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QUYET BjNIi
A
Ye chi ho trçr khan cap cho doan vien, nguo1 lao d9ng
bi ãnh hir&ng bö'i djch bnh Covid - 19 trong dçrt büng phát djch ln thu 4
tir ngày 27/4/2021
A

•

A

a

•A

a .

A

BOAN CHU TJCH TONG LIEN BOAN LAO BONG VIT NAM
- Can cir Lut Cong doân näm 2012;
- Can cü Lut Ngân sách Nhà nuâc nàm 2015;
- Can cü Diu 1 Cong doàn Vit Nam näm 2018;
- Can cü Nghj djnh 191/ND-CP ngày 21 tháng 11 nàm 2013 cüa ChInh
phü quy djnh chi tiêt v tài chInh Cong doàn;
- Can cü Quyt djnh s 1355/QD-TLD ngày 01 tháng 10 nam 2020 cUa
Doàn ChU tjch Tng Lien doàn v vic ban hành Quy djnh v nguyen tc xây
dirng và giao di,r toán tài chInh cong doàn näm 2021;
- Can cir Quyt djnh s 2036/QD-TLD ngày 25 tháng 01 nàm 2021 cüa
Doàn Chü tjch Tang Lien doàn v vic phê duyt dir toán tài chInh cong doàn
11am 2021;
- Can cir din bin phirc tp cüa dçit bi'ing phát djch Covid-19 1n thu 4 di
vói doàn vien, ngithi lao dng trong các doanh nghip, khu cong nghip Co dông
cong nhân lao dng;
- Xét d nghj cüa Ban Quan h Lao c1ng, Ban Tài chInh Tng Lien doàn
Lao ctng Vit Nam,
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EDieu 1. Ho trq don vl tuyen dau chong d1ch va doan vien, ngtro'l lao
dng bj ãnh htr&ng b&i djch Covid-19
Giao các Lien doàn Lao dng tinh, thãnh ph; cong doàn ngành trung
ixang và trnmg ctiicmg; cong doân tng cong ty trirc thuc Tng Lien ctoàn chü
dng thäm hOi, dng viên, chi h trçl 1irc luçing dang phic vii tuyn dâu chong
djch; doàn viên, cong nhân lao dng bj ânh hrnng bâi djch bnh Covid - 19
trong dçit bUng phát djch 1n thir 4 k tü ngày 27/4/202 1, vói di tilçYng và mi'rc
h trçir nhu sau:
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1. Lrc hrqng dang phiic v1t tuyn du chng djch gm các Ca si y t&
bnh vin dä chin, khu each ly t.p trung, mirc h trçl tir 10 triu dng don 50
triu dông/dcin vj.
2. Doàn viên; ngithi lao dng khu vrc có quan h lao dng (bao gm Ca
doanh nghip, dan vj chua có t chirc cong doàn) là FO dang diu trj bnh,
không vi phim các quy djnh cüa pháp 1ut v phông, chng djch duçic h trçi tôi
da là 3 friu dOngIngu?i.
3. Doàn viOn, ngithi lao dng (ti các doanh nghip, Ca quan, dan vj có
dóng kinh phi cong doan) là F 1 phãi cách ly y t 21 ngày tai nai cách ly t.p
trung theo quy& djnh cüa Ca quan nhà nuóc có thâm quyn (không áp dimg dôi
v&i hInh thüc each ly ti nhà, nai kru trü, doanh nghip), không vi phm các quy
djnh cüa pháp lut ye phông, chng djch, müc h trçi t& da là 1,5 triu
dng/ngixii.
4. Doàn viên là can b, cong chüc, viOn chüc là Fl có hoàn cãnh khó khàn
phãi cách ly y t 21 ngày ti fbi cách ly tp trung theo quyt djnh cüa co quan
nhà rnthc có thâm quyOn (khong áp dicing di vâi hInh thüc cách ly tai nhà, nai
li.ru trá, doanh nghip), không vi phtm các quy djnh cüa pháp lu.t ye phông,
chng djch, müc h trçi ti da là 1,5 triu dng/nguôi.
các doanh nghip, ca quan, dan vj có
5. Doàn viOn, ng'thi lao dng
dóng kinh phi cong doàn) Co quyt djnh phâi áp diing bin pháp each ly y tê ti
nhà theo yeu c.0 cüa Ca quan nhà nithc có thm quyn, có hoàn cânh khó khän;
lao dng nü darig mang thai, nguôi lao dng nuôi con nhO di.thi 6 tuOi; doàn viên,
