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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    Nghệ An, ngày       tháng 10  năm 2021 

 

                 Kính gửi: Liên đoàn Lao động các huyện, thành, thị  

 

 Từ ngày 30/9/2021, sau khi Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam nới 

lỏng giãn cách, sau chuỗi ngày dài cầm cự chống dịch, đã có hàng chục ngàn công 

dân tự phát di chuyển về quê, trong đó có hàng ngàn người dân Nghệ An, và dự báo 

số lượng sẽ tăng cao trong thời gian tới.  

 Căn cứ Thông báo số 18/TB-TTCH ngày 5/10/2021 của Trung tâm chỉ huy 

phòng, chống dịch Covid-19 thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Đức Trung - 

Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chỉ huy Trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, 

chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An tại buổi làm việc triển khai công tác đón công dân 

từ các tỉnh, thành phố phía Nam trở về địa phương. 

 Căn cứ Hướng dẫn số 26/HD-LĐLĐ ngày 7/9/2021 của Liên đoàn Lao động 

tỉnh Nghệ An, để kịp thời chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) đang 

làm việc tại các doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn đã di chuyển từ các tỉnh 

phía Nam về quê, Liên đoàn Lao động tỉnh yêu cầu các đơn vị triển khai ngay các nội 

dung sau đây: 

  I. Liên đoàn Lao động các huyện, thành, thị  tiến hành các bước sau đây: 

 1. Tiến hành phát phiếu khảo sát lấy thông tin của người lao động miền 

Nam về quê, mỗi người lao động phát một phiếu khảo sát (có mẫu phiếu khảo sát 

gửi kèm) 

 - Đối với nhóm công dân được cách ly tại các khu cách ly tập trung, đề nghị 

các đơn vị báo cáo Ban chỉ đạo phòng chống dịch của huyện, phối hợp với các Khu 

cách li trên địa bàn, tiến hành phát phiếu khảo sát lấy thông tin của  người lao động 

miền Nam về quê.   

 - Đối với nhóm công dân đã được Sở Y tế tổ chức kê khai y tế, đã tiêm đủ 2 

mũi vắc xin, được Sở Giao thông vận tải thông báo cho các địa phương xét nghiệm 

SARS-CoV-2 và cho cách ly tại nhà theo quy định, đề nghị các đơn vị phối hợp với 

chính quyền địa phương tiến hành phát phiếu khảo sát đến tận người lao động miền 

Nam về quê;  

 2. Tổng hợp phiếu khảo sát 



  - Việc khảo sát có thể chia thành các đợt, mỗi đợt 3 ngày, sau mỗi đợt khảo sát, 

tiến hành tổng hợp thông tin của người lao động. Nếu khu cách ly tiếp tục đón nhận 

lao động miền Nam trở về thì tiếp tục thực hiện việc khảo sát đối với số lao động mới 

bổ sung. 

 - Tiến hành tổng hợp phiếu khảo sát, phân loại lao động thuộc đối tượng hỗ trợ. 

Lập danh sách đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn đủ điều kiện hỗ trợ.  

 3. Chuẩn bị các thủ tục để chi hỗ trợ   

 Trên cơ sở danh sách đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn đủ điều 

kiện hỗ trợ, Liên đoàn Lao động huyện: 

 - Đề nghị đối tượng đủ điều kiện hỗ trợ cung cấp các hồ sơ theo quy định tại 

mục 4.III  Hướng dẫn 26/HD-LĐLĐ ngày /9/2021 của Liên đoàn Lao động tỉnh.  

- Gửi danh sách các doanh nghiệp nơi người lao động đang làm việc về Liên 

đoàn Lao động tỉnh để xác minh doanh nghiệp nơi người lao động làm việc có đóng 

kinh phí công đoàn. 

4. Chi hỗ trợ 

 - Liên đoàn Lao động các huyện tiến hành chi hỗ trợ, hoặc đề nghị Liên đoàn 

Lao động tỉnh chi hỗ trợ, sau khi có đầy đủ thủ tục hồ sơ theo quy định tại mục 4.III  

Hướng dẫn 26/HD-LĐLĐ ngày /9/2021 của Liên đoàn Lao động tỉnh, và thông báo 

của Liên đoàn Lao động tỉnh về doanh nghiệp có đóng kinh phí Công đoàn. 

 - Liên đoàn Lao động các huyện ban hành quyết định chi hỗ trợ từng đợt cho lao 

động miền Nam về có hoàn cảnh khó khăn. 

 - Hình thức chi hỗ trợ: có thể chi trả trực tiếp hoặc chuyển qua tài khoản ngân 

hàng cho các đối tượng hỗ trợ. Nếu chuyển qua tài khoản ngân hàng cho các đối 

tượng hỗ trợ, thì phải thông báo đến đối tượng hỗ trợ. 

