
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

GIẤY CAM KẾT 

Kính gửi: UBND xã/phường/thị trấn: Xã Tân An 

Tôi tên: Lê Văn A 

Sinh ngày: 11/11/1990 

CMND/CCCD số: 246194891   Cấp ngày: 10/10/2010  Tại: Đồng Nai 

Địa chỉ thường trú/tạm trú: An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai 

Chỗ ở hiện nay: Số 14,  Xã Tân An, Huyện Vĩnh Cửa, Tỉnh Đồng Nai 

Điện thoại: 090.012.3456 

Ngày …. tháng ….  năm 2021, tôi có làm đề nghị hưởng chế độ hỗ trợ do bị mất việc làm 

do ảnh hưởng của dịch COVID-19 tại (1)……………………… 

Tôi cam kết ngoài chế độ được hỗ trợ tại (1)……………………………… tôi chưa/không 

làm hồ sơ đề nghị hỗ trợ tại địa phương khác. Nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm 

trước pháp luật./. 

  

  …….. ngày …. tháng …. năm 2021 

NGƯỜI CAM KẾT 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 
 

(1) UBND xã/phường/thị trấn nơi đăng ký hưởng chế độ. 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ 

(Dành cho người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm) 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân (xã/phường/thị trấn) Xã Tân An 

I. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG 

1. Họ và tên: Lê Văn A   Ngày, tháng, năm sinh: 11/11/1990 

2. Dân tộc: Kinh   Giới tính: Nam 

3. Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu số: 246194891 

Ngày cấp: 10/10/2010     Nơi cấp: Đồng Nai 

4. Nơi ở hiện tại: Số 14,  Xã Tân An, Huyện Vĩnh Cửa, Tỉnh Đồng Nai 

Nơi thường trú: An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai 

Nơi tạm trú: Số 14,  Xã Tân An, Huyện Vĩnh Cửa, Tỉnh Đồng Nai 

Điện thoại liên hệ: 090.012.3456 

II. THÔNG TIN VỀ VIỆC LÀM VÀ THU NHẬP CHÍNH TRƯỚC KHI MẤT 

VIỆC LÀM 

1. Công việc chính 1: 

o Thu gom rác, phế liệu, bốc vác, vận chuyển hàng hóa. 

o Lái xe mô tô 02 bánh chở khách (xe ôm), lái xe công nghệ 02 bánh. 

o Bán lẻ vé số lưu động, bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định. 

o Lao động giúp việc gia đình, lao động trong các cơ sở giáo dục mầm non. 

o Tự làm hoặc lao động làm việc trong các lĩnh vực: Ăn uống, lưu trú, du lịch, cơ sở làm 

đẹp (cắt - uốn tóc, nail); 

o Lao động làm việc tại các cơ sở dịch vụ phải tạm dừng hoạt động 

từ ngày 01/5/2021, gồm: Karaoke, quán bar, vũ trường, phòng trà, rạp chiếu phim, cơ sở 

massage, xông hơi, điểm kinh doanh trò chơi điện tử, phòng tập Gym, fitness, biliards, 

yoga. 

2. Nơi làm việc 2: Số 14,  Xã Tân An, Huyện Vĩnh Cửa, Tỉnh Đồng Nai 

3. Thu nhập bình quân tháng trước khi mất việc làm: 3.000.000 đồng/tháng 

III. THÔNG TIN VỀ TÌNH TRẠNG VIỆC LÀM VÀ THU NHẬP HIỆN NAY 

1. Công việc chính: Thợ hồ ( Phụ Hồ) 

2. Thu nhập hiện nay: 0 đồng/tháng. 

Hiện nay, tôi chưa hưởng các chính sách hỗ trợ khác theo quy định tại Quyết định 

số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/quyet-dinh-23-2021-qd-ttg-chinh-sach-ho-tro-nguoi-lao-dong-gap-kho-khan-do-dai-dich-covid-19-480459.aspx


việc thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, tôi 

đề nghị Ủy ban nhân dân xem xét, giải quyết hỗ trợ theo quy định. 

Nếu được hỗ trợ, đề nghị thanh toán qua hình thức: 

□ Tài khoản (Tên tài khoản:....…. Số tài khoản: …… Ngân hàng: …..….) 

□ Bưu điện (Theo địa chỉ nơi ở) 

□ Trực tiếp 

Tôi cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi sẽ chịu trách nhiệm 

trước pháp luật./. 

  

  ….ngày …. tháng …. năm 2021 

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 
 

Ghi chú: 

1. Công việc đem lại thu nhập chính cho người lao động. 

2. Trường hợp làm việc cho hộ kinh doanh thì ghi tên, địa chỉ hộ kinh doanh. 

 


