
theo quy djnh tai  Quyt djnh s 3642/QD-UBND ngày 21/7/2021 cüa UBND 
thành pM Ha Ni không? 

Trã ion: 

Can cir quy djnh trên, h kinh doanh dã ducic h6 trg 3.000.000 dng/h. 
Vc/con cüa chü h khOng phát sinh quan h lao cling ma cüng nhau boat  dng 
kinh doanh. Do do không thuc di tuçing M trç là lao dng tr do. 

4. Can hOi: Nguñ lao dng lam nông nghip, thai gian nông nhàn h9 di 
lam an buôn ban nhO lé khi thirc hin giân each xà hi h9 bj mt vic lam, xin 
hói cO thuc di tilçlng M trV là lao dng t1r do không? 

Trã lOi: Can eü quy djnh tai  Diu 5 Quyêt djnh 3642/QD-UBND Va ph 
liic cách thüc to chic thrc hin ban hành kern theo Quyêt djnh 3642/QD-
UBND, dé nghj Hi dông xét duyt cap xä to chüchp, xét duyt ho sa dôi vâi 
trng trung hqp c11 the, trong do can xét duyt den cong vic ngixi lao dng 
lam trong thai gian nông nhàn là cong vic tao  ra thu nhp chInh; Nêu dáp üng 
dung quy djnh tai  Diêu 5 Quyêt djnh 3 642/QD-UBND thI duqc xem xét ho trç. 

5. Câu hOi: Các di tuçmg là lái xe cong ngh nhu Grap, Uber.....không 
có hçip dông lao dng vâi Cong ty; các dOi tuçYng shipper tir do, shipper cong 
ngh nhu Now, ahamove không cO hp dông lao dng vth cong ty có duc ho 
trq theo Quyêt djnh so 3642/QD-UBNID hay không? 

Trã toni: Các di tuang là lái xe cong ngh nhu Grap, Uber.....không cO 
hçip dông lao dng v9i cOng ty; các dôi tuçing shipper tçr do, shipper cOng ngh 
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nhu Now, ahamove không có hop dng lao dng vOi cong ty dugc xem xét ho 
trçi nêu dáp 1rng dung quy djnh Diêu 5 Quyêt dnh 3642/QD-UBND. 

6. Can hôi: Ngithi lao dng hin tai  lam chüc danh báo v các th dan ph 
trên dja bàn các phii&ng, di tilclng nay hiRing phii cp hang tháng, nhi.rng ngun 
thu nhp chInh là xe ôm và nhü'ng cong vic lao dng tir do khác, bj mt vic 
lam do giãn cách theo Chi thj 17/CT-LJBND; Vy dôi tlxcmg nay có duçc xét 
duyt hiRing h trçi theo Quyt djnh s 3 642/QD-UBND di vâi nhóm lao dng 
không có giao k& hcip dng lao dng (lao d5ng tzc do) không?. 

Trã 1ô'i: Can cir quy djnh ti Diu 5 Quyt djnh 3642/QD-UBND và phii 
liic cách thüc to chic thuc hin ban hành kern theo Quyêt djnh 3642/QD-
UBND, dê nghj Hi dông xét duyt c.p xâ to chirc hçp, xét duyt ho so dôi vi 
t1rng triRing hop ci1 the trong do can xét duyt den cong vic tao  ra thu nhp 
chInh cüa ngithi lao dng. Nêu dáp img dung quy djnh tai  Diêu 5 Quyêt dnh 
3642/QD-UBNID thI ducic xem xét h trci. 

Mc khác, ngày 16/8/2021, Si Lao dng - Thuong binh và Xã hi dà có 
van bàn s 4708/SLDTB)(H-VLATLD d nghj UBND Thành phô cho phép 
UBND các qi4n, huyn, thj xã duçc tham khào, áp diing ni dung HOi - Dáp 
dang tài trên cong thông tin din ti:r cüa B Lao dng - Thucing binh và Xã hi 
trong qua trInh trin khai thirc hin; Ngày 17/8/2021, UBND Thành phô dã có 
van bàn s 873 7/VP-KGVX tMng nht báo cáo cüa Si Lao dng - Thuong binh 
và Xâ hi tti van bàn trên, d nghj UBND các qun, huyn, thj xã khi triên khai 
thirc hin tra ciru cac ni dung HOi - Dáp trên cng thông tin din tü tti df a chi: 
http://bovoinddn. molisa.gov. vn/trang-chu/cac-van-de-thuong-gap.  

Trên day là hiRing dan, giài dáp mt s ni dung khó khãn, vuâng mac ye 
thrc hin chi trà h trq cho di tuçlng lao dng khOng có giao k& hop dng lao 
dng (lao dng tir do) theo Quy& djnh 3642/QD-UBND, Si Lao dng - Thucing 
binh và Xã hi d nghj UBND các qun, huyn, th xA phi hop chi dao  triên 
khai t chuc thuc hiên. 

Trong qua trInh thirc hin, nu tip tVc  có khó khän, vuOng mac dé ghj 
phàn ánh kjp thai v Sr Lao dng - Thuong binh và Xã hi dé tong h,!,  xem 
xét giãi quyêt 

Ncvi n1,in: 
- Nhu trên; 
- UBND Thành phô (dé 
- Die Giám doe SO b/cáo,) 
- Các Die Phó Giám dOe S; 
- VP Sâ; LDTL&BHXH; Thanh tra Sâ; 
- PhOng LDTB&XH Q.H.TX (dé t/hiçn); 
- L1ru: VT, VLATLD. 


