TONG LIEN BOAN LAO BQNG CONG HOA xA HQI CHU NGHIA YIT NAM
VIT NAM
Bc lap - Ty do - Hnh phüc
S& 643/QD-TLD

Ha Ni, ngày 22 tháng 5 nám 2020
QUYET DINH

V vic chi h trçr cho doàn viên, ngtrôi lao dng
bj ãnh htr&ng bô'i djch bnh COVID —19
BOAN CHU TJCH TONG LIEN BOAN LAO BONG VIT NAM
- CAn cü Lut Cong doàn näm 2012;
- CAn cir Lut Ngân sách Nhà nithc nãm 2015;
- CAn cü Diu 1 Cong doàn VietNam näm 2018;
- CAn cir Quyt djnh s 1610/QD-TLD ngày 22 tháng 10 nAm 2019 cüa
Doàn Chü tjch Tng Lien doàn v vic ban hành Quy djnh v nguyen tc xây
dirng và giao dir toán tài chInh cong doãn nAm 2020;
- Can cü Quyt djnh s 1 80/QD-TLD ngày 05 tháng 2 nAm 2020 cüa
Doàn Chü tjch Tng Lien doàn v vic Phê duyt dir toán tài chInh cong doàn
11Am 2020;
- CAn ci'r Thông báo s 61/TB-TLD ngày 27 tháng 4 nAm 2020 cüa
Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam v Kt lun các nOi dung cüa Hi nghj
Doàn Chü tjch Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam 1n thCr muôi hai (khoa XII);
- CAn cü Thông báo s 68/TB-TLD ngAy 07 tháng 5 nAm 2020 cña
Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam v Kt 1un cuc h9p giao ban Thung trrc
DoAn Chü tjch Tng Lien doàn ngày 05/5/2020;
- Xét d nghj cüa Ban Tài chInh, Ban Quan h Lao dng Tng Lien doàn
Lao dng Vit Nam.
QUYET B!NH
Biêu 1. Chi h trq cho doãn vien, ngui lao dng bj ânh hithng bôi djch
bênh COVID — 19.
1. Ngun chi h trç: Tir ngun tài chInh tIch 1u5r tai Lien doàn Lao dng
các tinh, thành ph; Cong doàn ngành Trung lscmg và tiwng dixang; Cong doàn
Tng cong ty trirc thuOc Tng Lien doân Lao dung Vit Nam và cong doàn cp
trén trirc tip c sà; Tong müc chi ti da khOng qua 50% kinh phi d%r phông theo
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quy& djnh giao dir toán näm 2020 cüa Doàn Chü tjch Tng Lien doàn Lao dng
Viêt Nam.
2. Di tuçing h trçl:
2.1. Doàn vien, nguôi lao dng do ãnh hu&ng b&i djch COVID — 19 bj mt
vic, thiêu vic lam dn dn mt thu nhp, thu nhp bng hoc thp hon mirc luang
co s& theo quy djnli hin hành (1.490.000 dông/tháng), có hoàn cânh khó khn ti
thôi diem xét h trçi và không n.m trong di ti.rqng duqc nhn gói h trçr theo
Nghj quyêt s 42/NQ-CP ngày 09 tháng 4 näm 2020 cUa Chinh phü ye các bin
pháp h trçi nguii dan gp kho khn do di djch COVID — 19 (Nghj quy& so
42/NQ - CP).
2.2. Doàn viên, ngiRri lao dng dã duqc huing h trq theo Nghj quyt s
421NQ-CP cüa ChInh phü nhixng có hoàn cành dac bit khó khän, djnh huàng
di tucing gm:
a. Lao dng nü dang mang thai tr tháng thir 7 trâ len hoac nuôi con nhô
duOi 6 tháng tui.
b. Nguri lao dng bj m.c bnh him nghèo dang duçrc diu trj (nm vin
hoäc diu trj ngoi trü); doàn viên có vq hoac chông ho,c con ho.c bô, mc già
(dang a cüng và phâi nuoi duOng) bj bnh him nghèo.
c. Doàn viên là ngizai khuyt tat, nguri bj tai nn lao dng chua ducc
hrnng trçi cp.
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d. Tnr&ng hçrp dac bit khó khan khác ãnh hii&ng trirc tip dn khà näng
lao dng, sue khóe, dai sng...
3. Müc h trg: 500.000 dng/nguri. Mi di tuçYng chi thrcic h trg mt ln.
4. Thèi gian duqc tInh ành huang: Tü ngày 0 1/3/2020 dn ngày 31/5/2020
5. Thôi gian thiic hin: Chm nht dn ngày 30/7/2020.
Diu 2. T chirc tlurc hin
1. Ban Thuèng vi.i Lien doàn Lao dng các tinh, thành ph; Cong doàri
ngành Trung uong và tuong throng; Cong doàn Tong cong ty trçrc thuc Tng
Lien doàn:
- Can cü ngun kinh phi, tInh hInh doàn viên, nguai lao dng cüa don vi,
xây dirng van bàn hii&ng dn t chi.'re thirc hin, trong do xác dnh cii th diu
kiên, ho so, quy trInh thu tiic hrning gói h trg dam bão chat chê, l%ra chpn ding
di tung thc si,r khó khàn.
- T chuc trin khai thuc hiên viêc h trq dam bâo cong khai, minE bach,
kjp thai, dung dôi ti.rqng; chju trách nhim truóc Tong Lien doàn Lao dng
Vit Nam v mi vn d phát sinh hoac vi phm trên dja bàn, thuc phm vi
ngành, Tong cong ty quãn l.
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- Báo cáo k& qua thrc hin v Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam
(qua Ban Quan h Lao dng) triiOc ngày 31 tháng 8 näm 2020.
2. Ban Tài chinh phi hap vOi Ban Quan h Lao dng Tng Lien doàn
Lao dng Vit Nam don dc, hithng dn Lien doàn Lao dng các tinh, thành
ph; Cong doàn ngành Trung uang và tuang duong; Cong doãn Tng cong ty
trçrc thuc Tong Lien doàn thçrc hin Quy& djnh nay.
3. TJy ban Kim tra Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam huóng dn
UST ban kiêrn tra các cp kim tra, giám sat vic t chirc thirc hin Quy& djnh
nay; tin hành giám sat, kim tra vic t chüc thirc hin a mt s dan vj.
4. Nghiêm cm các t chirc, cá nhân có các hành vi 1i diing vic h trç
theo Quyt djnh nay d triic igi. Nu có hành vi vi phm, can ci tInh chat, miirc
d vi phm s phãi bM thuang và xem xét xir 1 k 1ut, xir 1 vi phm hành
chInh hoc truy thu trách nhim hInh sr theo quy djnh cüa pháp Iut.
Diu 3. Quyt dnh nay có hiu 1rc k tü ngày k.
Các Ban Tài chInh, Quan h Lao dng, U' ban Kim tra, Van phông
Tong Lien doàn; Lien doàn Lao dng các tinh, thành phô; Cong doàn ngành
Trung uo'ing và t.rcing duang; Cong doàn Tng cOng ty trirc thuc Tong Lien
doàn chju trách nhim thi hành Quy& dtnh nay.!.

Noi nhân:
-NhuDiêu3;
- Ban Dan van TW (de b/c);
- Van phông TW, Van phông ChInh phü;
- BO Tài chInh;
- Thuôiig trijc DCT TLD;
- Các Ban, VP, UBKT TLD:
- Ltru: Van thir, TC, QHLD TLD.

TM. OOAN CHU TCH4
CHU TICH
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