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HƯỚNG DẪN 

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 
 

Thực hiện Quyết định 2606/QĐ-TLĐ ngày 19/5/2021 của Tổng Liên đoàn Lao 

động Việt Nam; Quyết định 3022/QĐ -TLĐ ngày 9/8/2021 của Đoàn Chủ tịch Tổng 

Liên đoàn Lao động Việt Nam sửa đổi, bổ sung Quyết định 2606/QĐ-TLĐ ngày 

19/5/2021 về chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch 

bệnh Covid -19 trong đợt bùng phát lần thứ 4 từ ngày 27/4/2021, Liên đoàn Lao động 

tỉnh hướng dẫn các cấp công đoàn triển khai như sau: 

I. Hỗ trợ đơn vị tuyến đầu chống dịch và đoàn viên, người lao động bị ảnh 

hưởng bởi dịch Covid-19 

  1. Hỗ trợ đơn vị tuyến đầu chống dịch và đoàn viên, người lao động bị ảnh  

hưởng bởi dịch Covid-19 

1.1. Lực lượng đang phục vụ tuyến đầu chống dịch, gồm các cơ sở y tế, bệnh 

viện dã chiến, khu cách ly tập trung, mức hỗ trợ từ 5 đến 10 triệu đồng/đơn vị.   

1.2. Người lao động tại các doanh nghiệp, cán bộ công chức (bao gồm cả doanh 

nghiệp chưa có tổ chức công đoàn) là F0, không vi phạm các quy định của pháp luật 
về phòng, chống dịch, được hỗ trợ tối đa 1.500.000 đồng/người.  

1.3. Đoàn viên là người lao động (tại doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn) 
là F1 phải cách ly y tế theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, không vi 

phạm các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch được hỗ trợ tối đa 1.000.000 
đồng/người.  

1.4. Đoàn viên là cán bộ, công chức, viên chức là F1, có hoàn cảnh khó khăn 
phải cách ly y tế theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, không vi phạm 

các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch được hỗ trợ tối đa 1.000.000 
đồng/người. 

1.5. Đoàn viên là người lao động (tại các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp có 
đóng kinh phí công đoàn) phải nghỉ việc từ 14 ngày trở lên, không có lương và thu 
nhập, để cách ly y tế, hoặc đang cư trú trong các khu vực bị phong tỏa theo yêu cầu 

của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, được hỗ trợ mức tối đa 500.000 đồng/người khi 
thuộc một trong các trường hợp sau: 

a) Có hoàn cảnh khó khăn; 

b) Đang mang thai hoặc nuôi con dưới 6 tuổi; 



1.6. Đoàn viên là người lao động, cán bộ công chức tại các cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn, tử vong do bị nhiễm vi rút Sars-Co-2 kể từ 
ngày 27 tháng 4 năm 2021, được hỗ trợ tối đa là 3.000.000 đồng/người (không bao 

gồm các khoản đã hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động tại các khoản 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 
1.7 Điều này). 

1.7. Đối với đoàn viên, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp có 
đóng kinh phí công đoàn (năm 2021 hợp đồng lao động chưa hết thời hạn) đã di 

chuyển từ các tỉnh phía Nam về quê kể từ ngày 01/8/2021, phải thực hiện đúng yêu 
cầu cách ly y tế theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại địa phương, có 

hoàn cảnh khó khăn, thì được xem xét hỗ trợ tối đa 500.000 đồng/người.  

1.8. Các trường hợp đặc biệt khác cần hỗ trợ, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động 

tỉnh ủy quyền cho Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh chủ động xem xét, quyết định 

phù hợp với tình hình thực tế, yêu cầu phòng, chống dịch và khả năng cân đối tài chính 

công đoàn. 

