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KE HOACH
To chuc chäm to, h trq khân cap cho doàn viên Cong doàn, ngirô'i lao dng
bi ãnh hu'&ng bôi dch bnh Covid-19 (khong thu3c dó'i twçrng diu chinh cüa
Quylt djnh 2606/QD-TLD ngày 19/5/202 1 cia Tong Lien doàn Lao d5ng Vit Nam)
Can cü Phrmg an s 03/PA-LDLD ngày 3 1/5/2021 cüa Lien doàn Lao dng
thành ph H ChI Minh;
Nhm kjp thai chäm lo, h trçx cho doàn viCn, doàn viên Cong doàn, ngi.thi lao
dng tnrc din bin phüc ttp cüa dcct büng phát djch Covid-19 lAn thir 4 t1r ngày
27/4/2021, Ban Thix&ng vi Lien doàn Lao dng thành phô Thu Drc xây dirng kê
hoach t chirc chäm lo, h trçy khAn cAp cho doàn viên Cong doàn, nglxi lao dng bj
ành huông bâi djch bnh Covid-19 (khong thuc di ttxçlng diu chinh cüa Quy& djnh
2606/QD-TLD) nhix sau:
I. Miic dIch, yell câu:
1.McdIch:
Chäm lo, dng viCn kjp thai cho doàn viCn Cong doàn, ngixäi lao dng bj cách
ly, phong tóa bài djch Covid- 19 trCn dja bàn thãnh ph Thu Due thirc hin dung quy
djnh cüa c quan chirc näng, dam bào dung quy djnh, an toàn trong cong tác phông
chng djch Covid-19.
2. YCu câu:
Dam bâo kjp thai, cong khai, minh bach, dung di tng; nghiCm cAm hành vi
li dtng chInh sách d triic lqi.
II. Ni dung chãm to:
1.Dôi tixcing chàmlo:
Là doàn viCn Cong doàn, ngithi lao dng không thuc di tuçmg diu chinh cüa
Quyt djnh 2606/QD-TLD, bj each ly tai khu nhà tr9, khu km trü, nci lam vic, nhà
may.
2. HInh thirc và mirc chi chäm lo:
Chäm lo bAng tin hoäc nhu yu phAm sinh hoat hAng ngày vâi müc chi
25.000d/ngay/ngrai x s ngày thrc tê bj cách ly, nhung ti da không qua
500 .000d/ngu&i/dct.

III. Phtrong thfrc ho trçr:
1. Trtro'ng hçrp cách ly tii noi Lam vic:
Ban Chp hành Cong doàn c sâ phi hçip ngri sü ding lao dng rà soát, 1p
danh sách doàn viên Cong doàn, ngithi lao dng bj ánh hixâng bâi djch bnh Covid19, quan tam dn lao dng nt"r mang thai, nuôi con nhô dithi 12 tháng tui; Tip nhn
và xr l thông tin phàn ánh tIr nguäi lao dng v nhu cu hang tiêu dung trong th&i
gian cách ly. Luu ' dn các yêu cu cá nhân chInh dáng cüa lao dng nii mang thai,
nuôi con nhó dixOi 12 tháng tui.
Lien doàn Lao dng thành ph ThU Drc tng hcTp danh sách trInh Ban Thithng
vi xem xét và thrc hin chãm to, h trçi khn cp thông qua các T an toàn Covid tai
Cong doàn cci sâ.
2. Trtro'ng hçrp each ly ti no'i liru trü, các khu nhà tr9
Lien doàn Lao dng thành ph ThU DUc phi hçp các co quan chrc nAng dja
phixcng rà soát, lap danh sách doàn viên Cong doàn, ngthi lao dng b ânh hliing bii
djch bnh Covid- 19, quan tam dn lao dng ni mang thai, nuôi con nhó d.thi 12 tháng
tui.
Tip nhn và xU l thông tin phãn ánh tr ngl.räi lao dng v nhu cu hang tiêu
dUng trong thai gian each ly.
Phi h9'p Uy ban Mt trn To qu& thành ph ThU DUc và Uy ban Nhân dan 34
phmg t chirc thirc hin h trçi, chãm to khn cp cho doàn viên Cong doàn, ngthi
lao dng cix trU trén dja bàn kip thai, có hiu qua. Lu'u dn các yêu cAu cá nhân chInh
dáng cUa lao dng n& mang thai, nuôi con nhO dithi 12 tháng tui.
IV. Nguôn kinh phi va ho so' quyt toán:
Ngun kinh phi: Chi tir kinh phi hoat dng nàm 2021 (bao gm cá dir phông
phi và 50% s dix tài chInh tich luy sau khi nhn bàn giao)
Ho sa quyêt toán:
- Bàn sao van bàn cUa cci quan nhà nrnc có thm quyên ye vic each ly tp
trung ti nhà may, khu nhà trç, khu lu'u trU trCn dja bàn. Bàn sao van bàn cUa cc quan
nhà nixac có thm quyn v vic kt thUc cách ly tp trung.
- BiCn bàn h9p Ban Thi.r&ng vi Lien doàn Lao dng thãnh ph ThU fXrc v xét
duyt các d& lircmg di.rcic h trçx.
- Truang hçip chi bang tin (tin mt hoc chuyCn khoãn): danh sách có chiCt
tinh s ngày thirc t each ly và k nhn tin cUa ngixäi duc h tr hoc danh sách
chuyn tin qua ngân hang.
Truang hgp h tra bng nhu yu phm: thrc hin thanh quyt toán theo hmnh
thirc chi djnh th.0 trong trt.r&ng hçp dc bit, khn cp di.rqc quy djnh tai Diu 22 Lust
Du thu s 43/2013/QH13.

