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HUNG DAN
V vic chi h trç tré em mti côi là con doàn viên cong doàn tfr vong
do dch Covid - 19 theo Quyt dinh s 3345/QD-TLD ngày 11/10/2021
cüa Ting Lien doàn Lao dng Vit Nam
- Cn cü Lut Cong doàn näm 2012;
-Can cü Luât K toán n.m 2015;
-: C cir Ngh djnh sé 191/2013/ND-CP ngày 21/11/2013 quy djnh chi
tiêt ye ti chmnh' cong doãn;

- ;Can cir Hithng cln s 1435/HD-TLD ngày 30/9/2014 cüa Tng Lien
ctoàn Lo dng Viêt Nam ye vic thc hin ché d kê toán HCSN trong các don
vi ké toán co quan cong doàn;
- Can cü Quyt djnh s 826/QD-TLD ngày 7/7/2014 cüa Tng Lien doàn
Lao dng Vit Nam ye vic ban hành miic liic thu, chi tài chinh co quan cong
doàn;
- Can cu Quyt djnh s 1911/QD-TLD ngày 19/12/2016 cüa Tng Lien
doàn Lao dng Viêt Nam ye vic ban hành quy djnh ye tiêu chuân, djnh müc
chê d chi tiêu trong các cci quan cong doàn; Hithng dan so 8491HD-TLD ngày
05/6/2017; Huàng dn so 350/HD-TLD ngày 19/03/2019 cüa Tong Lien doàn
Lao dng Vit Nam;
Can cü Quytdjnh s 3345/QD-TLD ngày 11/10/2021 cUa Tng Lien
doàn Lao ctng Vit Nam ye chi h trq tré em mô côi là con doàn viên cong
doàn tü vong do djch Covid - 19;
Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam hiiàng dk các Lien doàn lao dng
tinh, thành phô; Cong doàn ngânh Trung lxcin Va thong dixong; Cong doàn
Tong cOng ty trirc thuc Tong Lien doàn (viêt tat là các don vj) thirc hin
Quyêt djnh so 3345/QD-TLD nhtr sau:
1. V tti tirçrng h trçr theo quy djnh t3i Diu 1
- Ngui tü vong phãi là doàn viên cOng doàn, trt±ng hqp câ cha vàmç ti
vong thI It nhât phài có 1 ngithi là doàn viên cong doàn.
- Tnthng hcip doàn viên cong doàn ti vong nhn con nuôi phâi dam bão
day dü các thU tiic cUa. phap l ye diêu kin, trInh tir, thU tic nhn con nuOi theo
quy djnh cUa pháp lut ye nhn con nuôi.
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2. V hInh thfrc h try theo quy djnh ti Biu 2
Trao "Si tièt kiçm Cong doàn Vit Nam ", không trao trirc tip bang
tiên mat.
- S duçrc giao cho nguôi giam h hcip pháp cüa trê dung ten bao gm:
cha hoc mc, hoc ngix?ii giám h hcip pháp do ci quan Co thãm quyên xác nhn.
Chi ngithi giám hO hqp pháp cüa tré mâi duçic nhn va quãn 15r "SO tiêt /dm
cOng doàn Vit Nam" thay tré theo nguyen t.c "1 sO chI 1 ngwO'i giám h
quán if'.
- Hang näm vào du nàm h9c m&i hoc djp Tt Nguyen dan cong doàn
phôi hqp vói ngithi giám hO rut lâi suât tiên gài dé trao cho các cháu, trong
tnrng hqp các cháu dA chuyên nth a khác thi ngithi giám hO có trách nhim trao
cho các cháu.
- Trong qua trInh các cháu truOng thành gp mOt s truang hqp bt khâ
kháng thI xCr 11 nhu sau:
+ Ngtrôi nguai giám hO ti:r vong ho,c m.t nng lirc hành vi dan s%r, mat
tIch hoc phái chap hành hInh ph.t tu... thi cOng doàn phôi hqp vai ngân hang
xü 1 theo quy djnh cüa pháp 1u.t trong lTnh viTc ngân hang.
+ Truông hqp các cháu bj bnh him nghèo (trong danh mlic bnh him
nghèo theo quy djnh cüa Bô Y tê) thI duçic phép rut tién gôc tnxóc thai hn dé
diêu trj cho các cháu.
+ Trtthng hçp các cháu tCr vong trithc 18 tui thI vic quãn 1 s& thii
hu&ng so s duçic xu 1 theo quy djnh cüa pháp 1ut ye thira kê.
3. V mfrc h try theo quy dlnh ti Diu 3
Tnrang hqp dã lam thu tiic trao s tit kim nhung sau khi trao s cha
hoc mc cüa tré (nguäi cOn lai) không may tCr vong do djch Covid-19 ma khi dO
tré van duOi 16 tuOi thi tré sê dugc trao bô sung d sO tiét kim bang vâi müc ho
trçi dOi vâi tré em mô côi do câ cha 1n mc tü vong vi Covid-19.
4. V t chirc thuyc hin theo quy djnh ti Diu 6
- Các dan vj chju trách nhim lira chn ngãn hang có uy tIn và rnüc lãi
suât có igi nhât dê gui tiêt kim, dOng th&i thông nhât quy trinh gui tiêt kim
(giao nguai dung ten sO, quãn 1 sô,th&i diem rut lâi hang nàm, thai diem tlnh
lãi duçic huông, thai diem tht tiên gôc (tat toán so) dam báo dicing quy djnh cüa
pháp 1ut.
- Các dan vj ph6i hçip vâi ngãn hang, ngi.rii giám hO lam thu tiic tt toán
sO tiét kim và trao sO tien gôc hoc chuyen quyen so hihi so chocác cháu khi
các chau dü 18 tuOi. Trtthng hcip tré và ngixai giám hO dâ di chuyen nai a khôi
dja phixang ncii nhn so ban dâu thI khi tat toán sO tiet kirn phãi lien h và phôi
hçip vth dan vj trao so ban dâu lam vic vOi ngãn hang dê tat toán so.
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5. H so' thanh quyt toán và hch toán k toán khoãn chi h trçr
5.1. H sci d ngh h trçi
- Danh sách tré em nhn sè tit kim có xác nhmn cüa cong doãn cci sâ
(theo mu gri kern)
- Ban sao cong chirng gi.y khai sinh cüa tré em
Gi.y chüng tCr cUa cha, mc (nu gi.y chcrng tir không ghi 11 do rn.t do
Covid 19 thI can them chirng thirc mat do Covid cüa cci quan có thãm quyen)
5.2. Các don vj chü dng trao s cho các trtl&ng hqp duqc hi.rng theo quy
djnh ti miic (1) hithng dan nay. Den trithc ngày 31/12/2021; 30/6/2022;
doãn dê duqc cap khoan kinh
31/12/2022 1p danh sách dã trao so Tong
phI don vj dâ thixc hin ho trçl.
ye

