
 UBND TỈNH SÓC TRĂNG  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

  

Số:           /SLĐTBXH-LĐTLBHXH 

V/v hướng dẫn trả lương ngừng việc 

cho người lao động trong thời gian 

ngừng việc liên quan đến                 

dịch bệnh Covid-19    

   Sóc Trăng, ngày       tháng 8 năm  2021 

 
Kính gửi: Công ty Cổ phần thực phẩm Sao Ta Sóc Trăng. 

                                     
                                                  

Phúc đáp Công văn số 158/CV21 ngày 10 tháng 8 năm 2021 của Công ty Cổ 

phần Thực phẩm Sao Ta Sóc Trăng về việc trợ cấp cho người lao động trong thời 

gian thực hiện Chỉ thị 16; 

Thực hiện Công văn 264/QHLĐTL-TL ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Cục 

Quan hệ Lao động và Tiền lương về việc trả lương ngừng việc cho người lao động 

trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch bệnh Covid-19; Công văn số 

2558/LĐTBXH-VP ngày 05 tháng 8 năm 2021 của Văn phòng Bộ về việc phối 

hợp triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ, 

Qua nghiên cứu nội dung Công văn của Công ty, Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội có ý kiến như sau:  

Đối với doanh nghiệp tổ chức sản xuất theo phương án “3 tại chỗ”/ “1 cung 

đường - 2 địa điểm” mà người lao động không đồng ý với phương án lưu trú theo 

yêu cầu “3 tại chỗ”, “1 cung đường - 2 địa điểm” của doanh nghiệp thì hai bên 

người lao động và doanh nghiệp thống nhất để xác định theo một trong các cách 

sau: 

- Doanh nghiệp cho người lao động 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 động được hỗ trợ chính sách ngừng việc khi đáp ứng đủ các 

điều kiện theo chương V (Điều 17 đến Điều 20) Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg 

ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Thống nhất với người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động theo điểm h 

Khoản 1 Điều 30 Bộ luật Lao động hoặc hai bên thỏa thuận nghỉ không hưởng 

lương theo Khoản 3 Điều 115 Bộ luật Lao động.  

- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật lao động, như: thỏa thuận 

chấm dứt hợp đồng lao động theo Khoản 3 Điều 34 Bộ luật Lao động; thực hiện 
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quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động theo điểm c 

Khoản 1 Điều 36 Bộ luật Lao động; ... 

Trên đây là ý kiến của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội gửi Công ty 

Cổ phần thực phẩm Sao Ta Sóc Trăng thực hiện./. 

                                                                                
Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Ban QLCKCN tỉnh; 

- Bảo hiểm xã hội tỉnh; 

- Phòng LĐTB&XH các huyện, TX, TP; 

- Lưu: VT, LĐTLBHXH. 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
 Mã Chí Thanh 
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