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Quảng Trị, ngày 18 tháng 6 năm 2021 
V/v hỗ trợ cho đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng  

bởi dịch bệnh Covid-19 đợt bùng phát dịch lần thứ 4    

 

 

 
          

 Kính gửi:     

   - Các liên đoàn lao động huyện, thị xã, thành phố 

   - Các công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức tỉnh.                                       

   

Thực hiện Quyết định số 2606/QĐ-TLĐ ngày 19/5/2021 của Đoàn Chủ tịch 

Tổng LĐLĐ Việt Nam về chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh 

hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 từ ngày 27/4/2021, 

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã triển khai và yêu cầu các công đoàn cấp trên trực tiếp 

cơ sở nắm bắt tình hình, thống kê các trường hợp thuộc đối tượng theo quy định của 

Quyết định số 2606/QĐ-TLĐ để hỗ trợ. Tính đến ngày 17/6/2021, Ban Thường vụ 

LĐLĐ tỉnh đã có quyết định hỗ trợ cho một số trường hợp của Công đoàn ngành Y 

tế, Công đoàn ngành Công thương, LĐLĐ huyện Hải Lăng và LĐLĐ thành phố 

Đông Hà.   

Để việc hỗ trợ cho đoàn viên, NLĐ được triển khai hiệu quả, góp phần cùng 

với các doanh nghiệp giúp đoàn viên, NLĐ khắc phục một phần khó khăn trong    

tình hình dịch bệnh đang tiếp tục diễn biến phức tạp, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh    

đề nghị các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở quan tâm thực hiện một số nội dung  

như sau: 

1. Tiếp tục rà soát, tổng hợp các trường hợp thuộc đối tượng được hỗ trợ     

quy định tại khoản 2, 3, 4, 5 của Điều 1, Quyết định số 2606 tại các công đoàn cơ sở 

trực thuộc đơn vị mình để đề xuất với LĐLĐ tỉnh (trong đó cần lưu ý đối tượng ở 

khoản 5 là đoàn viên, NLĐ đang làm việc tại các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp 

ngoài công lập).  

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ bao gồm: 

- Danh sách trích ngang các đối tượng đề nghị hỗ trợ theo từng loại đối tượng 

với những 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 nhà nước 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).   

2. Tiêu chí hoàn cảnh khó khăn: 

- 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 5/2021 thấp dưới mức lương tối thiểu vùng.  

3. Nguồn kinh phí hỗ trợ do ngân sách LĐLĐ tỉnh đảm nhiệm. 

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà soát, kịp thời    

đề xuất đúng đối tượng về LĐLĐ tỉnh (vào thứ 6 hàng tuần kể từ ngày 25/6/2021) cho 

đến khi có thông báo dừng thực hiện Quyết định số 2606. Quá trình thực hiện, nếu có 

nội dung vướng mắc, chưa rõ thì phản ánh về LĐLĐ tỉnh (qua đ/c Nguyễn Tài Minh-

Trưởng ban Công tác cơ sở, điện thoại: 0905.014.555) để được hướng dẫn./. 
     

Nơi nhận: TM.BAN THƯỜNG VỤ 

- Như trên; PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 
- Tổng LĐLĐ Việt Nam; 

- Ủy ban MTTQVN tỉnh;  

- Ban Dân vận Tỉnh ủy; 

- Thường trực, các ban LĐLĐ tỉnh; 

- Lưu: VT, CTCS. 
 

 

 
 Nguyễn Đăng Bảo 
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