Lien

5.3. V thu tiic và hach toán các don vj thirc hin theo các quy djnh,
huàng dan cüa Tong Lien doãn.
Trên day là hithng dn chi h trçi tré em rn côi là con doàn viên cong
doãn tCr vong do djch Covid - 19 theo Quyêt dnh 3345/QD-TLD ngày
11/10/2021 ci:ia Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam. Dê ngh các dun vj nghiêm
tue triôn khai thirc hin. Trizèng hçip có tlnh huông khác các ni dung dã quy
djnh tai Hu&ng dan nay các don vj thu dng thc hin theo thâm quyên, nêu
vuçYt thâm quyên thI các don vj báo cáo Tong Lien doãn dé ducic hu&ng dan
thrc hin.
Trong qua trinh t chüc thirc hin nu có vràng mac, d nghj phãn ánh
ye Tong Lien doàn (qua Ban Tài chinh, Ban Nü cong) dê dixçic giài dáp,
huOng dân./.Nii nhmn:
- Thng trirc DCT (d b/c);
- Các LDLD tinh, thành pho;
CD ngãnh TW và ttlang diiang;
CD TCT tnrc thuc TLD (dê T/h);
- UBKT TLD (dê k/tra, giám sat);
- Luu: VT, NC, TC,
4.
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LDLD tinh, thành ph (Cong don ngãnh Trung uung)
DANTI SACH TR1 EM MO COI DO CIWMI LÀ BOAN VIEN CONG BOAN TI VONG vi DTCH COVID -19
BE NGH! 'l'RAO sO TIET KEM CONG BOAN
/HD-TLD ngày 21/10/2021 cüa Tdng Lien doan)
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