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BÁO CÁO 

Kết quả kiểm tra, giám sát 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  
 

 

Thực hiện Hướng dẫn số 78/HD-UBKT ngày 27/5/2021 của Ủy ban Kiểm tra 

Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc thực hiện kiểm tra, giám sát chi hỗ trợ cho đoàn viên và 

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, Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng 

Trị báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện như sau: 

1. Kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện. 

Sau khi Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Quyết 

định số 2606/QĐ-TLĐ ngày 19/5/2021 về việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao 

động bị ảnh hưởng bởi Covid-19; Quyết định số 3022/QĐ-TLĐ ngày 09/8/2021 về 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 2606/QĐ-TLĐ ngày 19/5/2021; 

Quyết định số 3040/QĐ-TLĐ ngày 11/8/2021 về việc hỗ trợ tăng cường dinh dưỡng 

cho đội ngũ y tế tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19 tại 19 tỉnh, thành phía Nam 

đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg trong đợt bùng phát dịch lần 

thứ 4 từ ngày 27/4/2021 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban 

Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn thực hiện các 

Quyết định của Tổng Liên đoàn, ban hành Hướng dẫn số 51/HD-LĐLĐ, ngày 

07/9/2021, hướng dẫn đối tượng và mức chi, nguồn kinh phí thực hiện 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 các cấp công đoàn tỉnh; 

đồng thời chỉ đạo công tác quyết toán của các cấp công đoàn đối với các đối tượng được 

hỗ trợ. 

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Quyết định trích nguồn tài chính công 

đoàn từ nguồn tài chính được cân đối trong dự toán thu, chi tài chính công đoàn năm 

2021 tại LĐLĐ tỉnh với tổng số tiền 360.000.000đ  để chi hỗ trợ cho đoàn viên, người 
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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. 

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh chỉ đạo, yêu cầu các đơn vị rà soát các hồ sơ, thủ 

tục đảm bảo việc hỗ trợ cho từng đối tượng đoàn viên, người lao động làm việc trong 

các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; cán bộ công đoàn 

và các đối tượng khác tham gia phòng, chống dịch Covid-19 để tổ chức thăm hỏi, động 

viên, trao hỗ trợ kịp thời, đúng theo quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt 

Nam. 

2. Kết quả kiểm tra, giám sát. 

Uỷ ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh đã ban hành văn bản về việc hướng dẫn, chỉ đạo 

Uỷ ban Kiểm tra các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức kiểm tra, giám sát 

việc chi hỗ trợ tại cấp mình. Qua kết quả báo cáo của các đơn vị và kiểm tra, giám sát 

của Uỷ ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh thấy rằng: kết quả thực hiện việc chi hỗ trợ đảm bảo 

đúng đối tượng, tiêu chí và mức hỗ trợ, nguồn kinh phí hỗ trợ theo Quyết định số 

2606/QĐ-TLĐ, Quyết định số 3022/QĐ-TLĐ, Quyết định số 3040/QĐ-TLĐ của 

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Các đơn vị đã tiến hành thực 

hiện đầy đủ hồ sơ đề nghị từ CĐCS bao gồm tờ trình, danh sách đoàn viên, người lao 

động bị ảnh hưởng, các quyết định điều trị, cách ly…của từng đối tượng, công đoàn 

cấp trên trực tiếp cơ sở căn cứ rà soát, lập danh sách để đề nghị hỗ trợ đảm bảo theo 

quy định. Tính đến ngày 16/11/2021, tổng số kinh phí được trích từ nguồn tài chính 

được cân đối trong dự toán thu, chi tài chính công đoàn năm 2021 là 417.950.000đ  

tại các cấp công đoàn, đã trao, hỗ trợ cho 373 đoàn viên, người lao động và các đối 

tượng khác tham gia phòng, chống dịch Covid-19, trong đó Liên đoàn Lao động tỉnh 

chi 360.000.000đ, hỗ trợ cho 03 đơn vị tuyến đầu chống chống dịch, 69 cán bộ y bác 

sỹ tham gia tuyến đầu chống dịch tại Bình Dương và 263 đoàn viên, NLĐ là F0, F1, 

đoàn viên hoàn cảnh khó khăn…; công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chi 57.950.000đ, 

hỗ trợ cho 10 đơn vị tuyến đầu chống dịch và 41 cán bộ, đoàn viên (có biểu mẫu báo 

cáo gửi kèm). Ngoài ra, tại công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chi hỗ trợ cho đơn vị 

tuyến đầu chống dịch và đoàn viên từ nguồn Quỹ phòng chống dịch Covid-19 do các 

tổ chức, cá nhân, CĐCS hỗ trợ, ủng hộ với số tiền gần 500.000.000đ. 

Công tác trao quà hỗ trợ được Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh và công đoàn cấp 

trên trực tiếp cơ sở tổ chức trao trực tiếp cho đoàn viên, người lao động các đối tượng 

khác tham gia phòng, chống dịch; việc trao kinh phí hỗ trợ đảm bảo kịp thời; đoàn 
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viên, người lao động được hỗ trợ có danh sách ký nhận, các đơn vị đã thanh quyết 

toán với Liên đoàn Lao động tỉnh đầy đủ các thủ tục theo quy định.   
 

 

Nơi nhận:           

- UBKT Tổng LĐLĐ Việt Nam; 

- Thường trực LĐLĐ tỉnh; 

- Lưu: VT, UBKT. 

TM. ỦY BAN KIỂM TRA 

 CHỦ NHIỆM 
 
 

 
 

Lương Thị Hồng Thanh 
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