LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH QUẢNG TRỊ
CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Trị, ngày 08 tháng 9 năm 2021

Số: 06 /HD-CĐVC

HƢỚNG DẪN
Đối tƣợng và mức chi hỗ trợ cho đoàn viên, ngƣời lao động bị ảnh hƣởng
bởi dịch Covid-19; cán bộ công đoàn và các đối tƣợng khác tham gia phòng,
chống dịch Covid-19 theo quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Thực hiện Hướng dẫn số 51/HD-LĐLĐ ngày 07/9/2021 của Ban Thường vụ
LĐLĐ tỉnh về việc Hướng dẫn đối tượng và mức chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao
động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; cán bộ công đoàn và các đối tượng khác tham
gia phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt
Nam;
Ban Thường vụ CĐVC tỉnh Hướng dẫn về đối tượng và mức chi hỗ trợ cho
đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; cán bộ công đoàn và các
đối tượng khác tham gia phòng, chống dịch Covid-19 trong các CĐCS trực thuộc
như sau:
I. HỖ TRỢ CHO ĐV, NLĐ BỊ ẢNH HƢỞNG BỞI DỊCH COVID-19.
1. ĐV, NLĐ khu vực có quan hệ lao động (bao gồm cả doanh nghiệp, đơn vị
chưa có tổ chức công đoàn) là F0 không vi phạm các quy định của pháp luật về
phòng, chống dịch được hỗ trợ như sau: Đối với ĐV, NLĐ của các cơ quan, đơn vị,
doanh nghiệp có CĐCS trực thuộc CĐVC tỉnh: 02 triệu đồng/người.
2. ĐV là NLĐ (tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có đóng kinh phí công
đoàn) là F1 phải cách ly y tế theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền,
không vi phạm các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch: 01 triệu
đồng/người.
3. ĐV là cán bộ, công chức, viên chức là F1 có hoàn cảnh khó khăn phải cách
ly y tế theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, không vi phạm các quy
định của pháp luật về phòng, chống dịch: 01 triệu đồng/người.
4. ĐV là NLĐ (tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có đóng kinh phí công
đoàn) phải nghỉ việc để cách ly y tế hoặc đang cư trú trong các khu vực bị phong tỏa
theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, không vi phạm các quy định của
pháp luật về phòng, chống dịch khi có hoàn cảnh khó khăn hoặc đang mang thai
hoặc nuôi con dưới 6 tuổi: 500.000 đồng/người.
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5. Các trường hợp đặc biệt khác do Ban Thường vụ CĐVC tỉnh căn cứ Hướng
dẫn của LĐLĐ tỉnh và quy định của Tổng LĐLĐ Việt Nam để xem xét để đề nghị
hỗ trợ.
6. ĐV, NLĐ tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có đóng kinh phí công
đoàn tử vong do bị nhiễm vi rút Sars-CoV-2 thì thân nhân được hỗ trợ 05 triệu
đồng/người (không bao gồm các khoản đã hỗ trợ tại Khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7 của Mục
này).
Lưu ý: Tiêu chí hoàn cảnh khó khăn (áp dụng cho Khoản 4, 5 Mục này):
- Bản thân hoặc có vợ, chồng, con, bố, mẹ (đang ở cùng, trực tiếp nuôi dưỡng)
bị bệnh hiểm nghèo; bản thân là người khuyết tật hoặc bị tai nạn lao động, đang
được hưởng trợ cấp hàng tháng.
- Làm việc tại các doanh nghiệp, đơn vị gặp khó khăn do bị ảnh hưởng bởi
dịch Covid-19 phải ngừng hoạt động, không có việc làm, nghỉ luân phiên hoặc giãn
việc làm, có thu nhập trong tháng thực hiện cách ly y tế hoặc phải nghỉ việc do cư
trú ở nơi bị phong tỏa thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.
II. HỖ TRỢ CHO CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN THAM GIA PHÕNG,
CHỐNG DỊCH COVID-19.
Chi hỗ trợ cán bộ công đoàn; ĐV, NLĐ được CĐVC tỉnh huy động tham gia
công tác chống dịch tại các địa phương trong tỉnh Quảng Trị khi có dịch (theo quyết
định của cơ quan có thẩm quyền) gồm: người làm nhiệm vụ trực tiếp đi tuyên
truyền, vận động, kiểm tra, giám sát phòng chống dịch tại doanh nghiệp, khu công
nghiệp; trao và phát quà hỗ trợ trực tiếp cho ĐV, NLĐ tại các khu cách ly, khu phong