nguôi lao dng buc phài nghi vic do dang Cu trü trong các khu vrc bj phong tOa
theo yeu cu cüa Ca quan nhà rnthc có thm quyên, müc h trq tôi da 500.000
dOng/ngithi.
6. Các tru0ng hqp dc bit khác cn h trçi giao ban thu&ng vi Lien doàn
Lao dng tinh, thành ph, cOng doãn ngành trung hang và tiang dtrang, cong
doàn tong cong ty trtrc thuc Tng LiOn doàn, cong doãn cp trên trirc tip ca s&
chü dng xem xét, quyOt djnh theo thâm quyn phü hçp vth tInh hmnh thixc tê,
yeu cau phOng, chOng djch và khà näng can dôi tài chInh cOng doàn cüa dja
phuang, dan vj nhixng müc h trçi không qua các quy djnh ti Khoân 2, 3, 4, 5
cüa Diêu nay; báo cáo kt qua ye Tng Lien doàn.
Diu 2. H trçr can b cong doàn tham gia cong tác chng djch Covid-19
Chi h trcl can b cOng doàn tham gia cOng tác chng djch tai dja
phuang có dch trong dçit büng phát l.n thu 4 k tr ngày 27/4/202 1 gm:
nguii lam nhim vi,i trirc tip di tuyên truyn, 4n dng, kim tra, giám sat
phOng, chông djch tai doanh nghip, khu cOng nghip; tham gia h trg truy
vet, xét nghim, ct.rOng ch each ly y t; rà soát, th6ng kO ngu?i lao dng
trong cac khu each ly, khu phong tOa; trao và phát qua h trçi trirc tip cho
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doàn vien, ngithi lao dng ti các khu each ly, khu phong töa, vâi d6i tucmg
và mCrc h tro nhu sau:
1. Can b chuyên trách cong doàn cp trên ca s&: müc chi h trçi tü
100.000 dông dn 150.000 dng/nguiIngày k câ ngày nghi, ngày l, Têt, tüy
theo tInh cht, müc d, cOng vic và s ngày thc t chng djch nhung ti da
không qua 2.000.000 dngIngixii. Giao ban thix&ng vii cong doàn các cp phâri
cong nhim viii, quyêt djnh và chju trách nhim.
2. Can b cong don ca sâ ti doanh nghip, cci quan, don vj: mi.'rc chi h
trçi tr 80.000 ding den 120.000 dngIngu?i/ngay kê cá ngày nghi, ngày 1, Têt,
tüy theo tInh cht, mc d, cOng vic và s ngày thc té chng djch nhung tôi da
không qua 1.500.000 dng/ngui. Ban chp hành cong doàn cci s& tir can dôi
trong ngun tài chInh duçic duyt chi d quy& djnh và chju trách nhim.
3. Can b cong doàn tham gia cong tác phông, chng djch bj nhim
Covid-19 (FO) hoc phãi áp ding bin pháp each ly y t tp trung duçc áp diing
chê d theo quy djnh ti Diu 1 Quyt djnh nay.
Diu 3. Nguyen tc h trq
1. Doàn viên, nguii lao dng thuc nhiu di ti.rclng cti.rçic huOng mirc h trçi
khác nhau theo quy djnh ti Diu 1 Quyt djnh nay thi chi dixçic hi.thng theo dôi
tuclng có müc h trçi cao nht. Trixtmg hçxp dä ducic h trq a müc thp, sau do 1i
chuyn thành di ti.rqng duçic h trçl & müc cao hon thI di.rçic hu&ng tip phn
chênh lch gitta 2 müc h tro.
2. Các d& ti.rçing nêu tai khoàn 2, 3, 4, 5 Diu 1 là lao dng ntt mang thai,
ngithi lao dng nuôi con nhO du&i 6 tuM thI dtrçic hithng müc h trg ti da.
3. Mi di ttxçing chi duçic h trçi mt lan. Các di tuçing FO, Fl dang diu
trj bnh, bj each ly, phong tóa ti dja phuang nào thI dja phuong do 1p danh
sách và thc hin vic chi h trçr. Cong doãn các tinh, thành ph& cong doàn
ngành trung uang và tt.rcmg throng, cong doàn thng cong ty trirc thuc Tong Lien
doàn cO trách nhim thông tin, pMi hçip d thrc hin dam bão quyn lçii cüa
doàn viên, ngix&i lao dng.

