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Kính gửi:                    Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố 

Bình Dương, Đồng Nai, Hồ Chí Minh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Long An, Tây Ninh 
   

 

 

  

Lời đầu tiên, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Quảng Trị xin được gửi lời thăm hỏi, 

chia sẻ với những khó khăn, vất vả của chính quyền, nhân dân, đoàn viên, NLĐ, các cấp 

công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trong tình hình diễn biến 

phức tạp của dịch bệnh Covid-19 hiện nay và tin tưởng rằng tình hình dịch bệnh sẽ 

sớm được khống chế ở địa phương. 

Thực hiện Quyết định số 3022/QĐ-TLĐ ngày 09/8/2021 sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Quyết định số 2606/QĐ-TLĐ ngày 19/5/2021 về chi hỗ trợ khẩn cấp cho 

đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trong đợt bùng phát dịch lần 

thứ 4 từ ngày 27/4/2021 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ban Thường vụ 

LĐLĐ tỉnh Quảng Trị có chủ trương xem xét, hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động 

quê Quảng Trị làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp từ TP Hồ Chí Minh và 

các tỉnh phía Nam trở về Quảng Trị (thuộc đối tượng quy định tại Điểm 2 và Điểm 5b, 

Khoản 1, Điều 1 Quyết định 3022/QĐ-TLĐ).  

Để đảm bảo yêu cầu cho công tác quyết toán nguồn kinh phí hỗ trợ, LĐLĐ tỉnh 

Quảng Trị đã tiến hành khảo sát đối với NLĐ, lập danh sách các đơn vị, doanh nghiệp  

đóng tại các địa phương (có danh sách kèm theo) và đề nghị LĐLĐ các tỉnh, thành phố 

phối hợp, xác nhận giúp danh sách những đơn vị, doanh nghiệp đang hoạt động, có 

đóng kinh phí công đoàn tại địa phương và vui lòng gửi lại cho LĐLĐ tỉnh Quảng Trị 

trước ngày 05/9/2021 qua địa chỉ hộp thư điện tử: bantaichinhldldqt@gmail.com. 

Thông tin chi tiết xin liên hệ đ/c Trần Công Thành - UVBTV, Trưởng ban Tài chính 

LĐLĐ tỉnh Quảng Trị, SĐT: 0888.099.599.        

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm phối hợp của LĐLĐ các tỉnh, thành phố./. 

  

Nơi nhận: TM.BAN THƯỜNG VỤ 

- Như kính gửi; PHÓ CHỦ TỊCH 
- Thường trực LĐLĐ tỉnh; 

- Lưu: VT, TC, CTCS. 
 
 
 

    

   
 Nguyễn Thị Hoài Lê 

V/v phối hợp xác nhận đơn vị, doanh nghiệp          

có đóng kinh phí công đoàn để thực hiện hỗ trợ  

cho đoàn viên, người lao động về quê 
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