tỏa với đối tượng và mức hỗ trợ như sau:
1. Cán bộ công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị: mức chi hỗ trợ
từ 80.000 đồng đến 120.000 đồng/người/ngày (kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, Tết), tùy
theo tính chất, mức độ, công việc và số ngày thực tế phòng, chống dịch nhưng tối đa
không quá 1.500.000 đồng/ngƣời.
2. Cán bộ công đoàn cấp trên cơ sở, ĐV, NLĐ được CĐVC tỉnh huy động
tham gia công tác phòng, chống dịch được chi hỗ trợ từ 100.000 đồng đến 150.000
đồng/người/ngày (kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, Tết), tùy theo tính chất, mức độ, công
việc và số ngày thực tế phòng, chống dịch nhưng tối đa không quá 2.000.000
đồng/ngƣời.
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3. Cán bộ công đoàn tham gia công tác phòng, chống dịch bị nhiễm Covid-19
(F0) hoặc phải áp dụng các biện pháp cách ly y tế theo yêu cầu của cơ quan nhà
nước có thẩm quyền được áp dụng chế độ theo quy định tại Mục I, Hướng dẫn này.
III. NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN.
1. Đối với công đoàn cơ sở (chi Khoản 1, Mục II).
Ban chấp hành công đoàn cơ sở tự cân đối trong nguồn tài chính được sử dụng
để quyết định và chịu trách nhiệm; chủ động cân đối, cắt giảm nội dung hoạt động
không thực hiện được để dành nguồn chi hỗ trợ cho ĐV, NLĐ bị ảnh hưởng bởi
dịch Covid-19 và cán bộ công đoàn cơ sở tham gia công tác chống dịch Covid-19.
2. Đối với CĐVC tỉnh (chi Khoản 2, Mục II).
3. Đối với LĐLĐ tỉnh (Chi cho các đối tượng ở Mục I ).
Thực hiện theo quy định của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.
IV. HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ, QUYẾT TOÁN.
1. Đối với các đối tƣợng ở Mục I.
- Tờ trình đề nghị CĐVC tỉnh hỗ trợ kèm theo danh sách trích ngang đối
tượng với các thông tin cơ bản: Thứ tự, họ tên, đơn vị công tác, hoàn cảnh gia đình
(nếu là trường hợp yêu cầu phải có hoàn cảnh khó khăn).
- Bản sao các loại giấy tờ của từng đối tượng:
+ Quyết định thực hiện điều trị bệnh hoặc giấy xác nhận đã điều trị khỏi bệnh
của cơ quan có thẩm quyền (đối với trường hợp là F0) .
+ Quyết định thực hiện cách ly tập trung hoặc giấy xác nhận đã hoàn thành
thời gian cách ly tập trung của cơ quan có thẩm quyền (đối với trường hợp là F1).
+ Quyết định áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà của cơ quan nhà nước có
thẩm quyền hoặc danh sách xác nhận của công đoàn cơ sở đối tượng đang cư trú
trong các khu vực bị phong tỏa (đối với trường hợp còn lại).
+ Danh sách ký nhận trong trường hợp chi bằng tiền mặt hoặc ủy nhiệm chi,
giấy báo nợ của ngân hàng khi chuyển khoản vào tài khoản cá nhân cho các đối
tượng (kèm theo danh sách).
2. Đối với các đối tƣợng ở Mục II.
- Quyết định phân công nhiệm vụ của ban chấp hành/ban thường vụ công
đoàn cơ sở, CĐVC tỉnh kèm theo danh sách cán bộ công đoàn, ĐV, NLĐ tham gia
công tác phòng, chống dịch Covid-19.
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- Bảng chấm công các ngày tham gia phòng, chống dịch Covid-19.
- Danh sách ký nhận trong trường hợp chi bằng tiền mặt hoặc ủy nhiệm chi,
giấy báo nợ ngân hàng khi chuyển khoản vào tài khoản cá nhân cho các đối tượng
(kèm theo danh sách).
Trên đây là hướng dẫn của Ban Thường vụ CĐVC tỉnh về đối tượng và mức
chi hỗ trợ cho ĐV, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch, cán bộ công đoàn và các đối tượng
khác tham gia phòng, chống dịch Covid-19 trong các CĐCS trực thuộc CĐVC tỉnh.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc thì kịp thời phản ánh về VP CĐVC
tỉnh để tổng hợp, báo cáo với Ban Thường vụ CĐVC tỉnh xem xét, giải quyết./.
TM.BAN THƢỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- LĐLĐ tỉnh (B/c);
- Các CĐCS trực thuộc;
- Lưu: VP CĐVC.

Võ Thị Thƣơng
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