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QUYET B!NH
V vic chi h trçr cho doàn viên, ngtrô'i lao dng
b ãnh htr&ng b&i dlch bnh Covid-19

BOAN CHU T!CH TONG LIEN BOAN LAO BONG VIT NAM
- Can cü Lut Cong doàn nàm 2012;
- Can cü Lut Ngân sách Nhà nisâc näm 2015;
- Can cü Diêu l Cong doàn Vit Nam 11am 2018;
- Can cü Nghj djnh 191/ND-CP ngày 21 tháng 11 11am 2013 cüa ChInh
phü quy djnh chi tiêt ye tài chInh Cong doàn;
- Can cü Nghj quyt s 1 281NQ-CP ngày 11 tháng 10 näm 2021 cüa
ChInh phü ban hành quy djnh tm thai thIch irng an toàn, linh ho.t, kiêm soát
hiu qua djch Covid- 19;
- Can cü Thông báo K& lun s 477/TB-TLD ngày 07 tháng 12 näm 2021
ye các ni dung cüa Hi nghj lan thu 24 Doàn Chü tjch Tong Lien doàn Lao
dng Vit Nam (khóa XII);
- Xét d nghj cüa Ban Quan h Lao dng, Ban Tài chInh Tng Lien doàn
Lao dng Vit Nam,
QUYET IIINH
Biu 1. Chi h trq cho doàn viên, ngtrô'i lao dng bj ãnh htr&ng bôi
dich Covid-19
Lien doàn Lao dng các tinh, thành ph& Cong doàn ngành trung uong và
tilclng during, Cong doàn Tong cong ty trrc thuc Tong Lien doàn; cong doàn
cp trên trirc tip ca sâ duçic chi h trçi cho doàn viên, nguäi lao dng bj ánh
hu&ng bii djch bnh Covid-19, theo dôi tuçing và müc chi nhu sau:
1. Doàn viên, ngu?ñ lao dng là ca bnh FO, không vi phm các quy djnh
cüa pháp lut ye phông, chông djch Covid- 19 duçic ho trçi:
a) Ti da là 3.000.000 dng/nguyi nu Co triu chirng bnh nng, phài
diêu trj tü 21 ngày tr& len ti bnh vin, co sâ yte duçc thu dung diêu trj Covid19 theo các giây ti xác nhn cüa co quan y tê có thâm quyên.
b) Ti da là 1.500.000 dngIngi.thi nu phài diu trj ngoi trü tIr 21 ngày
tr& len hoàc diêu trj ni trü disâi 21 ngày ti bnh vin, co sâ y tê duçic thu dung
diêu trj Covid- 19 theo các giây t xác nhn cüa co quan y t có thâm quyn.
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2. Doan vien, nguYi lao dng ti các ca quan, dun vj, doanh nghip có
dóng kinh phI cong doàn bj tir vong do nhiêm vi rñt Sars-CoV-2 thI than nhân
cüa hç duçic ho trçi là 5.000.000 dông/nguii.
3. Các trueing hçp bj ãnh hithng bii djch bnh Covid- 19 khác cn h trçi
giao Ban thiiông vçi Lien doàn Lao dung tinh, thành phô, Cong doàn ngành
trung 11ong và tuang drnmg, Cong doàn Tong cong ty trirc thuc Tong Lien
doân, côngdoàn cap trên trrc tiêp co sO' chü dng xem xét, quyêt djnh theo các
quy djnh ye phân cap tai chInh cüa Tong Lien doàn phü hçp vói tInh hInh thrc
te, yêu câu phông, chông djch và nguôn tài chInh cOng doàn duc phé duyt
trong näm.
Diu 2. H6 trçi can b cOng doàn tham gia cong tác chng djch Covid-19
1. Can bO cOng doàn cp trên co sO', doàn viên, nguO'i lao dng di.rgc cOng
doàn cap tren cu sO' buy dng tham gia cOng tác phông, chông djch Covid- 19
duc chi ho trçi ti'r 100.000 dông den 150.000 dông/nguO'i/ngày kê cà ngày nghi,
ngày lé, Têt, tüy theo tInh chat, mirc d, cOng vic và so ngày thirc tê phông,
chông djch nhi.rng tôi da không qua 2.000.000 dônglnguôi/näm. Giao Ban
thuO'ng vi cOng doàn các cap phân cOng nhim v11 quyêt djnh và chju trách
nhim.
2. Can b cOng doàn co sO' ti doanh nghip, co quan, dun vj: müc chi h
trçi tr 80.000 dông den 120.000 dOnglnguO'i/ngày kê cà ngày nghi, ngày lê,Têt,
tüy theo tInh chat, müc dO, cOng vic và sO ngày thirc tê chông djch nhixng tôi da
không qua 1.500.000 dông/nguO'i/näm. Ban chap hành cong doàn cci sO' tir can