4. Tiêu chI ci th v hoàn cânh khó khan hoc tnthng hcip dc bit cüa
các di ti.Iqng neu ti khoãn 4, 5, 6 Diu 1 do ban thu&ng vii Lien doàn Lao dng
các tinh, thành ph, cong doàn ngành trung uong và tirong drnyng, cong doàn tng cOng ty
trrc thuOc T&ig Lien doãn cn cr vào tmnh hinh thirc t d&i sng doàn viên, ngi.r&i lao
dng, din biên djch trên dja bàn và khâ nng can dôi tài chInh cong doàn cüa don
vj d quy djnh và hu&ng dan thirc hin.
Diu 4. Ngun kinh phi thrc hin
Ngun kinh phi d chi h trçl theo Quy& djnh nay (khong bao gm ni
dung Khoãn 2 Diu 2) duçic can dôi trong dir toán thu, chi tài chInh cong doàn
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nthn 2021 tai các Lien doãn Lao dng tinh, thãnh ph, cong doãn ngành trung
ucing và trong dirng; cong doàn tng cong ty trçrc thuc Tong Lien doàn, cong
doàn
trén trrc tiêp co' s& (bao gm Ca nguOn kinh phi d phông 11am 2021)
vâ ngun xã hci hóa. Tnr&ng hçip các &m vj không tr can di dixqc nguôn thu,
chi theo di,r toán duçrc giao näm 2021, phâi sü ding tài chinh cong doàn tIch lüy
cüa dmi vj hoc d nghj Ttng Lien doàn c.p h trçi thI báo cáo Tng Lien ctoãn
xem xét, quyêt djnh.
cap

Diu 5. T chfrc thirc hiên
1. Ban thuing vii Lien doàn Lao dng các tinh, thãrih ph, cOng doãn
ngành trung ucing vâ tucmg ducmg, cong doàn tOng cOng ty tr1rc thuc Tong Lien
doàn can cü vào tInh hInh thirc t dYi sng doàn viên, ngithi lao dng, din biên
djch trên dja bàn và khá nàng can di tài chInh Cong doàn cüa dcrn vj dê xác djnh
the quy
cu th di tuqng có hoàn cânh khó khän, mirc chi, hInh thIrc h trçl
di thành nhu yêu phâm di vâi ngui lao dng trong khu vilc bj phong tOa).
Vic thanh quy& toán dam báo cong khai, minh bach, dung di Urqng theo quy
djnh cña Nba nixóc và Tng Lien doàn.
(co

Ban Tài chInh Tng Lien doàn
2. Ban Quan h Lao dng phi hçip
don dc, hrnrng dn Lien doãn Lao dng các tinh, thành ph, cong doãn ngành
trung ucmg và tro'ng ducing, cOng doàn tong cOng ty trirc thuc Tong Lien doàn
trin khai và huOng dn cp dithi triên khai thrc hin Quyêt djnh nay.
vol

3. Uy ban Kim tra Tng Lien doàn hixOng dn u5r ban kim tra các cp
kim tra, giám sat vic t chirc thirc hin Quyêt djnh nay; tiên hành giám sat,
kim tra vic t chüc thirc hin 0 mt s dja phtro'ng, dan v.
4. Nghiêm cm các t chüc, cá nhân có các hành vi lçii dung vic h trq
theo Quyt djnh nay dê tric lçri. Nu có hành vi vi phm, can cü tInh chat, müc
d vi pham sê phài bOi th.thng và xem xét xü 1 k) 1ut, xr l vi pham hành
chInh hoc truy ciru trách nhim hlnh sr theo quy djnh cüa pháp lu.t.
5. Quyt djnh nay có hiu lirc k tr ngày k.
Các ban, Van phông U ban Kim tra, Van phàng Tng Lien doàn, các
dan vj trirc thuc TOng Lien doân; Lien doàn Lao dng các tinh, thành ph;
COng doàn ngãnh Trung trong và tuang di.rang; COng doàn Tong cong ty trrc
.
thuc Tong Lien doàn chju trách nhim thi hành Quy& djnh nay.!.
Nui nhin:
-Nhu Diu5;
- Ban Dan van TW (b/c);
- VPTW, VPCP;
- BO Tài chInh;
- Thi.r&ng trirc DCT TLD;
- Các Ban, VP, VPUBKT TLB;
- Các &m vj trtrc thuc TLD;
- Lmi: VT, TC, QHL%
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