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Kính gửi: Sở Lao dộng - Thương binh và Xã hội tinh Đồng Nai

Trả lời Công văn số 4245/LĐTBXH-CSLĐ ngày Ọ3/8/2021 của Sở Lao dộnẹ 
— Thươnẹ binh và Xà hội tinh Đông Nai về việc kiên nghị hướng dẫn một sô 
vướng măc trong việc thực hiện chính sách, Bộ Lao dộng Thương binh và Xã 
hội có ý kiến như sau:

1. Theo quy định của địa phương, doanh nghiệp dược phép hoạt dộng khi 
đáp ứng điều kiện “3 tại chỗ” và “doanh nghiệp nào khônệ đáp ứng được thi phải 
tạm dừng sản xurlt”. Đối với doanh nghiệp tồ chức sản xuất theo phương án “3 tại 
chồ" nhung có r 5t số người lao động không đồng ý với phương án ỉ ưu trú theo 
yêu câu “3 tại chỏ*' của doanh nghiệp thì những trường hợp này hai bên người lao 
động và doanh nghiệp thống nhất để xác dịnh theo một trong các cách sau:

- Doanh nghiệp cho người lao dộng ngừng việc và trả lương ngừng việc 
cho người lao động theo quy định tại Khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động. Trong 
trường hợp này, người lao dộng được hỗ trợ chính sách ngừng việc khi đáp ứnệ 
đủ các điêu kiện theo chương V (Điêu 17 đên Điêu 20) của Quyết định so 
23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực 
hiện một sô chính sách hô trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó 
khăn do đại dịch Covid -  19 (sau đây gọi là Quyết định số 23/202 l/QĐ-TTg)ẵ

- Thống nhất với người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động theo điểm h 
Khoản 1 Điêu 30 Bộ luật Lao động hoặc hai bên thỏa thuận nghi không hưởng 
lương theo Khoáĩi 3 Điều 115 Bộ luật Lao động.

- Các trưòng hợp khác theo quy định của pháp luật lao dộng, như: thỏa 
thuận chảm dứt hợp đông lao động theo Khoản 3 Điều 34 Bộ luật Lao dộng; thực 
hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động theo 
điểm c Khoản 1 Điều 36 Bộ luật Lao động;...

2ề Theo quy định của địa phương, doanh nghiệp dược phép hoạt động khi 
đáp ứng điều kiện “3 tại chỗ” và “doanh nghiệp nào không đáp ứng được thì phải 
tạm dừng sản xuất”, thỉ:

- Với những doanh nghiệp không đáp ứng dược điều kiện “3 tại chồ" và 
phải dừng hoạt động sản xuat kinh doanh trong thời gian thực hiện quy định đỏ 
của địa phương được xem là phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan 
nhà nước có tham quyền để phòng, chống dịch COVID-19 dể được hường chính 
sách hỗ trợ quy định tại Điều 13 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg.



- Với Iih€hắ̂  doanh nghiệp nằm trong khu vực bị cách ly y té nên khó khăn 
về cung ứng nguy¿11 vột liệu, xuất hàng buộc phái tạm dừng hoạt dộng có thể dược 
xem là phải tọm dừng hoạt dộng theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thâm 
quyền để phòng, chống dịch COVID-19 dể được hưởng chính sách hỗ trợ quy 
định tại Điều 13 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg.

Trong thực tiễn, tùy thuộc vào công tác chỉ đạo chống dịch của mỗi địa 
phương là tương đối khác nhau theo dặc thù riêng nên cần phải có cách hiểu linh 
hoạt và phái dược thực hiện một cách dơn giản và hiệu quà nhất với mục tiêu hỗ 
trợ tôi đa cho doanh nghiệp, người lao động gặp khó khăn.

3. Quy định “người lao dộng thuộc đối tượng phải cách ly y tế hoặc trong 
các khu vực bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẳm quyền” tại 
Khoản 1 Điều 17 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg được hiểu là nơi làm việc 
và/hoặc nơi cư trú cùa người lao động trong các khu vực bị phong tòa theo yêu 
câu của cơ quan ihà nước có thâm quyên, bao gôm cả “giãn cách xã hội theo Chỉ 
thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ” hoặc nằm trong “vùng 
cách ly y tế phòng chống dịch Covid 19” .

Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp và khó lường, việc hiểu và áp 
dụng các chính sách ở môi địa phương cân dược thực hiện sáng tạo, linh hoạt và 
chủ động, nhằm đảm bảo phù hợp với công tác chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở 
mỗi địa phương và hỗ trợ nhanh chóng, đúng đối tượng cho người dân, người lao 
động trên địa bàn.

Bộ đề nghị Sở Lao động -  Thương binh và Xã hội tập trung chi đạo thực 
hiện theo hướng dân đê tạo thuận lợi tôi đa cho người dân và doanh nghiêp trong 
quá trình triển khai, thực hiện Nghị quyết./.
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