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LIEN DOAN LAO BONG TP. THU DUC

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Bôc lap — Tir do — Hanh phüc

S: 80 /LDLD
V chi hó zrq khcn cap cho doàn vien, ngzthi
lao d3ng bj ánh hiding b&i djch bnh Covid-19
trong dçxt bIrngphat djch lan thit 4 lIt ngày
2 7/4/2021 theo Quyet djnh 2606/QD-TLD.

Thi Dic, ngày 31 tháng 05 nám 2021

KInh gl'ri: Ban Chp hành Cong doàn co s& triyc thuc.

CAn cir Quy& djnh 2606/QD-TLD ngày 19 tháng 5 nAm 2021 cüa Tong Lien
doàn Lao dng Vit Nam v chi h trg khn cp cho doàn viên, ngithi lao dng bj
ânh hixâng bii djch bnh Covid-19 trong dçit büng phát djch l.n thir 4 tr ngày
27/4/2021;
CAn cir cong vAn s 374/LDLD ngày 28 tháng 5 nAm 2021 cUa Lien doàn Lao
dng Thành ph H ChI Minh hràng dn th%rc hin mt s ni dung cüa Quyt djnh
2606/QD-TLD ngày 19 tháng 5 nAm 2021 cüa Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam
CAn cü din bin phüc tp cüa dqt djch Covid-19 l.n thi'r 4 và ãnh huOng cüa
djch bnh &M vâi d&i sang, vic lam cüa doân viên, ngu&i lao dng dang song và
lam vic tai Thành ph
Lien doàn Lao dng Thành ph Thu Dirc hiiàng dn các Cong doân ca sâ
vic thirc hin Quyt djnh 2606/QD-TLD ngày 19 tháng 5 nAm 2021 cüa Tong Lien
doàn Lao dng Vit Nam v vic chi h trg khn cap cho doàn viên, ngträi lao dng
bj ânh hixâng bâi djch bnh Covid-19 trong dçit büng phát djch ltn thu 4 tr ngày
27/4/202 1 nhii sau:
A
I. Chi tir nguon kinh phi cua Lien doan Lao dçng Thanh pho Thu Du'c:
1. Chi h trçr don vj tuyn du chng dch:
Chi h trq hrc luqng dang phiic vii tuyn du chng djch gm các c sâ y t,
bnh vin dA chin, các khu các ly tp trung. Mirc h trçr: 30 triu dng/&m vj.
2. Chi h trq doàn viên, nguôi lao dng là FO:
Chi h trçl cho doàn viên, ngui lao dng (ti khu vrc có quan h lao dng,
bao gm Ca doanh nghip, dcin vi chira có th chüc cong doàn) là FO dang diu trj
bnh, không vi phm các quy djnh pháp lut v phàng, chng djch.
Mrc chi h tra:
Doàn viên cOng doàn: Chi h6 trçl 3.000.000d/ngiiäi.
Ngxii lao dng: Chi h trV 1 .500.000d/ngiiii.
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3. Chi h trçr doàn viên, ngirôi lao dng là Fl phãi cách ly y t ti noi cách
ly tp trung theo quyt dnh cüa co' quan nhà nu'&c có thâm quyn:
a. Chi h6 trçl cho doàn viên, ngthi lao dng (tai các doanh nghip, co quan,
don vj có dóng kinh phi cong doàn) là F 1 phâi cách ly y t 21 ngày t?i ncii cách ly
tp trung theo quyt djnh cüa Co quan nhà niIcc có thm quyn (khong áp dung di
vOi hInh thüc each ly ti noi Cu tth, doanh nghip), không vi phm các quy djnh cüa
pháp lut v phông chng djch.
b. Chi h trcl cho doàn viên là can b, cong chfrc, viên chü'c là Fl có hoàn
cãnh khó khàn phài each ly y th 21 ngày ti ncYi cách ly tp trung theo quyêt djnh
cüa cor quan nhà nuOc có thAm quyn (khOng áp dicing dM vâi hInh thüc each ly tai
norm ctr tth, doanh nghip), không vi phm các quy djnh cüa pháp lut v phông
chông djch.
Mi'rc chi h trg:
Doàn vien cong doàn: Chi h trçi 1 .500.000&ngträi.
Ngu&i lao dng: Chi h trg 1 .00O.00OdJnguii.
Tiêu chI hoàn cãnh khó khàn: doàn viên, ngithi lao dng có mt trong các
diu kiên nhix sau:
- Thu nhp duói 5 triu dng;
- Nü mang thai hoc nuôi con nhó dixâi 6 tui;
- Bàn than ho.c vq/chng/con mc bnh him nghêo;
- Dang nm vin hoc bj tai n?n lao dng trong th?yi gian each ly;
- Ngtr&i lao dng là thu nhp chInh trong gia dInh dang trirc tiêp nuôi duOng
cha /mç/vci/chng/con không có thu nhp.
4. Chi h trq doàn viên, ngtrô'i lao dng (ti các doanh nghip, co' quail,
do'n vj có dóng kinh phi cOng doan) có quyt d!nh áp ding bin pháp cách l
t ti nhà theo yen cu cüa co' quan nhà ntróc có thm quyn có hoàn cãnh khó
khän:
Müc chi h trçr: 5OO.00O&nguñ.
Tiêu chI hoàn cánh khó khãn: Nhu diem 3 miic I cüa Cong van nay.
5. Chi h trçr cho nguôi lao dng trong truô'ng hqp dc bit khác:
Mirc chi h trq: 500.000ctJngithi.
Ngi.rvi lao dng Co mt trong các diéu kin sau:
- Bj ngüng vic do thu hçp san xut, do norm lam vic chap hành yêu cu phong
tOa, cách ly do ánh hithng cüa djch Covid- 19;
- Bj nghi viéc, mt vic lam và không dü di&u kin hu&ng bão him that
nghip;
- Bj tam hoân hqp dng lao dng thai gian thi thiu tf.r 01 tháng trâ len;
- Co cha /mç/vçi/chngIcon cüng có quyt djnh áp diing bin pháp each ly y t
tai nhà hoc mt ngithi là FO/F 1;

