
LIEN DOAN LAO DONG  TP.HO CHf MINH CONG  HOA xA HO! CHU NGHTA VIT NAM 
LIEN DOAN LAO BONG QUN 1 Bc 1p — Tr do — Hnh phüc 

S: Of /TB-LDLD Qun 1, ngayJ tháng 0] nãm 2022 

THÔNG BAO 
Chi h trq cho doàn viên, ngurô'i lao dng bi ãnh hir&ng böi 

djch Covid-19 theo Quyt dlnh  so 37491QD-TLD ngày 15/12/2021 

Thirc hin Cong van s 1101/LDLD-TC ngày 22 tháng 12 näm 2021 cüa 
Lien doàn Lao dng (LDLD) Thành ph H ChI Minh v vic chi h trq cho 
doàn vien, ngithi lao dng bj ành hithng bâi djch Covid- 19 theo Quy& dnh s6 
3749/QD-TLD ngày 15/12/202 1 cüa Tong LDLD Viêt Nam; Ban Thu&ng vi 
Lien doàn Lao dng Qun 1 thông báo nhu sau: 

1. Dôi tlr9'ng, hInh thá'c vã mü'c chi: 

Chi h trçl cho doàn viên, nguôi lao dng bj ành hi.râng b&i dlch  bnh Covid-

19 bang tin theo di tucmg và müc chi nhu sau: 

1.1. Chi h trçr cho doàn viên, ngtrô'i lao dng b1 ãnh hir&ng bô'i dch 

Covid-19: 

1.1.1. Doàn viên, ngithi lao dng là ca bnh FO, không vi phm các quy dnh 
cüa pháp lu.t v phông, chng djch Covid-19 duçvc h trçl: 

a. T& da là 3.000.000 dng/ngithi nu có triu chüng beth nng, phâi diu 

trj t1r 21 ngày tr& len t?i  bnh vin, ca si y t ducic thu dung diu trj Covid-19 

theo các giy tO có xác nhn cüa cci quan y t có thm quyn. 

b. Ti da vói imrc chi là 1.500.000 dng/ngui nu phâi diu trj ngoi tri tü 
21 ngày trà len hoc diu trj ni trá dirOi 21 ngày tai  bnh vin, ca sâ y th duçyc 

thu dung diu trj Covid-19 theo các giy th xác nh.n cüa c quan y t có thm 

quyên. 

1.1.2. Doàn viên, ngu&i lao dng tai  các ca quan, dcin vj, doanh nghip có 

dóng kinh phi cong doàn b tir vong do nhim vi rat Sars-CoV-2 thI than nhân cüa 

h9 dugc h trçl là 5.000.000 dng/ngtthi. 

1.1.3. Các tri.rô'ng hcip bj ành huàng b&i djch bnh Covid-19 khác: áp dung 
di vâi các cci quan, dcm vj, doanh nghip có dóng kinh phi Cong doàn, duçic h 
trç mcrc 1.000.000 dng/ngu?i khi doàn viên, nguñ lao dng là ca bnh FO diu 
trj ngoai tri di.rói 21 ngày thuc rnt trong các truxng hqp: dang mc bnh nan y, 
bnh him nghèo; thuc di ttxçYng bj tai nan  lao dng tr 1 61% trâ len. 

I 



1.2. Ho trq can b cong doàn tham gia cong tác chOng dch  Covid-19: 

1.2.1. Can b cong doân Co sâ ti doanh nghip, ccr quan, don v: mirc chi ho 
trq tr 80.000 dOng dn 120.000 dng/nguäi/ngày k cà ngày nghi, ngày 1, Tt, 
tüy theo tInh chat, rni:rc d, cOng vic vã s ngày thrc t phông, chông djch ahung 
ti da khOng qua 1.500.000 dng/ngi.r?ii/nam. Ban chp hành cong doàn co s& tir 
can di trong ngun tài chInh dugc duyt chi d quy& dnh và chju trách nhim. 