V. To chu'c thtrc hiên:
Ban Thithng vi Lien doàn Lao dng thành ph Thu Dirc thành 1p Ban chi dao
và T giüp vic thrc hin chãm to, h trçY khn cAp cho doàn viên, ngithi lao dng.
Giao b phn TuyCn giáo phi hçip b phn ChInh sách pháp 1ut triCn khai Kê
hoach dn các Cong doàn cci si tnjc thuc và các t nhà trç cong nhân tir quãn; Rà
soát, 1p danh sách doàn viCn Cong doân, ngithi lao dng ti các nhà tr9, khu kru trñ
trCn dja bàn bj cách ly, phong tôa theo van bàn cUa co quan chirc näng do ánh huâng
djch Covid trInh Ban Ththng vi, tng hçp kt qua chäm lo gui bt phn ChInh sách
pháp 1ut.
Giao b pn ChInh sách pháp lut rà soát, 1p danh sách doàn viên Cong doàn,
ngui lao dông bj cách ly, phong tOa tai doanh nghip trCn dja bàn theo van bàn cüa
ci quan chüc nãm do ânh hiRing djch Covid trInh Ban Thr&ng vi; Tong hçip kt qua
chäm to cüa Lien doàn Lao dng Thành ph Thu Düc glri Ban ChInh sách pháp lut
Thành ph H ChI Minh. Bô phn Tài chInh, N& công, Van phOng phôi hcip to chüc
trin khai và thirc hin kjp thii có hiu qua k hoch nay.
Ban ChAp hành Cong doàn cci sâ, Nghip doàn, các t nhà tr9 cong nhân tr
quàn can cir k hotch rà soát và báo cáo kjp thai v Lien doàn Lao dng Thành ph
ThU DUc các triRmg hcip cn chäm to, h trV khân
Trong qua trInh thirc hin, nu có khó khãn, viRing mAc các dGn vi, ngthi lao
dng phãn ánh v Lien doàn Lao dng Thành ph ThU DUc qua b phn Chmnh sách
(dng chI Huong, din thoi: 0933.188448 hoc b phn Tuyên giáo, dng chI Non,
din thoi 0907.035.079) d duçic h6 trçi kjp thai.
cap.

TJ
Noinhn:
- LDLD Thành phô FIô ChI Minh: dêb/c;
- Ban Dan van Thành üy Thi Due: dé b/c;
- Ban Thithng vti LDLD Thành phô;
- CDCS, Nghip doàn true thuc;
- Các to cong nhân nhâ tr9 tr quãn;
- Lixu.
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