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Ha N3i, ngày 19 tháng 8 nãm 2021
HUNG DAN

V/v trin khai thirc hin Quyt djnh s 3040/QD-TLB ngày 11/8/2021
cüa Tang Lien doàn Lao dng Vit Nam v h trçr tang ctrô'ng dinh dirôiig
di ngfl y t tuyn du phông, chng djch COVID-19
Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam huâng dn trin khai t chirc thirc
hin Quyêt djnh so 3040/QD-TLD ngày 11 tháng 8 näm 2021 ye vic h trçl
tang cithng dinh di.ro'ng cho di ngü y tê tuyén du phông, chng djch COVID19 ti 19 tinh, thành pM phIa Nam dang thirc hin giân cách xã hi theo Chi th
16/CT-TTg, cii th nhu sau:
I. MUC JJICH, YEU CAU
1.MiicdIch
- Viêc trin khai t chüc thirc hin Quy& djnh s 3 040/QD-TLD ngày
11/8/2021 cüa Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam có milc dIch M trçi chi phi
cái thin, tang cithng dinh dixông, M sung các büa an, gop phân dam bão sue
khôe cho di ngQ y t lam nhim vçi phông, cMng djch tuyn dâu ti 19 tinh,
thành phô phIa Nam dang thirc hin gian each xâ hi toàn tinh, thành phô theo
Chi thj 16/CT-TTg cüa Thu ti.râng ChInh phü.
- Th hin s11 quan tam, chäm lo, dng viên cüa các cp cong doàn dôi vâi
di ngü y t tuyn du cMng djch; tü do kêu gçi, 4n dng CáC Co quan, don vj,
doanh nghip, t chüc, cá nhan trong và ngoài nrnrc tip tic chung tay cüng chia
sé khó khän, v.t vâ vâi di ngü y t tuyn du phOng, cMng djch Covid-19.
2.Yêncu
Vic t chirc thirc hin phãi dam bão dung m1ic dich, cOng khai, minh
bach và ho so thu tijc quyt toán don giàn, thun tin, dung quy djnh cüa Nhà
nuóc và cüa TOng Lien doãn Lao dng Vit Nam.
II. NQI DUNG THIJ'C HIW
•

