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THÔNG BÁO 

Về việc niêm yết công khai kết quả họp xét, thẩm định danh sách lao động tự do  

không có giao kết HĐLĐ bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 trên địa bàn xã Vân 

Nham đợt 2/2021. 

 

Thực hiện Quyết định số 1517/QĐ-UBND, ngày 30/7/2021 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp 

đồng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn; Hướng dẫn số 1196/HD-SLĐTBXH ngày 30/7/2021 của Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội về việc trình tự các bước rà soát, lập danh sách hỗ trợ người 

lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại 

dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; Công văn số: 1066/UBND, ngày 02/8/2021 của 

UBND huyên Hữu Lũng về việc khẩn trương triển khai thực hiện hỗ trợ người lao 

động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch 

COVID-19; 

Căn cứ biên bản họp xét, thẩm định danh sách lao động không có giao kết hợp 

đồng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trên địa bàn xã 

Vân Nham đợt 1/2021 ngày 13/8/2021; 

UBND xã Vân Nham thông báo niêm yết công khai kết quả họp xét, thẩm định 

danh sách lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng 

của đại dịch COVID-19 trên địa bàn xã Vân Nham đợt 2 tại trụ sở UBND xã và Nhà 

văn hóa các thôn có lao động đề nghị hỗ trợ. Thời gian niêm yết là 02 ngày làm việc 

(từ ngày 16/8/2021 đến hết ngày 17/8/2021), cụ thể như sau: 

Tổng số lao động niêm yết: 156 lao động (Trong đó: Thôn Cảo: 02 lao động; 

Thôn Toàn Tâm: 10 lao động; Thôn Phổng: 03 lao động; Thôn Đập: 08 lao động; 

Thôn Pồ Nim: 03 lao động; Thôn Hét: 09 lao động; Thôn Thuyền: 01 lao động; Thôn 

Trại Mới: 03 lao động; Thôn Phủ Đô: 08 lao động; Thôn Đồng Mỷ: 06 lao động; 

Thôn Vận: 37 lao động; Thôn Cốc Lùng: 16 lao động; Thôn Chùa Lầy: 17 lao động; 

Thôn Lương: 18 lao động; Thôn Đầu Cầu: 12 lao động; Thôn Bản Mới: 12 lao động, 

Thôn Gióng: 01 lao động). (Có danh sách niêm yết kèm theo) 

Nếu sau thời gian niêm yết trên không có ý kiến kiến nghị, kiếu nại của công 

dân thì UBND xã lập biên bản, danh sách đề nghị gửi về UBND huyện theo quy 

định./. 
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