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Q Ư Y ẺT ĐỊNH
v ề  việc chi hỗ trợ  cho đoàn  viên, người lao động bị ảnh hưcmg 

bài dịch C o v id -1 9  vù thiên tai nám  2020  
tron g  d ịp  T át N gu yên  đán T ân S ử u  năm  2021

ĐOÀN CHỦ TỊCH TỎ NG  LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Công đoản năm 2012;

- Căn cứ Luật Ngán sách Nhả nước năm 2015;

- Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam năm 2018;

- Căn cứ Quyết định sổ 1610/QĐ-TLĐ nẹày 22 thảng 10 năm 2019 của Đoản 
Chù tịch Tông Liên đoàn Lao dộng Việt Nam vé việc ban hành Ọuy định vẻ nguyên 
lắc xây dựng và giao dự toán tài chinh cỏng đoàn năm 2020;

- Căn cứ Quyết định sổ I636/ỌĐ-TLD ngày 26 tháng 11 năm 2020 của Đoàn 
Chủ tịch Tồng Liên đoàn Lao dộng Việt Nam về việc Phê duyệt điêu chinh dự toán 
tài chính công đoàn năm 2020;

- Căn cử Quyết định số 1739/QĐ-TLĐ ngày 25 tháng 12 nám 2020 của Doàn 
Chú tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về WỘG Phê <Juyột điêu chinh dự toán 
tài chinh cỏng đoản nảm 2020;

- Căn cử Kc* hoạch sổ 75/KH-TLĐ ngày 30 tháng 10 nảm 2020 cùa Đoàn Chù 
tịch Tòng Liên đoàn Lao dộng Việt Nam vẻ Tổ chức các hoạt dộng chăm lo cho 
doàn viên vồ người lao động nhàn dịp Tet Nguyên đán Tản Sửu nảm 2021;

- Căn cứ Thông báo sổ 190/TB-TLĐ ngày 20 tháng 10 nảm 2020 cúa Đoàn 
Chù tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Kêt luận vê các nội dung Mội nghị 
Đoàn Chủ tịch Tông Liên đoản lân thử mười sáu (khóa XII) về việc xcm xét thực 
hiện Gói hổ trợ cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết Nguyên đản Tản Sửu 
năm 2021;

- Căn cứ Thông báo sổ 256TB-TLĐ  ngảy 21 tháng 12 năm 2020 của Tổng 
Liên đoản Kct luận cuộc họp ịiiao ban Thường trực Đoàn Chủ tịch Tông Liên đoản 
Lao dộng Việt Nam vê việc đê xuất Gói hỗ ượ cho đoàn viên, người lao động ưong 
dịp Tci Nguyên đán Tản Sửu nảm 2021;

- Xét đề nghị của Ban Chính sách kinh tc - xâ hội vả Thi đua khen thưởng, 
Ban Tài chính Tông Liên đoàn Lao động Việt Nam;



QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Chi hỏ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh 
Covid - 19 vả thiên tai năm 2020 trong dịp Tết Nguyên đán Tản Sửu năm 2021.

1. Nguồn chi hỏ trợ
1.1. Từ nguồn tải chinh tích luỳ tại Liên đoản Lao động các tinh, thảnh phố; 

Công đoản ngành Trung ương và tương đương; Công đoản Tông công ly trực thụộc 
Tổng Liên đoản Lao động Việt Nam vả cõng đoàn câp trện trực ticp cơ sd. Tông 
mức chi tối đa không quá 50% kinh phi dự phòng theo quyết định giao dự toán năm 
2020 của Đoàn Chủ tịch Tông Liên đoản Lao dộng Việt Nam (sô kinh phí còn lại 
chưa chi hết của gói ho trợ theo Quyết định sổ 643/QĐ-TLĐ ngày 22 tháng 5 năm
2020 của Đoàn Chủ tịch Tổng Licn đoàn Lao động Việi Nam vê việc hồ trợ cho 
đoản viên, người lao động bị ảnh hường bôi dịch bệnh Covid -19).

1.2. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xem xét cấp hỗ trợ đổi với các Liên 
đoản Lao dộng tinh, thành phố. Công đoản ngành Trung ương và tưcmg đương; 
Công đoàn Tông công ty trực thuộc Tỏng Liên đoàn Lao động Việt Nam không cán 
đổi được tài chính và phải cấp bù nảm 2020.