II. Hỗ trợ cán bộ công đoàn tham gia công tác chống dịch Covid-19 

Chi hỗ trợ cán bộ công đoàn tham gia công tác chống dịch tại huyện, thành, 

thị có dịch, trong đợt bùng phát lần thứ 4, kể từ ngày 27/4/2021, gồm: người làm 

nhiệm vụ trực tiếp tuyên truyền, vận động, kiểm tra, giám sát phòng, chống dịch tại 

doanh nghiệp, khu công nghiệp tại các huyện, thành, thị có dịch; tham gia hỗ trợ 

truy vết, xét nghiệm, cưỡng chế cách ly y tế; rà soát, thống kê người lao động trong 

các khu cách ly, khu phong tỏa; trao và phát quà hỗ trợ trực tiếp cho đoàn viên, 

người lao động tại các khu cách ly, khu phong tỏa, với đối tượng và mức hỗ trợ như 

sau:   

1. Cán bộ chuyên trách công đoàn cấp trên cơ sở, cấp tỉnh được chi: 150.000 
đồng/người/ngày kể cả ngày nghỉ, ngày lễ,Tết, tùy theo tính chất, mức độ, công việc 

và số ngày thực tế phòng, chống dịch nhưng tối đa không quá 2.000.000 đồng/người. 
Giao ban thường vụ công đoàn các cấp phân công nhiệm vụ quyết định và chịu trách 

nhiệm.  

  2. Cán bộ công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị: mức chi hỗ trợ 

120.000 đồng/người/ngày kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, Tết. Tùy theo tính chất, mức độ, 

công việc và số ngày thực tế chống dịch nhưng tối đa không quá 1.500.000 

đồng/người. Ban chấp hành Công đoàn cơ sở tự cân đối trong tài chính được duyệt chi 

để quyết định và chịu trách nhiệm.  

3. Cán bộ công đoàn tham gia công tác phòng, chống dịch bị nhiễm Covid-19 

(F0) hoặc phải áp dụng các biện pháp cách ly y tế theo yêu cầu của cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền, hưởng mức hỗ trợ 1.500.000 đồng/người.  

III. Nguyên tắc hỗ trợ, tiêu chí hoàn cảnh khó khăn, Lao động miền nam 

trở về quê có hoàn cảnh khó khăn.   

1. Nguyên tắc hỗ trợ: 

1.1. Đoàn viên, người lao động thuộc nhiều đối tượng được hưởng mức hỗ trợ 

khác nhau theo quy định tại Mục I, Hướng dẫn này thì chỉ được hưởng theo đối tượng 



có mức hỗ trợ cao nhất. Trường hợp đã được hỗ trợ ở mức thấp, sau đó lại chuyển 

thành đối tượng được hỗ trợ ở mức cao hơn thì được hưởng tiếp phần chênh lệch giữa 

2 mức hỗ trợ. 

1.2. Mỗi đối tượng chỉ được hỗ trợ một lần. Đoàn viên, người lao động thuộc 

Liên đoàn Lao động huyện, công đoàn ngành nào thì nơi đó có trách nhiệm lập danh sách 
và hỗ trợ trước tiên. Trường hợp hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động không thuộc đối 

tượng mình quản lý thì đơn vị hỗ trợ có trách nhiệm thông tin và phối hợp với địa 
phương, ngành quản lý đoàn viên, người lao động để đảm bảo không chồng chéo, trùng 

đối tượng.  

 1.3. Trường hợp đang nuôi con dưới 6 tuổi:  Nếu cả 2 vợ chồng là đoàn viên, 

người lao động đều phải cách ly y tế, hoặc đang cư trú trong các khu vực bị phong tỏa 
theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì chỉ 01 người được hưởng hỗ trợ. 

Nếu có từ 02 con dưới 6 tuổi trở lên thì cả vợ và chồng đều được hỗ trợ. 

2. Tiêu chí về hoàn cảnh khó khăn   

Tiêu chí về hoàn cảnh khó khăn hoặc trường hợp đặc biệt của các đối tượng nêu 

tại các điểm (1.4), (1.5a), (1.7), Mục 1, Phần I, Hướng dẫn này thuộc một trong các 

trường hợp sau:  

- Lao động nữ đang mang thai từ tháng thứ 7 trở lên hoặc nuôi con nhỏ dưới 24 

tháng tuổi. 

- Người lao động, đoàn viên có vợ, hoặc chồng, hoặc con bị mắc bệnh phải chữa 

trị dài ngày theo Thông tư số 46/2016/TT-BYT ngày 30/12/2016 của Bộ Y tế. 

- Đoàn viên, người 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.  

- Đoàn viên trong năm 2020, 2021, bị ảnh hưởng thiên tai, lũ lụt, sạt lở đất.. làm 

hư hỏng một phần hoặc toàn bộ nhà cửa hoặc bị cháy nhà.... 

