
LN DOAN LAO DONG CONG HOA xA HQI ciiU NGIA VIT NAM 
ThAMiPHOHOC}IIM1NH. DcIp-Tirdo-Hnhphüc 

LIEN DOAN LAO BONG QUiN 1 

S& 8'EJ /LDLD 
V huàng dLi chi thäm höi,.h trçi 

cho DV-NLD bj ânh htthng bOi dch bnh 
COVID-19 tü ngày 01/3/2022 theo Quyêt dnh 

so 4290/QD-TLD 
và Quyet djnh sO 4291/QD-TLD. 

Qu2n 1, ngày 0 ?thang 4 nám 2022 

KInh gui: Các cong doàn co s& trrc thuc Lien doàn Lao dng Qi4n 1. 

Can cu Quyt djnh s 4292/QD-TLD ngày 01 tháng 3 närn 2022 cüa Doàn Chü tjch 
TOng Lien doan Lao dung Vit Nam ye vic ding thrc hin Quyêt djnh so 3749/QD-TLD ngày 
15 tháng 12 närn 2021 ye chi ho trg cho doàn viên, nguài lao dng bj a hhithng bâi djch bnh 
COVID-19; 

Can c Quyt djnh s 4290/QD-TLD ngày 01 tháng 3 nä.m 2022 cüa Doàn Chü tjch 
Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam ye viêc ban hành Quy djnh thu, chi, quàn l tài chInh, tài 
san ti cOng doãn ca s (viêt tat là Quyêt djnh so 4290/QD-TLD); 

Can cir Quyk djnh s 4291/QD-TLD ngày 01 tháng 3 nam 2022 cüa Doàn Chü tjch 
Tong Lien doàn Lao dng Vit Narn ye vic ban hành Quy djnh ye tiêu chuãn, djnh murc chê 
dO chi tiêu trong các Co quan cong doàn (viêt tat là Quyet djnh so 429 1/QD-TLD). 

Ban Thuing vi Lien doàn Lao dng Quân 1 hixong dn các cong doàn co s& th%rc hin 
nOi dung chi thäm hOi, h tro cho doàn viên, nguxi lao dng bj ãnh huông bi djch Covid- 19 
(bao gOm cà FO t1r vong do Covid-19) tr ngày 01 tháng 3 nàrn 2022 vài mOt  sO ni dung nhu 
sau: 

1. D6i vol Liêi doàn Lao dng Qun 1: 

Chi thärn hOi, h trçi cho doàn viên, ngtx?ñ lao dOng  bj ãnh huung bâi djch Covid-19 dang 
cOng tác tai các co quan, don vj (co dóng kinh phi cong doan): 

- Doàn vien, ngui lao dng là ca bnh FO phài diu tn nOi  trü tir 14 ngày ha len t.i bOnh 
vin, co sâ y tê, khu cách ly tap hung theo giây t xác nhn ciia ccx quan y tê có thâm quyên, muc 
chi tOi da 500.000 dông/ngi.rxi/1an. 

- Doàn viên, ngri lao dOng  tCr vong do nhirn Covid-19, rnurc chi tôi da 3.000.000 
dng/nguai. 

2. IMi vol các cong doàn co so': 

Giao Ban Chip hành Cong doàn ccx sâ can cu ngun tài chinh, tInh hInh thirc th và quy dlnh 
t.i diem b, khoãn 1.3 Diêu 6 c1a Quyêt dj.nh so 429 0/QD-TLD dê quy djnh dôi ti.rng, muc chi 
thAm hOi, h trçx cho doàn viên, ngtthi lao dng bj ành hi.thng bôi djchCovid- 19 thuOc  pham 
vi quàn l nhwng khong thuQc dôi twang dâ nhç2n chê d thám hdi, ho tro' ti Lien doàn Lao 
dong Quán 1 theo khoán 1 ci.a van ban nay; dong th?ji phài quy djnh cii the trong quy chê (quy 
dinh) ye thu. chi, quàn 1 tài chinh, tài san c'Ca cong doàn ccx s&. 