- Thành viên To an toàn phông chng djch và doàn viên cong doàn (không là
can b cong doân) ducic huy dng tham gia cong tác chng djch Covid-19 t?i doanh
nghip phái áp diing các bin pháp phông cMng djch cüa Co quan chirc näng.
H. Chi ft.' ngun kinh phi cUa Cong doãn co so:
Chi h trq cho can bô cOng doàn Co sâ tham gia cOng tác chông djch ti dja
phrong k t1r ngày 27/4/2021 gm:
+ Can b cOng doàn lam nhim vi1 tuyên truyn, 4n dng, kim tra, giám sat
phOng chông djch tai doanh nghip,
+ Can b cOng doàn tham gia h trçY truy vt, cuO'ng chê cách ly y té;
+ Can b cOng doàn thirc hiên rà soát, thng ké ngui lao dng trong các khu
cách ly, phong tóa;
+ Can b cOng doàn trao và phát qua h trçy trlrc tiép cho doàn viên, nguäi lao
dng tai các khu cách ly, phong tôa.
Mirc chi: 1 20.000d/nguäi/ngày nhixng ti da không qua I .500.000dIngthi.
Ban ChAp hành Cong doàn co si dxçc can dôi d,r toán thu chi 2021 và tOi da
50% ngun tài chInh cOng doàn tIch lüy dê chi cho các dOi tl.rçlng theo quy djnh.
III. Nguyen tãc ho trç:
Doàn viên, ngrYi lao dng thuc nhiu di ti.rçing dt.rçc hxàng müc h trg
theo Mic I thI chi dixcic hi.thng theo mirc h trq cao nhAt.
Lao thng flu mang thai, nguôi ao dng nuôi con nhö du*i 6 tuôi thI dU9'C
hu'O'ng mtrc h trçr ti da theo dôi tuç'ng du'Qc nhmn ho trq.
Mi di tuqng chi duçc h trçi mt lAn.
Lien doàn Lao dng Thành ph Thu Düc thirc hin chi h trçl cho doàn viên,
nguYi lao dng dang lam vic ti các cci quan, don vj, to chirc, doanh nghip trén dja
bàn Thành phô Thu Duc
Ngirô'i lao dng dang lam vic tai các don vi, doanh nghip trong các khu ché
xuât, khu cOng nghê cao trén dja bàn Thành phô Thu Drc lien h vi cong doàn cap
trén trrc tiêp d duc hung dn và nhn tin h tr9'.
IV. To chfrc thi'c hin:
1. Ban ChAp hành COng doàn co sf1, Nghip doàn:
Trin khai ni dung Quyt djnh 2606/QD-TLD ngày 19/5/2021 và ni dung
COng van nay dn tAt ca doàn viên, ngixi lao dng Va Doanh nghip.
Lp danh sách các doàn vién, ngix&i lao dng dU diu kin dé nghj Lien doàn
Lao dng Thành phO Thu Dirc chi h tr theo mic I (theo mu dInh kern) và bàn sao
các van ban cüa cAp có thAm quyn, giAy t chüng minh thuc di ttrng.
Tnr&ng hqp ng.r&i lao dng thuc dM tuçlng nhn h trg khOng the trirc tiép
nhn tin mt, Ban ChAp hãnh Cong doàn CO SO cung cAp thông tin tài khoãn cüa
nguô'i lao dng dê Lien doàn Lao dng Thành phO ThU Dirc thirc hin chuyn
khoãn.