2. Đối tư ự ng  hò t rợ
Đoản viên, người lao động làm việc ưong các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị 

bị ảnh hường nặng nề bởi dịch Covid-19 và ihicD tai nãm 2020.
3 . T iêu  ch í hỗ trự

- Là đoản vicn, người lao động cỏ thời gian lảm việc tại doanh nghiệp, cơ 
quan, đưn vị từ 01 nâm ưở lên, tính dến ngày 31/12/2020, định hưcmg tiêu chi như 
sau:

3.1. Bàn thân hoặc có vợ, chồng, con, bố, mẹ (đang ờ cùng vả phải trực tiếp 
nuôi dường) bị bệnh hicm nghèo; bản thán là người khuyct lật hoặc bị tai nạn lao 
dộng, bệnh nghê nghiệp đang được hưởng trợ cấp hàng tháng.

3.2. Làm việc irong cảc doanh nghiệp gập khó khăn do bị ảnh hường bôi dịch 
Covid-19 phải ngừng hoạt động, không có việc làm, nghi luân phicn hoặc giăn việc 
lảm, có thu nhập không ôn định với mức binh quân chung trong nảm 2020 không 
quá 03 triệu đồng/ tháng.

3.3. Làm việc tại các cơ sở giáo dục phải nghi việc từ 1,5 tháng trờ lên, ành 
hưởng nhiêu đèn đời sống, thu nhập của bản thân và gia đinh do tác động bới dịch 
bệnh Covid-19 và thiên tai năm 2020.

3.4. Cỏ hoàn cảnh khó khản, lảm việc trong các cơ quan, đơn vị, dịa bản bị 
ihiệt hại nặng nề bỏi thiên tai năm 2020.

3.5. Có hoàn cảnh khỏ khăn đang mang thai, nuỏi con nhỏ dưới 24 tháng tuổi, 
cỏ thu nhập trung binh hàng tháng ưong năm ihâp dưới mức lương lối thiểu vùng.

- Trên cơ sở các tiêu chí ưẻn, cản cứ vảo tinh hinh sỏ lượng đoàn viên, công 
nhản, viên chức, lao động; sự  hỗ trợ của cơ quan, ngành, chính quyền địa phương; 
nguồn tài chinh tich lũy của đơn vị, các Licn đoản Lao động tinh, thành phổ, Công 
đoàn ngành Trung ương vả tương đương, Công đoàn Tỏng công ty trực thuộc Tổng
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Liên đoàn Lao động Việt Nam bổ sung, cụ thê hóa các tiêu chí theo phương châm 
ưu tiên nhừng đổi tượng khỏ khăn nhất, trực tiổp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid - 19 
và thicn tai năm 2020.

Đoàn viên, người lao động dã được hồ trợ theo Quyết định sò 643/ỌĐ-TLĐ 
n^ày 22 iháng 5 nảm 2020 cùa Đoản Chủ tịch Tỏng Liên đoàn Lao động Việt Nam 
về việc hồ trợ cho đoàn vicn, người lao động bị ảnh hường bời dịch bệnh Covid -19 
thi không được nhận hồ trợ theo Quyết định này. Trường hợp đâ được hổ trợ theo 
Quyết định sổ 643/ỌĐ-TLĐ ngày 22 tháng 5 nảm 2020 cúa Doàn Chủ tịch Tổng 
Liên đoản Lao động Việt Nam nhưng đoàn viên, người lao động vẫn gặp khỏ khăn 
đặc biệt, thi các cấp công đoàn xem xct kỷ lưởng và tièp tục hả trợ theo mức tại Mục 
4.2 của Ọuyct định này.

4. M ứ c hò trợ
4.1. Mỏ ượ bàng tiền: Mức hỏ trợ I .OOO.OOOdồng/ngưòi (một triệu đồng chẵn)
4.2. Trường hợp đoản viên, người lao động cỏ hoàn cảnh dặc hiệt khó khăn, 

bị ánh hưởng nụhièm trọng bới dịch Covỉd-19, thiên tai, mức hồ trợ tối đa khòng 
quá 2.000.000 dong/ngưòi (hai triộu đồng chẵn).

Các inrcmg hợp xét đặc biệt để trao theo mục 4.2 không quá 20% tổng số 
đoàn vicn, người lao động được hổ trợ.

4.3. Một đổi tượng chi được một cấp oỏng do i»  chi hồ trợ.
Diều 2 . T ổ chức thực hiện

1. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động các tinh, thành phả; Công đoàn ngành 
Trung ương vả tương đương; Công đoản Tỏng công ty trực thuộc Tông Liên đoàn 
Lao động Việt Nam:

1.1. Căn cử định hướng ticu chi hồ trợ trẽn, ticn hành khảo sát, nghicn ciru 
tinh hinh trên địa bàn, ngành để bổ sung, cụ thc hóa các ticu chi cho phù hợp; tiên 
hành lựa chọn, lập. xct duyệt danh sách được hỗ trợ đảm bào dúm» đỏi tượng, đúng 
tiêu chi.