3.Nguyêntc: 

- Mi d& tlrqng chi thrçxc thàm hOi, h trçx mOt  nam khong qua. 2 l.n; dôi tlxcxng thuOc  rthiêu 
nOi dung duqc thäm hOi, M trçx chi duçxc hu&ng nôi dung nào có miTre chi cao nhât (trü frwOng hc'p 
tü'vongdo nhiêm Covid-19). 



-  D6i vái các trw&ng hop tz vong do nhiEm Covid-19: 

+ Tnr&ng hcp ch11a nhan du?c ch d thäm hôi, h trçx tnrâc khi tir vong thI than nhân 
s nhan cã chê do thäm hOi, ho trçY tnxâc và sau khi tir vong. 

+ Sau khi nhn thrçic ch dO thäm hOi, h trçi tr Lien doàn Lao dng Qun 1, cong doàn 
co s có the chi bô sung nêu can dôi duçic nguôn tài chInh va phái quy djnh cu the trong quy 
ché (quy djrih) ye thu, chi, quân 1 tài chfnh, tài san cüa cong doàn cci sâ. 

4. H so' d xut và thanh quyt toán: 

- Van bàn d xut cüa cOng doàn co sâ hoc doanh nghip tnxng hop chi.ra thânh 1p 
CDCS) có dOng kinh phi cong doàn, kern danh sách dôi ti.rcing thrçic h trçi (theo mu dInh 
kèrn)nêutaikhoánl. 

- Danh sách 1c nhân cüa cá nhân dxcirc h trçY. 

- Danh sách thông tin tài khoàn cüa cá nhân di.rçTc h trq (cho tirng Ca nhãn hoc theo lô 
nhiu cá than). Tnr&ng hop Ca nhân thuOc  dôi tirclng &rçrc ho trçi không th nhn không the trrc 
tiêp nhn tiên mat, CO the chuyên khoán trrc tiêp. 

- Trixng hop cá than không CO tài khoàn và không th nhn tin mt thI phài CO giy 11y 
quyên (CO xác nhn cüa CE)CS) cho ngthi nhn thay. 

- Bàn photocopy gi.y ra viOn  hoc các giy t khác so beth  an...) do ccv quan y t có 
thâm quyên cap dôi vói ca bnh FO cO the hin sO ngay dA diêu frj nOi  trü (ho.c ngày vao vin, 
ngày ra vin ti bnh vin, ccv sâ y té, khu each ly tp trung. 

- Bàn photocopy Gthy chüng tCr (hoc giy báo tCr) nguyen nhân do nhim Covid-19. 
* Liru : 

- Các h so ching minh ti khoãn nay phài th hin rO rang các nOi  dung lam ccv sv chüiig 
mirth truOng hop thrçc h trçi (ca bnh FO, tir vong do nbiêm Covid-19...), ding the thrc van bàn, 
không duçrc tây xóa, chinh si:ra và phài duçvc ccv quan cO thãm quyên k, dóng dâu theo dUng thAm 
quyên quy djnh (Lien doàn Lao dng Qun 1 cO quyên yêu câu dôi tixqng duçvc h trçi bô sung bàn 
chinh hoc sao y, nêu cânthiêt). 

- Trtxvng hop cO sir thay d6i trong h so xác minh cac trirvng hçp ca bnh P0 theo quy dinh 
cUa Ccv quan quàn 1 nhà rnrâc trong linh vrc y té thi sê thirc hin theo các nOi  dung d thrçic diu 
cbinh. 

Trên day là huâng din cUa Lien doân Lao dng Qun 1 ye thirc hin chi thäm hOi, h 
trçx cho doàn vien, ngu?vi lao dng bj ánh htthng bi djch Covid-19 (ké Ca FO tir vong) tr ngày 
01 tháng 3 näm 2022. Trong qua trmnh thrc hin CO khó khãn, vurng mac dê nghj phàn ánh ye 
Lien doàn Lao dng Qun 1 (qua bO phn Chinh sách Pháp 1ut — (028)38 222981-12 d/e 
Ducing Lê Thuãn) dê thrçcc h trq ho so kp thvi./9 

Nyi nhân: 
- Nhu trên; 
- Thir&ng trc LDLD Qi "d b/c" 
- Li.ru VT, CSPL, UBKT, TC. 

 

Trirong Th Minh Dung 

Iran trQng./. 
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