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Sira doi, bo sung m9t soAthen
cua Quyet
dnh so 26061QTJ-TLD
ngày 19/5/2021 cüa Doàn Chü tjch Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam
v chi ho trçr khân cap cho doàn viên, ngirôi lao dng hI ãnh hwô'ng bôi
dlch bnh Covid-19 trong dçrt büng phát djch ln thu 4 tfr ngày 27/4/202 1

DOAN CJ{[J TCH TONG LIEN DOAN LAO DQNG VIT NAM
- Cn cü Luat Cong doãn nm 2012;
- Can cü L4t Ngãn sách Nhâ nixóc nam 2015;
- Can cü Diêu l Cong doàn Vit Nam näm 2018;
- Can cü Nghj djnh so 1911ND-CP ngày 21 tháng 11 näm 2013 cüa ChInh
phü quy djnh chi tiêt ye tâi chInh cong doàn;
- Can cir Quyêt djnh so 1355/QD-TLD ngày 01 tháng 10 nam 2020 cüa
Doàn Chü tjch Tong Lien doãn Lao dng Vit Nam vic ban hãnh Quy djnh
nguyen the xây d'irng và giao dr toán tâi chinh cong doàn nam 2021;
- Can cü Quyet dnh so 2036/QD-TLD ngày 25 tháng 01 nam 2021 cüa
Doàn Chü tjch Tong Lien doãn Lao dng Vit Nam ye vic phê duyt dii ton
tâi chInh cong doãn näm 2021;
- Can cü din biên phIrc tp cIta dçrt bmg phát djch Covid-19 lan thu 4 dôi
v6i doàn vien, ngithi lao dng trong các doanh nghip, khu cong nghip Co dông
cOng nhãn lao dng ti các dja phixang tong câ nithc;
A
- Xet de ngh cua Ban Quan hç Lao d9ng, Ban Tai chinh Tong Lien doan
Lao dng Vit Nam,
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ye
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Then 1. Stra doi, bo sung mçt soAtheu
cua Quyet thnh
soA 2606/QD-TLD
ngày 19/5/2021 cüa Doàn Chü tjch Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam v
chi h trçr khn cp cho doàn viên, ngirri lao dng bj ãnh hirông bOi djch
bçnh Covid-19 trong dçt bung phat dch lan thir 4 tir ngay 27/4/2021 (sau
day gi tat là Quyt djnh s 2606/QD-TLD)
1. Sira di, b sung khoàn 2, 3, 4, 5, 6 Diu 1 Quyt dnh s 2606/QDTLD nhu sau:
"2. Doàn viên, ngithi lao dng khu vrc Co quan h lao dng (bao gm. cà
doanh nghip, dan vj chua có to chüc cong doàn) là FO không vi phni các quy

djnh cUa pháp 1ut v phông, chng djch duc h trçi müc t& da là 3.000.000
dông/ngrni.
3. Doân viên, ngithi lao dng (tai các coquan, don vj, doanh nghip có
dóng kinh phI Cong doàn) là F 1 phài cách ly y té theo yêu câu cüa Co quan nhà
nrnc có thâm quyên, không vi phm các quy djnh cüa pháp lu.t v phông,
chông djch duçic ho trq mi:rc tôi da là 1.500.000 dngIngithi.
4. Doàn viên là can b, cong chüc, viên chüc là Fl có hoàn cành khó khn
phãi each ly y tê theo yêu câu cüa co quan nhà nithc có thâm quyn, không vi
phm các quy djnh cüa pháp lust ye phông, chông djch duçic h trçi mire tôi da
là 1.500.000 dông!ngi.thi.
5. Doân viên, nguii lao dng (tai the co quan, don vj, doanh nghip có
dóng kinh phi cong doàn) phài nghi vic dé cách ly y tê, hoc dang cu ti-u trong
các khu virc bj phong tOa theo yêu câu cüa CO quan nhà nuOc có thãm quyên,
dugc ho trg mire tôi da là 500.000 dOnglngithi khi thuc mt trong các tnthng
hap sau:
a) Co hoàn cãnh khó khn;
b) Dang mang thai ho.c nuôi con du.rói 6 tui;
5a. Doàn viên, ngithi lao dng ti các co quan, don vj, doanh nghip có
dóng kinh phi cOng doàn tir vong do bj nhiêm vi rirt Sars-Co-2 ké tü ngày 27
tháng 4 11am 2021 duxçrc hO trq là 5.000.000 dông/ngui (không bao gôm các
khoin dã ho trçl cho doàn viên, ngu?i lao dng ti các khoãn 2, 3, 4, 5, 5b, 6
Diêu nay).
Sb. Doàn viên, ngui lao dng ti các co quail, don vj, doanh nghip có
dóng kinh phi cong doàn dã di chuyên tii các tinh phIa Nam Ye quê ke tilt ngày
01 tháng 8 näm 2021, phãi thirc hin dung yêu câu each ly y tê theo quy djnh
cilia co quan nhà ni.râc có thâm quyên t?i dja phiiong, có hoàn cành khó khän thI
duxçic lien doàn lao dng tinh, thành phô noi tiêp nhn nguYi tr& ye xem xét h
trçl tôi da là 5 00.000 dOng/nguii.
6. Các trt.rông hqp dc bit khác c.n h trg giao ban thung vii Lien doàn
Lao dng tinh, thãnh phô, cong doàn ngãnh trung uang Va tuong duong, cOng
doàn tOng cong ty trrc thuc Tong Lien doàn, cOng doàn cap trên triic tiêp co sO
chili dng cn cir vào các chInh sách, qui djnh cilia Tong Lien doàn dà ban hành
dê xem xét, ho trçl và báo cáo kêt qua ye Tong Lien doàn".