1.2.2. Can b cong doàn tham gia cOng tác phông, chng djch bj nhim 
Covid- 19 thrçc áp ding các ch d theo quy djnh tai muc 1.1 

2. Nguyen täc h trçr 

Mi di tung FO chi dugc h trq mt 1n dñ nhiu 1.n diicing tInh vOi Sars-
CoV-2. Truông hçp mQt nguii thuc nhiu di tuçing duvc huing mirc h trçl 
khác nhau theo quy djnh ti mic 1.1 thi chi ducc hii&ng theo di tuçing có mirc 
h trV cao nht. Tru'ng hcip dä duc chi h trçY khi là FO sau do bj ti'r vong do 
Covid- 19 thI than nhân duoc h tro theo muc 1.1.2 

3. Ho s gIm: 

- Cong van d xut cüa CDCS hoac. doanh nghip (truOng hçp chua thành 
1p CDCS) và danh sách d& tung dtrçic h trcr (mciu dInh kern) theo quy djnh t?i 
mçtc 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 

- Danh sách k nh.n cüa cá nhãn dircic h trc. TruOng hçp cá nhân thuc dM 
tuçmg duqc h trg khOng th trrc tip nhn tin mat,  có th chuyn khoàn trrc 
tip và dInh kern chirng tfx chuyn khoán (cho tmg cá nhân hoac  theo 10 nhiu cá 
nhan) trong h so quy& toán. Trii&ng hcp cá nhân không có tài khoàn và không 
th thin  tin  mat  thI phâi có giy üy quyn (co xác nh.n cüa CDCS hoac COng 
doàn cp trên co sâ) cho ngithi nhn thay. 

- Bàn photocopy giy ra vin hoac các giy t khác (h so bnh an...) do co 
quan y t Co thm quyn cp di vâi ca bnh FO, có th hin s ngày dã diu trj 
ni trü (hoac ngày vào vin, ngày ra vin) tai  bnh vin, co s y t duqc thu dung 
diutri Covid-19. 

- Bàn photocopy giy hoàn thãnh cách ly y t hoac van bàn cách ly y t do 
c.p có thm quyn c.p (tJy ban nhân dan các dtp hoac Ban chi do chng djch 
dja phuong hoac co si y tê...) di vâi các ca bnh FO diu trj ngoi tr, có th 
hin s ngày cách ly y 

- Ban photocopy Giy chrng tCr (hoac giAy bão tr) nguyen nhân do nhim 
Covid. 

- Bàn photocopy giy t chirng minh "các trtr&ng hçTp khác" cüa di tuçYng 
duic h trci theo mic 1.1.3 (h so bnh an, s khám bnh, ...). 
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+ Lu'u : 

- Các h so xác minh tai  khoãnnày phái th hin rO rang các ni duiIáii 
Ca sâ chrng minh tnring hçip dtrçic h trq (FO, tir vong do Covid...), diing the 
thirc van bàn và phài ducic Ca quan có thm quyn k, dóng du theo diing thrn 
quyn quy djnh. 

- Trumg h9p có sr thay di trong h so xác minh các trthng hcip FO theo 
quy djnh cia Ca quan quãn 1 nhà nuc trong linh virc y t thI sê thirc hin theo 
các ni dung dã ducic diu chinh. 

Ban chip hành CDCS, các don vj, doanh nghip rà soát tInh hInh doàn viên 
cong doàn, ngui lao dng ti don v theo tiêu chI huáng d.n cüa thông báo nay 
vâ gi:ri h so d nghj chàm lo v b phn ChInh sách Pháp 1ut Lien doàn Lao 
dng Qun 1 (s 37 Han Thuyên, phii?mg Bn Nghé, Qun 1) tru'&c 15 gb' 00 
phIit thir tu hang tun, dng thñ gri file mm danh sách qua email: 
1ethuand19gmaiI.com. 