A

A

1. Doi vo'i doi tirçing neu ti diem a khoan 1 Then 1 Quyet dnh
3040/QD-TLI) vic to chfrc thirc hin theo các btró'c san day:
1.1. Cong doàn Y t Vit Nam Co cong van kern theo danh sách các don
vi có di ngü y t di tang cu&ng gui v Tng Lien doan d d nghj cp kinh phi.
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1.2. Cong doàn Y t Vit Nam tip nhn kinh phi do Tng Lien doàn cp
và thirc hin cp xung cong doàn co sâ ncyi có can b di tang cithng.
1.3. Giao cong doàn Co sâ phi hçip vth lãnh do chuyên mon (Giám dc
don vj hoc Tru&ng doân cOng tác) linh hoat tO chüc thirc hin vic bô sung dinh
duông cho di ngü y t theo nhu cu thirc th cüa các don vj (cac doàn) dam bâo
dñng mic tiêu cüa gói h trq; 1p h so quyêt toán theo quy djnh và chju trách
nhiém v vic triên khai thi.ic hiên.
2. IMi vó'i di ttrçrng nêu ti dim b khoãn 1 Diu 1 Quyt djnh
3040/QD-TLD vic t chfrc thrc hin theo các btró'c sau day:
2.1. Lien doàn Lao dng các tinh, thành ph noi Co can b y t di thng
cithng rà soát, 1p danh sách di ngü y t dugc cü di tang cu&ng d ra quyêt djnh
chi h trq và thirc hin cap kinh phi xuOng cOng doàn cap trên trirc tiêp co sâ
hoc cOng doãn co sâ theo phân cap tài chInh.
2.2. Cong doàn cap trên trirc tiêp Co S& tiêp nhn kinh phI do Lien doàn
Lao dng các tinh, thành phô cp và thirc hin Cap xuOng cOng doàn co s noi có
can b di thng cithng.
2.3. Giao cong doàn co si phi hqp v6i 1nh dao chuyên mon (Giám dc
don vj hoc Tnthng doàn cOng tác) linh hoat t chüc thirc hin vic b sung dinh
dix0ng Cho di ngil y t theo nhu cu thirc t cüa các don vj (các doàn) dam bão
diing mic tiêu cüa gói h trq; 1p h so quyt toán theo quy djnh và chju trách
nhiêm ye viêc trin khai thirc hiên.
2.4. Di vi các don vj CO can b di tang cix&ng nhizng chua cO cOng doàn
co si thI Lien doãn Lao dng các tinh, thành phô cap kinh phi cho Cong doàn
ngành Y tê dja phucing; giao Cong doàn ngành Y té dja phuong ph& hcip vi
lânh dao chuyen mOn (Giám dc don vj hoc Trueing doàn cOng tác) linh hoat t
chirc thirc hin vic b sung dinh duoiig cho di ngü y t theo nhu c.0 thirc t
cüa các don vj (cac doàn) dam bâo dung m11c tiêu cüa gói h trçl; 1p h so quyt
toán theo quy djnh và chju trách nhim ye vic triên khai thirc hin.
3. DIi vói dôi ttrçrng nên ti dim c khoãn 1 Diu 1 Quyt d!nh
3040/QD-TLI) vic t chile thirc hin theo các bu*c san day:
3.1. Cong doàn Cong an i-than dan, Ban COng doàn Quc phông noi có
can b y t di tang cu&ng rà soát, 1p danh sách di ngü y t duqc cir di tang
cithng d ra quy& djnh chi h trçi và thirc hin cap kinh phi xung cOng doàn
c.p trên trrc tip co sâ hoc cOng doãn cci sâ theo phân cp tài chInh.
3.2. Cong doàn cp trén ti-crc tip co s& tip nhn kinh phi do COng doàn
COng an nhãn dan, Ban COng doãn Quc phOng c.p và thirc hin cp xung
cOng doãn co sâ noi có can b di tang cithng.
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3.3. Giao cong doàn ca sâ phi hap vOi länh dao chuyên mon (Giám dc
dan vj hoc Trueing doàn cong tác) linh hot t chirc thirc hin vic b sung dinh
duOng cho di ngü y th theo nhu cu thirc t cüa các dan vj (cac doan) dam bâo
dCing m1ic tiêu cüa gói h trçi; l.p h sa quy& toán theo quy djnh và chju trách
nhiêm v vic trin khai thrc hiên.
4. Di vói tMi ttrçrng nêu tii dim d khoãn 1 Diu 1 Quyt d1nh
3040/QD-TLD vic to chü'c thirc hin theo các bffórc san day:
4.1. Lien doàn Lao dng 19 tinh, thành ph phIa Nam dang thirc hin giân
each xâ hôi theo Clii thj 16/CT-TTg giao Cong doàn Y tê dja phixcing và các Lien
doàn lao dng qun huyn, cong doàn cp trên tr%rc tip có di ttlçing duçic ho trçl
phôi hop vói ca quan có lien quan cüa dja phixang 1p danh sách di ngü y t
dang lam nhim vi tuyn d.0 phông, chng djch Covid-19 dê Lien doàn Lao
dng tinh, thành phô ra quy& djnh clii h trçi và thirc hin cp kinh phi xuông
cOng doàn cap trên trrc tip cci s& ho.c cOng doàn ca si theo phân cp tài chinh.
Di ngU y t dang lam thim vi tuyn du chng djch Covid-19 duqc xác
djnh theo quy djnh tti miic a khoãn 4 Diêu 1 cüa Ngh quyt 37/NQ-CP ngày
29/3/2020 cüa ChInh phü v mt s ch d dc thu trong phông, chông dch
Covid-19 gOm: nguYi di giám sat, diutra, xác minh djch; ngui trirc tiêp khám,
chân doán, diêu trj ngu?ñ m&c bnh djch tai ca sâ khám, chta bnh.
4.2. Cong doàn cp trên trirc tip co s& tip nhn kinh phi do Lien doàn
Lao dng các tinh, thành ph cp va th%rc hin cp xung cong doàn ca sâ nai có
di ngü y tê lam nhim vii tuyn d.0 chng djch Covid-19.
4.3. Giao cOng doàn ca s& phi hap vói lãnh dio chuyên mon (Giám dc
dan vj hoc TnrOng doàn cOng tác) linh hoat t chüc thirc hin vic b sung dinh
diiong cho di ngQ y t theo nhu c,u thirc t cüa các dan vj (các doãn) dam bao
dung m1ic tieu cüa gói h try; l.p h sa quyt toán theo quy djnh và chju trách
nhiêm v viêc trin khai thuc hiên.
2.4. Di vói các dan vj có di ngü y t lam nhim vi tuyn d&u chng
djch Covid-19 nhixng chua có cOng doàn co sO' thj Lien doàn Lao dng các tinh,
thanh ph cap kinh phi cho Cong doàn ngành Y t dja phuang; giao Cong doàn
ngành Y tê dja phuang phi hap vâi lânh do chuyen mon (Giám dôc dan vj
hoc Tnthng doàn cOng tác) linh hoat t chüc th%rc hin vic b sung dinh
duOng cho di ngü y t theo nhu cu thirc t cüa các dan vj (các doãn) dam bâo
dung miic tieu cüa gói h try; 1p h so quyt toán theo quy djnh và chju trách
nhiém v viêc trin khai thirc hiên.
Yeu c.0 các Lien doàn Lao dng tinh, thành ph, Cong doàn Y t Vit
Nam, Cong doàn Cong an nhân dan, Ban COng doãn Quc phOng can cü Hu&ng
dn nay trin khai thirc hin vic chi h try dinh duo'ng cho dti ngü y tê dam
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báo dung miic tiêu cüa gói h
Lien doàn.

trçY

và nguyen tc tâi chInh cüa Nhà rnthc và Tng

Trong qua trInh t chi'rc thirc hin nu có vi.thng mac, d nghj phãn ánh v
Tng Lien doãn (qua Ban Tài chInh, Ban Quan h Lao dng) d duçc giãi dáp,
huâng dn./.

Nt7i nhçin:
- Th.rông tr DCT (d b/c);
- CDYTVN; CDCAND, BCDQP (d t/h);
- 19 LDLD tinh, thành ph phia Nam dang thirc hin
Chi thj 16/CT-TTg (dê t/h);
- LDLD tinh, tp cO can b yté di tang cu&ng (dé t'h);
- UBKT TLD (dé ktra,gs);
- Luu:VT,QHLD,TC.

TM. DOAN CHU TICH ,V'
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