
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH NGHỆ AN 

              Số:        / LĐLĐ-CSPL&QHLĐ 
V/v SĐ,BS 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. 

Ngày 08/10/2021, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An ban hành Văn bản số 

513/LĐLĐ-CSPL&QHLĐ về việc 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. 

Để phù hợp với tình hình thực tiễn, kịp thời hỗ trợ người lao động, Liên 

đoàn Lao động tỉnh Nghệ An tiếp tục sửa đổi nội dung tại Hướng dẫn 26/HD-

LĐLĐ và Văn bản 502/LĐLĐ-CSPL&QHLĐ như sau: 

Sửa đổi nội dung về hồ sơ thanh toán: “Giấy tờ chứng minh đã cách ly y tế 

(kể từ ngày 01/8/2021)” áp dụng đối với đối tượng lao động miền Nam về quê, 

quy định tại mục 4, phần III, Hướng dẫn số 26/HD-LĐLĐ sửa thành: “Giấy tờ 

chứng minh đã hoặc đang cách ly y tế (kể từ ngày 01/8/2021)” 

 Trên đây là 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); 

- Thường trực LĐLĐ tỉnh (Để biết); 
- Cán bộ, CV LĐLĐ tỉnh (T/hiện); 
- Lưu VT, CSPL & QHLĐ./. 

 

 
                          TM. BAN THƯỜNG VỤ 

               PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 
 
  

 
 

                                Nguyễn Kỳ Sơn 
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