Chi hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng sau: 

Đối với một số đối tượng người lao động có hoàn cảnh khó khăn như: lao động 

nữ đang nuôi con nhỏ dưới 24 tháng tuổi Lao động nữ đang mang thai từ tháng thứ 7, 

lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đang hưởng trợ cấp hàng tháng, có tỷ 

lệ suy giảm từ 31% trở lên; lao động có danh sách trong hộ nghèo, cận nghèo năm 

2020, 2021, nếu có giấy tờ chứng minh đang làm việc tại doanh nghiệp năm 2021, thì 

Liên đoàn Lao động các huyện ra quyết định hỗ trợ và trao tiền hỗ trợ trong thời gian 

sớm nhất, đảm bảo tính kịp thời. 

  5. Một số trường hợp đặc thù  

 Đối với một số địa phương có khu cách ly của tỉnh như Thành phố Vinh, Cửa 

Lò, Nghi Lộc thì Liên đoàn Lao động thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, huyện Nghi 



Lộc tiến hành khảo sát, tổng hợp danh sách lao động miền Nam trở về, đang cách ly 

trên địa bàn. Phân loại lao động thuộc các địa phương. Tiến hành các bước từ mục 

1.1 đến mục 1.4 tại công văn này. Lập danh sách lao động của từng địa phương đủ 

điều kiện hỗ trợ, sau đó chuyển danh sách lao động về Liên đoàn Lao động các địa 

phương để tiến hành chi hỗ trợ, hoặc đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh chi hỗ trợ đối 

với địa phương được cấp bù kinh phí hoạt động.  

  6. Chế độ báo cáo và hỗ trợ khảo sát 

 - Liên đoàn Lao động các huyện, thành, thị thực hiện chế độ báo cáo về Liên 

đoàn Lao động tỉnh (qua Ban CSPL &QHLĐ), vào thứ 6 hàng tuần. Nội dung báo 

cáo: Danh sách tổng hợp đối tượng chi trả; Số tiền, đối tượng đã chi trả; Những khó 

khăn vướng mắc. 

 - Liên đoàn Lao động tỉnh cử các đồng chí cán bộ, chuyên viên thuộc các Ban 

Liên đoàn Lao động tỉnh để hỗ trợ cho Liên đoàn Lao động huyện thực hiện công tác 

khảo sát và tổng hợp phiếu khảo sát (có danh sách kèm theo). Hoạt động của các 

đồng chí cán bộ, chuyên viên chịu sự điều hành trực tiếp của các đồng chí Chủ tịch 

Liên đoàn Lao động các huyện thành thị. Liên đoàn Lao động các huyện thành thị 

thông báo thời gian tiến hành để các đồng chí chuyên viên Liên đoàn Lao động tỉnh 

tham gia.  

 7. Thời gian tiến hành khảo sát và tổng hợp   

 Bắt đầy từ ngày 08/10/2021, tiến hành liên tục, không phân biệt ngày nghỉ thứ 7, 

chủ nhật. 

 II. Đối với các Ban Liên đoàn Lao động tỉnh 

 1. Ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động 

  - Là đầu mối của Liên đoàn Lao động tỉnh trong tham mưu, khâu nối toàn bộ 

hoạt động khảo sát, chi trả hỗ trợ Người lao động miền Nam về quê. 

 - Tham mưu văn bản gửi Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An về việc phối hợp 

khảo sát NLĐ miền Nam về quê tại các khu cách ly. 

 2. Ban Tài chính  

 - Phối hợp với Ban Chính sách Pháp luật & QHLĐ để triển khai chi trả kịp thời 

cho người lao động. 

 3. Ủy ban kiểm tra 

 - Tiến hành giám sát việc chi trả theo đúng quy định. 

 4. Các Ban Liên đoàn Lao động tỉnh  



 Tạo điều kiện, giao nhiệm vụ cho các chuyên viên trong Ban trực tiếp cùng với 

các Liên đoàn Lao động huyện để tiến hành khảo sát, tổng hợp, chi trả kịp thời các 

chế độ cho người lao động. 

 5. Các cán bộ, chuyên viên Liên đoàn Lao động tỉnh 

  - Trực tiếp cùng với Liên đoàn Lao động các huyện để phát, tổng hợp phiếu 

khảo sát đến người lao động trong các khu cách ly. 

 - Hướng dẫn, đôn đốc Liên đoàn Lao động các huyện triển khai thực hiện công 

văn này một cách nhanh nhất, sớm nhất và đúng quy định; chịu sự điều hành trực tiếp 

của các đồng chí Chủ tịch Liên đoàn Lao động các huyện thành thị. 

 - Báo cáo tiến độ của Liên đoàn Lao động huyện được phân công phụ trách về 

Ban CSPL&QHLĐ. 

          Nhận được Văn bản này, đề nghị các đơn vị triển khai ngay, nhằm kịp thời hỗ 

trợ cho đoàn viên, người lao động. 

 

   

Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Ban chỉ đạo PC dich Covid-19 tỉnh N.A 
- Trung tâm chỉ huy PC dịch covid-19 tỉnh N.A 
- Thường trực LĐLĐ tỉnh (Để biết); 
- Cán bộ, chuyên viên (Thực hiện); 
- Lưu VT, CSPL&QHLĐ. 

 
 

 
                    TM. BAN THƯỜNG VỤ 

                           PHÓ CHỦ TỊCH 
 
  

 
 

 
                          Nguyễn Chí Công 
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