
L,N DOAN LAO DONG TP.HO CF vffl'H CONG HOA XA HQI cHJ NGHIA VT NAM 
LIEN DOAN LAO BONG QUIN 1 Dôc lap —  Tr do  - Hnh phüc  

S: J7,t( ILDLE) 
V/v liii thEM dim np kinh phi, doàn phi cong 
doàn do bj ành hurng bOi djch COVID-19. 

Qucn 1, ngày O ththng 8 nám 2020. 

KInh gui: 
- Các doanh nghip san xuât kinh doanh trên dja bàn qun 1 
- Cong doàn co' sir trirc thuc Lien doàn Lao dng qun 1 

Can ciir Nghj quyt Hi nghi ln thu 6 Ban Chp hành Tong Lien doàn Lao dng 

Viêt Nam (khóa XII) s 09/NQ-BCH ngày 06 tháng 7 nàrn 2020, d tiêp tc chia sé khó 

khän vOi doàn viên bj ành huing b&i dch Covid-19; 

Can ciii Hithng dn s 05/HD-LDLf) ngày 31 tháng 3 nàm 2020 cüa Lien doàn Lao 

dng Thành ph H ChI Minh v Mt s ni dung lien quan dn dông kinh phi và doàn 

phi cOng doàn. 

Ban Thuô'ng vii Lien doàn lao dng Qun 1 thông tin den các doanh nghip san 

xut kinh doanh và Cong doàn ca sO mt s ni dung v dóng kinh phi, doàn phi cong 

doàn và tip tçic thirc hin phOng chng dch Covid-19, nhu sau: 

1. V lüi thO'i dirn dong hoc rnin, giàrn (nu cO) dóng kinh phi cong doàn di 

vOi các doanh nghip bj ành huOng bOi djch Covid-19: 

1.1. Dng ' cho các doanh nghip san xut kinh doanh dong trên dja bàn Qun 1 

bj ành huOng b&i djch COVID-19 (doanh nghip cO s lao d5ng tham gia BHXH phãi ttrn 

thOi nghi vic tr 50% trong tng s lao dng có mt tnrOc khi tarn dung san xuât kinh 

doanh trO len; doanh nghip hi thit h.i trên 50% tng giá trj tài san do djch bnh gay ra 

— không k giá trj tài san là dit) duqc lüi thOi dim dong kinh phi cOng doàn 6 thang du 

nàm 2020 dn ngày 30 thang 6 nàm 2020. Nu sau thOi dim nay djch COVID-19 chua 

thuyên giàm và doanh nghip con tip tiic khó k.hän thI thOi gian duçc 1üi den ngày 31 

tháng 12 nãm 2020. Các doanh nghip trong truOng hcp nêu trên phài cô ho sa xác nh.n 

cüa co quan Bào hiêm xã hi theo van bàn s 553/BHXH-QLT ngày 23 thàng 3 nàrn 2020 

cüa Bâo hiêm xä hi Thành phô HO Chi Minh. 

1.2. TruOng hçp doanh nghip bj ành huOng bOi dlch  Covid-19 ducc mien, giàm 

dóng BHXH có xàc nhn cüa ca quan Bào him xã hi thI dóng kinh phi cOng doàn tren 

ca sO qu5i tin lucing dóng BHXH dã dugc rnin, giárn. 

2. V lüi thOi dim dOng hoc rnin, giãm (nêu co) dóng doàn phi cOng doàn dOi 

vOi các doàn vien cOng doàn dang sinh hot tai  các doanh nghip hi ành huOrig bOi dch 

Covid-19: 



Triro'ng Thi Minh Dung 

2.1. Doàn viên dang sinh hot tai  cãc CDCS thuc khôi san xuât kinh doanh bj ành 

hurng bii djch Covid-19 ma bT hoãn, chm trã luong, so doàn phi Cong doàn phãi dóng 

trong 6 tháng du nãrn 2020 ducc lñi dn ngày 30 tháng 6 nãrn 2020. Nu sau thai gian 

nay djch Covid-19 chua thuyên giãm và doàn viên cOn tiêp tVc  1±6 khãn thI xem xét kéo 

dài dn ngày 31 tháng 12 näm 2020. Ca s xác djnh: thông báo, quyt dnh chrn, hoãn 

trã luong cüa ngi1xi sü diing lao dng, danh sách doàn viên d nghj lüi thOi dim dóng 

doàn phi cOng doàn có xác nh.n cña Ban Chp hànli CDCS. 

2.2. Doàn viên chju ành hithng b&i djch covid-19 trong các các tmthig hcip sau thi 

duçc giám, min dóng doàn phi trang 1rng vói thi gian Va tin luong bj giàm: 

- Giàm dóng doàn phi di vii doàn viên b giàrn tin lu'o'ng; 

- Min dóng doàn phi dôi vi doàn viên thuc các tnrOng hp'p: hu'ô'ng luang tht 

nghip tr 01 tháng tr len; khong CO vic lam, không có tiên luang; nghi vic tfx 01 tháng 

tr len không huOng luang và dôi vói doàn viên cOng doàn Co thu nhp thp han müc 

krang co sO' thi không phài dOng doàn phi cOng doàn trong thO'i gian hu&ng mic thu nhp 

neu trên. ThO'i gian thrc hin min dóng doàn phi cong doàn do ành humg cüa djch bnh 

Covid-19 chi áp diing cho den ht thO'i dim 31 tháng 12 nãm 2020. 

Ca sO' xàc djnh: thông báo, quyt djnh chm, hoãn trà luang cüa nguO'i sü diing lao 

dông, danh sách doàn viên d nghj min, giàm dóng doàn phi Cong doàn có xác nhn cüa 

Ban Ch.p hành CDCS; xác nhn cüa ca quan chüc näng ye mic min, giàm luang dóng 

BFIXH cüa doàn viên (h so' xác nhn cüa BHXH di vO'i doanh nghip; quyt dinh chi 

trá trçY cp tht nghip cüa ca quan có thm quyn...). 

3. Tang cuO'ng thông tin truyn thOng, huO'ng dn doàn viên và nguO'i lao dng hiu 

rO và chü dng phông, ch6ng djch. D ngh nguO'i sü dimg lao d5ng  và nguO'i lao dng 

thirc hin nghiem khuyên cáo cüa B y t v Phông chng berth  viêm duO'ng hO hp do 

djch COVID-19 tai fbi lam vic. 6 nhng dja bàn và doanh nghip có sir ding chuyên 

gia và nguO'i lao dk5ng  nuO'c ngoài di tr vOng dch v cn giám sat vic kim tra sirc khOe, 

thrc hin cách ly theo quy djnh cüa B Y t và tuyên truyn d ngirO'i lao dng khong 

hoang mang, lo thng dn dn ngirng vic tp th vi l' do khOng chInh dáng. 

Trong qua triuh thirc hin nu có 1±6 khán, vi.rrng rnc d nghj phàn ánh v Lien 

doàn Lao dng qun 1 (qua b phn Tài chinh — 38.222.981-14) d duçic h'tiàng d,n và 

giài quyt kp 

Trân trpng./. 

Noi nhân: 
- Mm trên; 
- Web; 
- Liru VT. 
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