1.2. Tổ chức việc trao hồ trợ cho đoàn viên, ngưởi lao động đảm bảo gọn nhẹ, 
đầm ẩm, tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn viên, người lao động, ớ  mỗi dịa phương, 
ngảnh, cỏ thé tổ chức 01 dicm trao trang ưọng de phục vụ công tác tuycn truyền.

1.3. Thường xuyên irao đổi. báo cáo tinh hinh vả kết quả thực hiện việc hỏ trợ 
về Tông Liên đoản Lao động Việi Nam (qua Ban Chinh sách kinh tể - xả hội vả Thi 
đua - khen thường về tiêu chí, đỏi tượng hoặc Ban Tài chính về nguôn. thù tục 
thanh, quyết toán). Chịu trách nhiệm trước Tong Licn đoàn Lao động Việt Nam vê 
việc đè xuất, cụ thê hóa tiêu chí; chi hỗ trợ kịp thời, đủng đổi tượng, không để thắt 
thoát, lảng phi. Đảm bảo tất cà đoản viên, người lao động đưực nhận hỗ trợ trước 
ngày 05/02/2021.

2. Các ban Tông Liên đoản theo chủc năng, nhiệm vụ thực hiện:

2.1. Ban Chính sách kinh tc - xă hội vả Thi dua khen thưởng phối hợp với 
Ban Tài chinh Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đôn đốc, hướng dần Liên doàn
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Lao động các tinh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương và tương đương; Cõng 
đoản Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện Ọuyêt 
định nảy.

2.2. Ban Tài chính hướng dần. đỏn đốc các Liên đoàn Lao động tinh, thảnh 
phổ, Công đoản ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng cóng ty trực 
thuộc Tỏng Liên đoản Lao động Việt Nam thực hiện dự toán, thanh toán kinh phi hó 
ượ đủng quy định. Việc ihực hiện thanh, quyểt toán kinh phi ho ượ trong niên độ
2021 và hạch toán vào mục chi hoạt động xã hội (Mục 31.11).

Phối hợp với Ban Chính sách kinh tế - xă hội và Thi đua khen thưởng tham
mưu việc cấp hỗ trợ cho các đơn vị không cán đỏi được tài chinh và phải cáp bù
năm 2020.

2.3. Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động V iệt Nam: Chi đạo các cơ 
quan tru ven thóng của tổ chức công đoản các cáp và phói hợp với cơ quan truyên 
thỏne ờ Trunu ươm», địa phương ứ ng  cưỡng công lác tuycn truyền về các hoạt động 
châm lo cho đoàn viên vả người lao động trong dịp Tẽt Nguyên đán Tân Sửu năm 
2021, đậc biệt là việc thực hiện hồ ượ cho đoản viên, người lao động trong dịp Tet 
theo Quyet định này.

2.4. ủ y  ban Kiểm tra Tổng Liên đoản Lao động Việt Nam hướng dẫn Ưỷ ban 
kiểm ưa các cấp kiêm ưa, giám sát việc tổ chửc thvrc hiện Quyầt định nảy và báo cáo 
Tỏng Liên đoản trong quý I nảm 2021.

3. Nghiêm cẩm các tổ chức, cá nhân có các hành vi lợi dụng việc hồ trợ theo 
Quyết định này dc trục lợi. Nếu cỏ hành vi vi phạm, cản cứ tính chất, mức độ vi 
phạm sỗ phải bổi ihường và xcm xét xứ lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chinh hoặc 
truy cứu trách nhiệm hinh sự theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyểt định này cỏ hiệu lực kế từ ngày ký.

Các Ban Tài chinh, Ban Chinh sách kinh tổ - xă hội vồ Thi đua khen thường, 
Ban Quan hộ Lao động, Ban Tuyên giáo, Uỷ ban Kiểm ưa, Văn phòng Tổng Liên 
đoàn Lao động Việt Nam; Liên đoàn Lao động các tinh, thành phổ; Công đoàn 
ngành Trung ương và tương đương; Còng đoàn Tông công ty trực thuộc Tổng Liẻn 
đoàn Lao động Việt Nam vả các đơn vị có licn quan chịu irách nhiệm thi hảnh 
Quyết định n à y ỵ ^

Nơi nhận:
•  N hư Đicu 3;
-  Ban Dàn vận TW ;
• Vẫn phòng TW, Vần phòng Chính phũ;
- Bộ Tải chính;
• Thưùng trực ĐCT Tl.Đ,
- C íc ban. VP. ƯBKT TLĐ:
.  I ưu: V in thư. TC. QHLĐ,
CSKTXH&TĐKT TLĐ


