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TONG LIEN BOAN LAO BONG CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
VI]T NAM Bc 1p - Tir do - Hnh phüc 

S:MW /QD-TLD Ha Nç5i, ngày,/L tháng 01 nám 2021 

QUYET BJNH 

V vic chi h trç cho doàn viên, ngirô'i lao dng bi  ãnh htr&ng 
bô'i djch Covid-19 và thiên tai nãm 2020 

A A 

trong d!p  Tet Nguyen dan Tan Siru nam 2021 

DOAN CHU TICH TONG LIEN BOAN LAO BONG VIT NAM 

- Can cü Lu.t Cong doàn nm 2012; 

- Can c1r Lut Ngân sách Nba ntthc nàm 2015; 

- Can ciDiu 1 Cong don VitNamnãm 2018; 

- Can ctr Quyt djnh s 1610/QD-TLD ngày 22 tháng 10 nàm 2019 cña Doàn 
Chü tjch lông Lien doàn Lao dng Vit Nam ye vic ban hành Quy djnh ye nguyen 
täc xay dmg và giao dir toán tài chInh cong doân nam 2020; 

- Can cir Quy& dnh s 163 6/QD-TLD ngày 26 tháng 11 nàm 2020 cüa Doàn 
Chü tjch Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam ye vic Phé duyt diêu chinh dir  toán 
tài chInh cong doàn nàm 2020; 

- Can cü Quyt djnh s 173 9IQD-TLD ngày 25 tháng 12 nam 2020 cüa Doãn 
Chü tjch Tong Lion doàn Lao dng Vit Nam ye vic PhO duyt diOu chinh dçr toán 
tài chInh Cong doàn näm 2020; 

- Can cü K hoch s 75/KH-TLD ngây 30 tháng 10 nam 2020 cüa Doàn Chü 
tch lông LiOn doàn Lao dng Vit Nam ye To chirc các hot dng chàm lo cho 
doàn viên và nglsäi lao dng nhân djp TOt Nguyen dan Tan Siru nàm 2021; 

- Can cü Thông báo s 190/TB-TLD ngày 20 tháng 10 nám 2020 cüa Doàn 
Chü tjch lông Lien doãn Lao dng Vit Nam Kêt 1un ye các ni dung Hi nghj 
Doàn Chü tjch lông LiOn doàn lan thir muyi sáu (khóa XII) ye vic xem xét thrc 
hiên Gói ho trçv cho doàn viên, ngi.thi lao dng trong dip  let Nguyen dan Tan Siru 
näm 2021; 

- Can cir Thông báo s 2561TB-TLD ngây 21 tháng 12 näm 2020 cüa lng 
LiOn doãn Kêt 1un cuc h9p giao ,ban Thu&ng trirc Doàn Chü tjch Tong Lien doàn 
Lao dng Vit Nam ye vic dO xuât Gói ho trçi cho doàn viên, ngithi lao dng trong 
djp TOt Nguyen dan Tan Sfru näm 2021; 

- Xét d nghj cüa Ban ChInh sách kinh th - xä hQi và Thi dua khen thung, 
Ban Tài chInh lông LiOn doàn Lao dng Vit Nam; 



QUYET D!NH 

Diu 1. Chi h trg cho doàn viên, ngui lao dng bj ânh huàng bi djch bnh 
Covid - 19 và thiên tai näm 2020 trong djp Têt Nguyen dan Tan Siru nàm 2021. 

1. Ngun chi h trçY 
1.1. Tü ngun tài chinh tIch 1u ti Lien doàn Lao dng các tinh, thành ph; 

Cong doàn ngành Trung u'cYng và tlxcYng ducrng; Cong doàn TOng Cong ty tnrc thuc 
Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam và cOng doàn cap trén trirc tiêp ca th. Tong 
mirc chi tOi da không qua 50% kinh phi d1r phông theo quyêt djnhgiao dir toán näm 
2020 cüa Doàn Chü tjch Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam (so kirih phi con lai 
chira chi bet cüa gói h trçi theo Quyêt djrih so 643/QD-TLD ngày 22 tháng 5 nàm 
2020 cüa Doàn Chü tjch Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam ye vic ho trç cho 
doàn viên, ng.thi lao dng bj ãnh hu&ng b&i dtch  bnh Covid -19). 

1.2. Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam xem xét cp h trçl d& vói các Lien 
doàn Lao dng tinh, thành phô, Cong doàn ngành Trung uong và tuang dirang; 
Cong doàn TOng cOng ty trrc thuc Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam không can 
dôi thxçic tài chinh và phái cap bü nàm 2020. 

2. Di ttrçrng h trq 
Doàn viên, ngu&i lao dng lam vic trong các doanh nghip, ca quan, dcm vi, 

bj ánh hirông nng nê b&i djch Covid-19 và thiên tai nàm 2020. 