di trong nguOn tài chinh duçic duyt chi dê quyêt djnh và chju trách nhim.
3. Can bO cOng doàn tham gia cOng tác phOng, chng djch bj nhim
Covid- 19 dugc áp dung các chê dO theo quy djnh tii Diêu 1 Quyêt djnh nay.
Diu 3. Nguyen tc h trq
Mi di tuqng FO chi duçic h trçi mOt 1n dü thiu ln dixung tInhvói
Sars-CoV-2. TruO'ng hçp mOt nguO'i thuOc nhiêu dôi tizqng duqc huO'ng müc ho trg
khác nhau theo quy djnh tai Diêu 1 Quyet djnh nay thI chi duçc hu&ng theo dôi
tuung có müc h trçi cao nhât. TruO'ng hçp dã duçrc chi ho trq khi là FO sau do b tü
vong do Covid-19 thI than nhân duc h trçl theo Khoãn 2 Diêu 1 Quyet djnh nay.
Diu 4. Ngun kinh phi thrc hin
Ngun kinh phi d chi h trçl theo Quyt djnh nay (khOng bao gm nOi
dung Khoàn 2 Diêu 2) duc can dOi trong dir toán thu, chi tài chInh cOng doàn
hang näm, tài chinh tIch ffiy và nguOn xã hOi boa ti các lien doàn lao dng tinh,
thành ph& cOng doán ngánh trung uung và tuung duung, cOng doàn tong cong
ty trrc thuOc Tng Lien doàn, cOng doàn cap tren trrc tiep cu sâ. Tru&ng hqp
các don vj khOng tir can dOi duçc nguOn thu, chi, phâi de nghj Tong Lien doàn
cp h trg thI báo cáo TOng Lien doàn xem xét quyet djnh.
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Diu 5. TO chirc thuc hiên
1.Quyt djnh nay có hiu hrc ttr ngày k ban hành.
2. Quyt djnh s 2606/QD-TLD ngày 19/5/2021 cüa Doàn Chü tjch TOng
Lien doàn Lao dng Vit Nam ye chi ho trg khân cap cho doàn viên, ngi.thi lao
dng bj ânh hu&ng bâi djch bnh Covid-19 trong dçt büng phát djch lan thu 4 tü
ngày 27/4/202 1 và Quyêt djnh sO 3022/QD-TLD ngày 09/8/202 1 cüaDoàn Chü
tjch Tong Lien doàn ye sira dôi, bô sung mt sO diêu cüa Quyêt djnh so
2606/QD-TLD bet hiu 1irc kê tir ngày Quyêt ctjnh nay có hiu 1irc thi hành.
3. Tnrmg hçp doàn vien, nguñ lao dng âü diu kin theo quy djnh cüa
Quyet djnh 2606/QD-TLD hoc Quyêt djnh 3022/QD-TLED và dã duqc các cap
cong doàn tiêp nhn hO so tnxuc ngày Quyêt djnh nay có hiu hrc thi hành thI
duçic tiêp t11c giâi quyêt thirc hin chi ho trçi.
4. Truông hçip doàn viên, nguri lao dng bj dumg tInh vOi Sars-CoV-2
trithc ngày Quyêt djnh nay có hiu lirc thi hành nhung thyi gian diôu trj lien tic
kéo dài sau ngày Quyêt djnh nay có hiu lirc thi hành và dü diêu kin theo quy
djnh ti Khoãn 1 Diêu 1 Quyêt djnh nay, chua dugc hii&ng ho trcy theo Quyêt
djnh so 2606/QD-TLD và Quyêt djnh so 3022/QD-TLD thI ducc xem xét h trq
theo quy djnh tai Quyêt djnh nay.
5. Ban thu&ng vi Lien doàn Lao dng các tinh, thành ph, COng doàn
ngành trung uong va tuong duang, COng doàn Tong cOng ty trirc thuc Tong
Lien doàn can cü Quyêt djnh nay de tO chüc triên khai tui các cap cOng doàn
dam báo cOng khai, mirth bach, dung dôi tuqng theo huung dan, quy djnh cüa
Nhà nuâc, cüa Tong Lien doàn và không cao hon các muc quy djnh tai Quyêt
djnh nay. Djnh kS' hang tháng hoc khi có yêu câu dê nghj báo cáo ye Tong Lien
doàn dê tOng hçp, 11am tInh hInh.
6. Các ban, Van phOng W ban Kim tra, Van phOng Tng Lien doàn, các
don vj trirc thuc Tong Lien doàn; Lien doàn Lao dng các tinh, thành phô;
Cong doán ngành Trung uong và tuong duong; Cong doàn Tng cOng ty trirc
thuc Tong Lien doàn chju trách nhim thi hánh Quy& djnh nay.!.

Noinhân:

TM. DO4N CHU TECH
CHU TICH

-NhuKhoãn6Diu5;
- Ban Dan van TW (b/c);
- yPTwD, VPCP;
- Bô Tài chfnh;
- Thumg trirc DCT TLD;
- Luu: VT, IC, QHLD.
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