2. Sira di, b sung khoãn 1 và khoán 3 Diu 2 Quyt djnh s 2606/QDTLD nhu sau:
"Diu 2. H trç can b cong doàn tham gia cong tác phông, chng
dch Covid-19
1. Can b cong doàn cap trên Co S, doán vien, ngui lao dng dirqc cong
doàn cap tren co sâ huy dng tharn gia cOng tac phông, chông djch Covid-19
ducic chi ho trçv tilt 100.000 dOng den iso.000 dOng!nguii!ngày kê Ca ngày nghi,
ngày l, Têt, thy theo tInh chat, mire d, cOng vic và so ngày thçrc te phông,
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chng djch nhixng ti da không qua 2.000.000 dng/ngithi. Giao ban thithng vçi
cong doàn các cap phân cong nhim vi quyt djnh và chju trách nhim.
3. Can b cOng doãn tham gia cOng tác phông, chng djch bj nhim
Covid- 19 (FO) hoc phài áp dmg các bin pháp each ly y té theo yêu câu cüa Co
quan nhà nuâc có thâm quyên, dugc áp dung chê d theo quy djnh ti Diêu 1
Quyêt djnh nay".
3. B sung khoãn 3a và süa di, b sung khoãn 3 và khoãn 4 Diu 3 Quyt
djnh so 2606/QD-TLD nhix sau:
"3. Mi di tixqng chi ducic h trçr mt l.n. Doàn viên, ngui lao dng
thuc Lien doàn Lao dng tinh, thành phô, cong doàn ngành trung uong và tuong
duong, cong doàn tong cong ty trirc thuc Tong Lien doàn nào thI noi do có trách
nhim 1p danh sách vâ ho trçi tnrâc tién. Tru?mg hçp ho trçi cho doàn vién, ngithi
lao dng không thuc dôi tucrng minh quàn l thI don vj ho trcl có trách nhim
thông tin và phôi hçp vOi dja phuong, ngành quân l doàn viên, nguO'i lao dng dê
dam báo không chông chéo, trüng dOi tixcing".
4. Tiêu chi cii th v& hoàn cãnh khó khn ho.c tru?mg hqp ctc bit cüa các
dôi tixçlng néu t.i khoãn 4, 5, 5b, 6 Diêu 1 Quyêt djnh nay do ban thu&ng vii Lien
doàn Lao dng các tinh, thành phô, cOng doàn ngãnh trung hang và ttxong duang,
cong doàn tong cong ty trirc thuc Tong lien doàn can cü và tInh hInh thirc tê d?ii
sOng doàn viên, ngi.ri lao dng, din biên djch cüa dja phuong, ngành và khá nàng
can dôi tài chInh cong doãn cüa don v dê quy djnh và hucng dan thirc hin".
4. Süa di, b sung Diu 4 Quy& djnh si 2606/QD-TLF) nhu sau:
"Diêu 4. Ngun kinh phi thirc hin
1. Ngun kinh phi d chi h trçl theo Quyt djnh nay (khong bao gm ni
dung khoãn 2 Diêu 2) dugc can dOi trong di:r toán thu, chi tài chInh cong doân
näm 2021 tai các Lien doàn Lao dng tinh, thành phO, cOng doàn ngành trung
uang và tuang duang; cOng doàn tOng cOng ty trçrc thuc Tong Lien doàn, cOng
doàn cap trên trirc tiêp co sâ (bao gOm Ca nguOn kinh phi dirphOng nàm 2021)
và nguOn xã hi hóa. Trung hçip các don vi khOng tir can dôi dLlqc nguOn thu,
chi theo d1r toán duçic giao nam 2021, phài si'r diing tài chInh cOng doàn tIch lily
cüa don vj hoc de nghj TOng Lien doãn cap hO trg thi báo cáo TOng Lien doàn
xem xét, quyêt djnh.
2. Di vâi cOng doàn co sâ, ban chp hành cOng doân co sO' tr can di
trong nguOn tài chInh duç'c duyt de quyêt djnh và chju trách nhim"
Diu 2. To chñ'c thirc hin
1. Quy& djnh nay có hiu lirc thi hành k hr ngày k.
2. Giao Ban Tai chinh Tng Lien doan Lao dng Vit Nam can cir Quyt
djnh nay, các quy djnh hin hành cüa Nba nuóc và cüa TOng Lien doãn Lao
dng Vit Nam ban hãnh van bàn huàng dk các cap cOng doàn thirc hin quy
tririh, thñ tic, hO so chüng hr thanh quyêt toán dam bao di.'ing dOi tuqng, cong
khai, minh bach.
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3. Các ban, Van phông UST ban Kim tra, Van phông Tng Lien doãn Lao
dng Vit Nam, các dmi vj trrc thuc Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam; các
lien doàn lao dng tinh, thành phô; cong doàn ngành trung hang và tuung
&rang; cOng doàn tong cOng ty trçrc thuc TOng Lien doàn Lao dng Vit Nam
chju trách nhim thi hành Quyêt djnh nay.!.
TM. DOAN CHU TICH
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N9inhIn:
- Nhu Khoãn 3 Diêu 2;
-BanDânvnTW;
- Van phông TW;
- Van phàng ChInh phü;
- BO Tài chinh;
- Thu&ng tri,rc DCT TLD;
- Li.ru: VT, TC, QHLD.
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