
TÊN H ộ KINH DOANH/ĐƠN VỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mầu số 4

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KÉT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG (LAO ĐỘNG T ự  DO) BỊ MẤT VIỆC LÀM
DO ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH COVID-19

Đổi với người lao động làm thuê tại hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc sức khỏe (bao gồm cả bảo vệ), một sổ lĩnh vực 
ngành nghề phải tạm ngừng hoạt động theo chỉ đạo của ủy ban nhân dân Thành pho tại Công văn số 1749/UBND-VX ngày 30 tháng 5 năm 2021 

(Chính sách hỗ trợ người lao động theo Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND ngày 25 tháng 6 năm 2021 của Hội đằng nhân dân Thành phổ)

Kính gửi: ủ y  ban nhân dân Xã/Phường/Thị trấn. (1)

I. THÔNG TIN CHUNG VÈ H ộ KINH DOANH/ĐƠN VỊ
1. Tên hộ kinh doanh/đom vị:..................................................................................................................................................................
2. Họ và tên chủ hộ kinh doanh/đon vị:.................................................................................................................................................
3. Số đăng ký kinh doanh/đăng ký thành lập (nếu có ):.............................................. Ngày cấp :............................. Cơ quan cấp:.
4. Địa chỉ:........................................................................................................................ Điện thoại:....................................................

STT Họ và tên

Ngày, tháng, 
năm sinh CMND/CCCD Địa chỉ Tình trạng cư trú<3)

Điện 
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liên hệ
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Sô nhà, 
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phường/ 
thị trấn

Quận/
huyện/
thành
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Thường
trú

Tạm trú 
(nếu có)

1
2

Người lập biểu
(Kỷ, ghi rõ họ tên)

......... , ngày.......tháng.......năm 2021
Chủ sử dụng lao động

(Kỷ, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu - nếu có con dấu)

(1) Nơi hộ kinh doanh/đơn vị đặt cơ sở, điểm hoạt động.
(2) Thống kê người lao động làm thuê tại hộ kinh doanh ừong lĩnh vực ăn uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc sức khỏe (bao gồm cả bảo vệ), một số lĩnh vực ngành nghề phải tạm ngừng 
hoạt động theo chi đạo của ủ y  ban nhân dân Thành phố tại Công văn số 1749/UBND-VX ngày 30 tháng 5 năm 2021.
(3) Đánh dấu (X) vào ô Thường trú hoặc Tạm trú; trường họp tạm trú phải cỏ đăng ký tạm trú được cơ quan công an xác nhận (chủ sử dụng lao động chịu trách nhiệm trước pháp luật 
về việc có giấy xác nhận này).

Chủ sử dụng lao động có trách nhiệm trao đổi, yêu cầu người lao động cam kết kê khai và nhận hỗ trợ ờ 1 nơi (trường hợp người lao động tự do làm việc ở nhiều nơi).


