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S&  4  /TB-TLD Ha Nç5i, ngày 15 tháng 12 nám 2021 

THÔNG BAO 
V vic dirng thiyc hin mt s chInh sách ho trçr doàn viên, ngtrôi lao dng 

do ãnh htr&ng bô'i djch bnh Covid-19 

K tü khi djch bnh Covid-19 büng phát dn nay, Doàn Chü tjch Tng 
Lien doàn dâ ban hành mt s chInh sách h trq doàn viên, nguYi lao dng 
gp khó khàn do ành hiRing bâi djch bnh Covid- 19 nhäm kjp thi ho trçi 
doàn viên, ngu?i lao dng, di ngü y t di tang cithng noi tuyén dâu chông 
djch và chia sé von doanh nghip. 

Can cü tInh hInh thirc tin, Doàn Chü tjch Tng Lien doàn Lao dng 
Vit Nam thông báo drng thirc hin 03 Quyêt djnh, gôm: 

- Quy& djnh 3040/QD-TLD ngày 11/8/202 1 v vic h trg tang ciRing 
dinh diiong cho di ngU y t tuyn d.0 phông, chông djch Covid-19 ti 19 
tinh, thành ph phIa Nam dang thirc hin giãn cách xà hi theo Chi thj 16/CT-
TTg trong dçit büng phát djch ln thir 4 ti'r ngày 27/4/2021 (sau day viêt tat là 
Quyt djnh 3040/QD-TLD); 

- Quy& djnh s 3089/QD-TLD ngày 24/8/202 1 v vic h trçl büa an 
cho doàn viên, ngiRii lao dng dang thirc hin "3 tii ch" cUa doanh nghip 
tai dia bàn các tinh, thành phô thirc hin giãn each toàn tinh, thành phô theo 
Chi thj 16/CT-TTg (sau day viêt tat là Quyêt djnh 3089/QD-TLD); 

- Quyt djnh s 3309/QD-TLD ngày 01/10/2021 v vic h trçi büa an 
dinh duonng cho doàn vien, ngu?ii lao dng dang thirc hin "1 cung diiO'ng 2 
dim dn" cüa doanh nghip ti dja bàn các tinh, thành phô thirc hin giãn 
cách theo Chi thj so 1 5/CT-Ttg và Chi thj so 1 6/CT-TTg (sau day vit tt là 
Quyêt djnh 3309/QD-TLD). 

Cy th nhur sau: 

1. Drng tip nhn h so giài quyt h trg büa an dinh dthng cho doàn 
viên, nguoni lao dng thcc hin "1 cung dithng 2 dim dn" theo Quyt djnh 
so 3309/QD-TLD kê ti'r ngày 01 tháng 11 nàm 2021 (theo quy djnh ti khoân 
c Diêu 1 Quyt djnh s 3309/QD-TLD). 

2. Dung thire hin Quy& djnh s 3040/QD-TLD và Quyt djnh s 
3089/QD-TLD kê tr ngày 01 tháng 12 näm 2021; thai dim drng tip nhn 
hôsokhungay l5tháng 12 näm 2021. 



TM. DOAN CHU T!CH 
CHU TICH 

D nghj Lien doàn Lao dng tinh, thành ph; Cong doàn ngành trung 
uong và trnmg dixcing; Cong doàn tng cong ty trc thuc Tng Lien doàn 
nghiêm tüc trin khai thirc hin Thông báo nay. 

Trong qua trInh thirc hin, nu có vithng mc d nghj phãn ánh v Tng 
Lien doàn Lao dng Vit Nam (qua ban Quan h Lao dng) dê duçic giâi dáp_ 

Noinhmn: 
- LDLD các tinh, thãnh pho; cong doàn nganh 
TW, cOng doàn tong cong ty trrc thuc TLD; 
- Các ban, dun vj trirc thuc Tong Lien doàn; 
- Liru: VT, QFILD. 
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