3. Tiêu chI h trq 
- Là doàn viên, nguOi lao dng có thii gian lam vic ti doanh nghip, Ca 

quail, dan vi, tr 01 nàm tth len, tinh den ngày 3 1/12/2020, djnh hung tiêu chj nhi.r 
sau: 

3.1. Ban than hoc có vçi, chng, con, b, mc (dang & ciing và phãi trrc tip 
nuôi di.rOng) bj bnh hiêm nghèo; bàn than là ngri khuyêt t.t hoc bj tai nn lao 
dng, bnh nghê nghip dang duçc hu&ng trg cap hang tháng. 

3.2. Lam vic trong các doanh nghip gtp khó khãn do bj ành htthng bii djch 
Covid- 19 phài ngl'rng hoat dng, không có vic lam, nghi luân phiên hoc giãn vic 
lam, có thu nhp không On djnh vói müc bInh quân chung trong 11am 2020 không 
qua 03 triu dOng/ tháng. 

3.3. Lam vic tai  các ca s& giáo dc phài nghi vic tr 1,5 tháng trà len, ãnh 
hi.r&ng nhiêu den di song, thu nh.p cüa bàn than vâ gia dInh do tác dng bii djch 
bnh Covid-19 và thiên tai nàm 2020. 

3.4. Co hoan cãnh khó kbàn, lam vic trong các ca quan, dun vi,, dja bàn bi, 
thit hai  nng nê bi thiên tai nm 2020. 

3.5. Co hoàn cành khó khn dang mang thai, nuôi con nhO dthi 24 tháng tuôi, 
có thu nh.p trung bInh hang tháng trong nm thâp dithi mirc luang tôi thiêu vng. 

- Trén ca sâ cac tiêu chI trên, can cir vào tInh hInh s luqng doàn viên, cOng 
nhãn, viên chüc, lao dng; sir ho trçi cüa ca quan, nganh, chinh quyên dja phLrang; 
nguOn tâi chInh tich lüy cüa dun vi,,  các Lien doàn Lao dng tinh, thành phô, Cong 
doàn ngành Trung uang và tuung duang, Cong doàn TOng cong ty trirc thuc Tong 
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Lien doãn Lao dng Vit Nam b sung, ci th hóa các tiêu chI theo phi..wng châm 
ru tiên nhQTlg dôi tuqng khó khän nhât, trirc tiêp bj ânh hithng b&i djch Covid - 19 

và thiên tai nAm 2020. 
Doàri viên, ngui lao dng dã duçic h trçi theo Quyt djnh s 643/QD-TLD 

ngay 22 tháng 5 näm 2020 cüa Doãn Chü tjch Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam 
ye vic ho trçl cho doân viên, ngui lao dng bj ânh hu&ng bâi djch bnh Covid -19 
thI không dixoc nh.n ho trçi theo Quyêt djnh nay. Tnr&ng hçp dA dLrcYc h trg theo 
Quyêt djnh so 643/QD-TLD ngày 22 thng 5 nàm 2020 cüa Doàn Chü tjch Tong 
Lien doàn Lao ctng Vit Nam nhimg doàn viên, ngi.r?.'d lao dng van gp khó khãn 
d.c bit, thI các cap cong doàn xem xét k5 kröng và tiêp tiic hO trV theo mire tai  Mic 
4.2 cüa Quyêt djnh nay. 

4. Mfrc h trçr 
4.1. H trg b&ng tin: Mire h trçy 1.0O0.00Odng/ngu?i (met triu dng chn) 

4.2. Tru?mg hap doàn viên, ngiRii lao dng có hoàn cânh ctc bitt k/to khàn, 
bj Onh hwöng nghiênt trpng bO'i djch Covid-19, thiên tai, mire ho trçl tôi da không 
qua 2.000.000 dôngInguri (hai triu dOng chàn). 

Các truô'ng hap xét dc bit d trao theo miic 4.2 không qua 20% tng s 
doàn vién, ngtr?i lao dng ducic h trq. 

4.3. Mt di tucrng clii duçic mt cp cOng doàn chi h trçl. 

Diêu 2. T chüc thirc hiên 

1. Ban Thithng vi Lien doàn Lao dng các tinh, thành ph; Cong doàn ngành 
Trung ixong và ti.rang duang; COng doàn Tong cong ty trrc thuc Tong Lien doàn 
Lao ctng Vit Nam: 

1.1. Can dr djnh huâng tieu chI h trçl trên, tin hành kháo sat, nghiên ciru 
tInh hInh trên dja bàn, ngành dê bô sung, cii the hóa các tiêu chI cho phir hap; tiên 
hành lira ch9n, l.p, xét duyt danh sách di.rqc hO trg dam bâo ding dOi tuqng, ding 
tiêu chI. 