Mgi thc m.c vui lông lien h dng chI Diro'ng Lê Thtin — Uy viên Ban 

ch.p hânh Lien doàn Lao dng Qun 1 qua s din thoi 0984.852.732 d duqc 
hx&ng dn chi tit. 

Nc! nhân: I AN THIJONG vI 
- CDCS tric thuic; H CHU T!CH 
- Luu: VP, CSPL; CNTT. -, U - 

'5 k4CAP 

L!ENEOAKLAODQHG 

QUN1 

nh Vinh Lam 

3 



- - ii.'S • ..' -. 5,- 

- , 

. . -
.
5". 

4 

,J 

' 

----S 

-- -
-SI 

'1 
I.l:# •.,.d: I'  --:; ktr °: 

5'-.- 

t - .,_.S_ '-I' 
- 

• . 

r . 'I'.,i.. . .-- 
; .. ..., S . ., .. -:-. - . - 

- . -, ..-. S --. 

-
. : 

• 

I 4 

-
r 

is  

t IL; r1;t t4 
 Ifs 

IS

S 

i 

. 

1  - ¶- .5
I, 

J .. I ) •S;) df5 ' aa 

- Ij 

frs - S  
- 1 

'S. - . ... 

'?' .'- -- -
.- - i-- 

'S

- 

S ,. 

—

I I F T 
- J\. -:.-' . .: 1J. --- - 

5'- 1' 
-v a1 ' / 

5- 

.L' 
I&- - -'- ri

L k
' 

- .
S •. 5 5 - 

5-.  -- •. -- -.- - 5 a:i 
I s.1L,

I a 

: ,.:
- 

$ 
<. I IL'4s 

.5. ,5' -  $5 . . - 

r.* --:.I .. :: 

— I 's 
—

i 4y UI 

• '" -.,•_ 

.5
1-;- 

- 5--- --5- -- * r  

r,. -
-, 

5':3 - - .
Ht 

-
.:.

-- 

I 

/4II.S..'SIi. .i It-. '-SI-_... ....... ,.-SI:.a"Z'.a-
•a 

- __I'5-'t 

I,. 

SIt '.I.i';  
5-  I' •II..' 'j-. 

- -."-- . 

Ii .IS4IS 

-H-.- 

I I 4 r 

5
... -,

:. 

I-Il — 



Mâu dánh cho CDCS 

LIEt • DQAN LAO DONG  QUN 1 CQNG HOA xA HOI CHU NGHIA VIET NAM 

CDCS Dc Ip  —  Tu do —  Hanh phüc 

Quán 1, ngày thdng nám 2022 

DANH SACH 
Dé xuât chi h trq cho doàn viên, ngirôi lao dng b ãnh htr&ng bri dch Covid-19 

theo Quyêt djnhsô 3749/QD-TLD ngày 15/12/2021 

Stt HQ ten Chfrc vii Din giãi 
(ghi ci,i the dôi 

tuçrng chàm lo và 
hoàn cãnh gia d'mh) 

S din thoi 

1 
2 

4 

xAc NHiN CUA LANH ao rari VI TM. BAN CHAP HANH ccs 
ICAP JY CHU TICH 

(Kj ten, dóng dá'u) (K ten, dóng cMu) 
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Mu dành cho DN chu'a Co CDCS 

DON V CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p — Tu' do — Hanh phüc 

Quán 1, ngày tháng nàm 2022 

DANH SACH 
D xut chi h trçr cho doàn viên, ngu*i lao dng bj ãnh huô'ng b&i dlch  Covid-19 

theo Quyêt dnh so 3749/QD-TLD ngày 15/12/2021 

Stt Hç ten Chu'c vy Diu giãi 
(ghi ct the âôî 

tu'ong chäm 10 vã 
hoàn cánh gia dInh) 

S6 din thoi 

2 
3 
4 

TM. BAN GIAM DOC 
(K ten, dóng dá'u) 
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