
  TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH NGHỆ AN 

 

          Số:         /LĐLĐ-CSPL&QHLĐ 
V/v sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn 26/HD-LĐLĐ, 

Văn bản 502/LĐLĐ-CSPL&QHLĐ  

về việc chi khẩn cấp hỗ trợ đoàn viên, NLĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

            Nghệ An, ngày     tháng 10 năm 2021 

        
                      

    Kính gửi:  - Liên đoàn Lao động huyện, thành, thị; 
    - Công đoàn ngành, Công đoàn cơ sở trực thuộc; 

   
            

Ngày 07/9/2021, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An ban hành Hướng dẫn số 

26/HD-LĐLĐ về việc triển khai thực hiện Quyết định 3022/QĐ -TLĐ ngày 9/8/2021 

của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về chi hỗ trợ khẩn cấp cho 

đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trong đợt bùng phát lần 

thứ 4, từ ngày 27/4/ 2021;  

Ngày 07/10/2021, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An ban hành Văn bản số 

502/LĐLĐ-CSPL&QHLĐ về việc khảo sát, chi hỗ trợ lao động miền Nam về quê từ 

30/9/2021. 

Để phù hợp với tình hình thực tiễn, nhằm mục đích mở rộng đối tượng để hỗ 

trợ thêm được nhiều CNLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Liên đoàn Lao động 

tỉnh Nghệ An sửa đổi một số nội dung tại Hướng dẫn 26/HD-LĐLĐ và Văn bản 

502/LĐLĐ-CSPL&QHLĐ như sau: 

1. Sửa đổi tiêu chí “Lao động nữ đang mang thai từ tháng thứ 7 trở lên hoặc 

nuôi con nhỏ dưới 24 tháng tuổi” quy định tại mục 2, phần III, Hướng dẫn 26/HD-

LĐLĐ, thành "Người lao động đang mang thai hoặc nuôi con dưới 72 tháng tuổi 

(tính đến thời điểm làm thủ tục)”. Nội dung này chỉ áp dụng riêng đối với đối tượng 

lao động miền Nam về quê, quy định tại điểm (1.7), mục 1, phần I.   

2. Bổ sung thêm 01 nguyên tắc hỗ trợ vào mục 1, phần III, Hướng dẫn 26/HD-

LĐLĐ ngày 07/9/2021 như sau: 

“1.4. Đối tượng quy định tại điểm 1.7, mục 1, phần I, áp dụng tiêu chí “Đang 

mang thai hoặc nuôi con dưới 72 tháng tuổi”, nếu cả 2 vợ chồng đều là đoàn viên, 

người lao động và đều có hợp đồng lao động, thì chỉ 01 người làm thủ tục và được 

hưởng hỗ trợ tại tiêu chí này”   



3. Bổ sung thêm 01 nội dung về hồ sơ thanh toán vào mục 4, phần III, Hướng 

dẫn 26/HD-LĐLĐ ngày 07/9/2021 như sau: 

"Đối với người lao động có hoàn cảnh khó khăn, không vi phạm các quy định 

phòng chống dịch, nếu có thẻ đoàn viên Công đoàn (mẫu mới từ năm 2020 đến nay) 

thì được phép chi hỗ trợ ngay mà không cần các thủ tục khác". 

4. Thay thế Phiếu khảo sát tại Công văn số 502/LĐLĐ-CSPL&QHLĐ ngày 

07/10/2021 về việc khảo sát, chi hỗ trợ lao động miền Nam về quê từ 30/9/2021 của 

Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An bằng Phiếu khảo sát này. (Có mẫu phiếu đính 

kèm). 

  Trên đây là một số nội dung sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn 26/HD-LĐLĐ ngày 

07/9/2021 và Công văn số 502/LĐLĐ-CSPL&QHLĐ ngày 07/10/2021 của Liên 

đoàn Lao động tỉnh Nghệ An.  

 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên (thực hiện); 
- Tổng LĐLĐ Việt Nam (B/c); 
- Thường trực Tỉnh ủy (B/c); 
- Ban Dân vận Tỉnh ủy (B/c); 
- MTTQVN tỉnh Nghệ An (B/c); 
- BCĐ phòng chống covid tỉnh (Sở Y tế);  
- Thường trực LĐLĐ tỉnh (Để biết); 
- Cán bộ, chuyên viên LĐLĐ tỉnh (T/hiện); 
- Lưu VT, CSPL & QHLĐ./. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

                   Nguyễn Chí Công 
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