1.2. T chic viéc trao h trçi cho doàn viên, ngithi lao dng dam bão g9n nh, 
dam am, tao  diêu kin thun li cho doàn viên, ngui lao dng. C mi da phLrang, 
ngành, có the to chic 01 diem trao trang tr9ng dê phiic v%1 cong tác tuyên truyên. 

1.3. Thung xuyên trao di, báo cáo tInh hinh và k& qua thc hin vic h trq 
ye Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam (qua Ban Chinh sách kinh tê - xâhi và Thi 
dua - khen thu&ng ye tiêu chI, dôi tirng hoc Ban Tài chInh ye nguôn, thir tVc 
thanh, quyêt toan). Chju trách nhim truc Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam ye 
vic de xuât, c the boa tiêu chI; chi ho trq kjp thai, ding dôi tuqng, không dê that 
thoát, lang phi. Dam bão tat cã doàn viên, ngu&i lao dng di.rc nhn ho trq tnthc 
ngày 05/02/202 1. 

2. Các ban Tng Lien doàn theo chic näng, nhim vi thrc hin: 

2.1. Ban ChInh sách kinh t - x hi và Thi dua khen thu&ng phôi hap vii 
Ban Tâi chInh TOng Lien doãn Lao dng Vit Nam don doe, huing dan Lien doàn 
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TMI1OAN CHU T!CH 
TICH 

en Dlnh Khang 

Lao dng các tinh, thành ph; Cong doàn ngành Trung uang và tuong duang; Cong 
doàn Tong cong ty trrc thuc Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam thrc hin Quyêt 
djnh nay. 

2.2. Ban Tài chInh huâng dan, don dc các Lien doàn Lao dng tinh, thành 
phô, Cong doàn ngành Trung uong Va tuoiig throng, Cong doàn lông cong ty trrc 
thuôc lông Lien doàn Lao dng Vit Nam thrc hin dir toán, thanh ton kinh phi ho 
trq diing quy djnh. Vic thirc hin thanb, quyêt toán kinh phi ho trçl trong niên dO 
2021 và hach  toán vào m1c chi boat dng xã hOi  (Mic 31.11). 

Phi h9p vth Ban Chinh sách kinh t - x hOi  và Thi dua khen thung tham 
mini vic cap h trçl cho các don vj không can dôi ducic tâi chInh và phài cap bü 
näm 2020. 

2.3. Ban Tuyên giáo Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam: Chi dao  các Ca 

quan truyên thông cüa to chüc cong doàn các cap và phôi hçp vi cci quan truyên 
thông ô Irung ucmg, dja phiwng thrig cuông cong tác tuyên truyên ye các hoat dng 
ch.m lo cho doàn viên và ngLthi lao dng trong dip  Tét Nguyen dan Tan Siru närn 
2021, däc bit là vic thirc hin ho trq cho doàn viên, ngi.rii lao dng trong djp Têt 
theo Quyêt djnh nay. 

2.4. t'Jy ban Kim tra lông Lien doàn Lao dng Vit Nam hu&ng dn U' ban 
kiêm tra các cap kiêm tra, giám sat vic to chirc th1rc hin Quyêt dnh nay và báo cáo 
Tong Lien doàn trong qu I nãm 2021. 

3. Nghiêm cm các t chirc, cá nhân có các hành vi 1çi diing vic h trçi theo 
Quyêt djnh nay dé tric igi. Nêu có hành vi vi phm, cAn ccr tInh chat, mirc dO vi 
phm sê phái bôi thuông và xem xét xfx l k lut, xir 1 vi phm hành chInh ho.c 
truy ciru trách nhim hlnh sir theo quy djnh cüa pháp lut. 

Diu 3. Quyêt ctjnh nay Co hiu lirc kê tü ngày k. 

Các Ban Tài chInE, Ban ChInh sách kinh t - xã hOi  và Tbi dua khen thu&ng, 
Ban Quan h Lao dng, Ban luyên giáo, UST  ban Kiem tra, VAn phOng Tong Lien 
doàn Lao dng Vit Nam; Lien doàn Lao dng các tinh, thành phô; Cong doàn 
ngành Irung uong và tuang duang; Cong doàn Tong cong ty trirc thuOc Tong Lien 
doàn Lao dng Vit Nam và các don vj có lien quan chu trách nhim thi hành 
Quyêt djnh này. 

Noi nhân: 
-NhuDiêu3; 
- Ban Dan v.n TW; 
- Van phàng TW, Van phóng Chmnh phü; 
- B Tài chinh; 
-ThtrôiigtrircDCTTLD; 
- Các ban, VP, UBKT TLD: 
- Li.ru: Van thix, TC, QHLD, 
CSKTXH&TDKT TLD. 
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