Giám sat vic thi'c hin chi h trq cho các di tu'çlng cüa Lien doãn Lao dng
Thãnh ph Thu Dirc theo diing quy djnh.
2. Bô phn ChInh sách pháp 1ut: phi hçp b phn Nt1 công, b phn To
chirc trin khai, thixc hin Quyêt djnh 2606/QD-TLD ngãy 19/5/202 1 và ni dung
van ban nay dn các Cong doàn co sâ trirc thuc, tng 1p danh sách, rã soát danh
sách ngui lao dng theo diing d61 tung duc h trq trinh Ban Tluàng v1i Lien
doàn Lao dng Thành ph Thu Drc vào thir hai hang tuân; tong hqp báo cáo ye
Thuäng trrc vá Ban ChInh sách pháp 1ut Thành ph vào thir näm hang tun.
3. B phn Tuyên giáo: thông tin cong khai v chuung trinh chãm 10 cüa Co.
quan Lien doàn Lao dng Thành phô Thu DÜC trén các kênh thông tin; dua tin kjp
thai, chInh xác v ni dung, di tI.rng nh.n h trq; nãm bat du lu.n, phán báC thông
tin sai trái, không diing str that.
4. Bô phn Tãi chInh: phi hçxp b phn Tuyên giáo thông tin dn các doanh
nghip, don vj chua thành 1p Cong doàn Co sâ; kiêm tra, di chiêu danh sách chi
theo dung quy djnh, thirc hin thanh toán, chi trâ cho doàn viên, nguäi lao dng kjp
thài, ding di tuclng.
5. Uy ban Kiêrn tra Lien doãn Lao dng Thánh ph Thu Düc kiêrn tra, giárn
sat vic to chtrc thirc hin theo hithng dn cüa Uy ban Kiém tra Lien doàn Lao dng
Thành phô Ho ChI Minh.
6. Van phOng: chuân bj dja dim, phuong tin, trang thit bj theo quy djnh
phic vi cho hot dng charn lo cho doãn viên, ngui lao dng bj ánh hthng bâi
dich Covi-19.
Trong qua trInh to ch!.rc thirc hin, neu có khó khän, vuàng mac d nghj Ban
Chip hãnh Cong doàn co so thông tin v Lien doàn Lao dng Thãnh ph Thu Dirc
b phn ChInh sách pháp lut, s din thoai 028.37224759, b phn Tài chInh, so
din thoii 028.38961041 dê drçyc h trçi kjp th&i.

Noi nhn:
- Nhtr trén;
- Các Doanh nghip chtra có cong doàn;
- Ban Dan van Thành üy Thu D(rc "dé b/c";
- Các b phn chuyén dé LDLD TP. Thi
D(rc;
- Liru.
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