- Gia đình CNLĐ là hộ nghèo hoặc cận nghèo ( trong giấy chứng nhận hộ nghèo 

có tên của đối tượng đề nghị) 

 3. Hồ sơ thanh toán cho đoàn viên, người lao động tử vong do bị nhiễm vi 

rút Sars-Co-2  

  Đoàn viên là người lao động, cán bộ công chức tại các cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp có đóng kinh phí công đoàn, tử vong do bị nhiễm vi rút Sars-Co-2 (theo mục 
1.6), hồ sơ thanh toán là bản chụp giấy báo tử hoặc giấy tờ chứng minh tương đương.  

4. Đoàn viên, người lao động đã di chuyển từ các tỉnh phía Nam về quê có 

hoàn cảnh khó khăn 

- Cách thức triển khai: 

+ Liên đoàn Lao động huyện, Công đoàn ngành tiến hành khảo sát theo mẫu 

(đính kèm Hướng dẫn này), và thực hiện chi hỗ trợ cho đối tượng lao động ở các tỉnh  

phía Nam về quê, hoặc đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh chi hỗ trợ theo hướng dẫn tại 

mục IV công văn này. 



+ Thời điểm lao động trở về: kể từ ngày 01/8/2021  

+ Doanh nghiệp nơi người lao động làm việc có đóng kinh phí Công đoàn   

+ Chỉ chi trả cho lao động đang làm việc có hoàn cảnh khó khăn. 

- Hồ sơ thanh toán: 

+ Tờ trình kèm danh sách trích ngang lao động có hoàn cảnh khó khăn  

+ Giấy tờ chứng minh đang làm việc tại doanh nghiệp năm 2021: Bản phô tô 

Hợp đồng lao động còn hiệu lực năm 2021 hoặc Bản chụp sao kê ngân hàng tiền 

lương cá nhân nhận từ doanh nghiệp năm 2021, hoặc bản chụp sổ BHXH (hoặc chụp 

tại phần mềm VSSID) năm 2021 hoặc các giấy tờ khác... 

+ Giấy tờ chứng minh đã cách ly y tế (kể từ ngày 01/8/2021) 

 + Giấy tờ chứng minh hoàn cảnh khó khăn. 

 + LĐLĐ các huyện, Công đoàn ngành sau khi tổng hợp danh sách lao động khó 

khăn từ doanh nghiệp các tỉnh trở về, phải gửi danh sách các doanh nghiệp về LĐLĐ 
tỉnh, để LĐLĐ tỉnh phối hợp xác minh về nội dung doanh nghiệp nơi người lao động 
làm việc có đóng kinh phí công đoàn, rồi mới được chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao 

động. 

IV. Nguồn hỗ trợ, thủ tục thanh toán:  

1. Nguồn hỗ trợ: 

Nguồn kinh phí để chi hỗ trợ theo Hướng dẫn này, được cân đối trong dự toán 

thu, chi tài chính công đoàn năm 2021 tại Liên đoàn Lao động tỉnh, các Liên đoàn Lao 

động huyện, thành, thị, công đoàn ngành (bao gồm cả nguồn kinh phí dự phòng năm 

2021) và nguồn xã hội hóa. Trường hợp các đơn vị không tự cân đối được nguồn thu, 

chi theo dự toán được giao năm 2021, phải sử dụng tài chính công đoàn tích lũy của 

đơn vị hoặc đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh cấp hỗ trợ thì lập danh sách tập thể, cá 

nhân cần hỗ trợ, gửi về Liên đoàn Lao động tỉnh xem xét, quyết định.  

Có 03 nguồn chi cụ thể như sau: 

1.1. Liên đoàn Lao động tỉnh: chi hỗ trợ đối với các đối tượng sau  

- Chi hỗ trợ đối với đối tượng thuộc điểm (1.1), Mục 1, Phần I "Lực lượng đang 

phục vụ tuyến đầu chống dịch, gồm các cơ sở y tế, bệnh viện dã chiến, khu cách ly 

tập trung" 

- Chi hỗ trợ đối với các Liên đoàn Lao động huyện, thành, thị, Công đoàn ngành 

được cấp bù ngân sách: từ điểm (1.1) đến điểm (1.7) tại Mục 1, Phần I; và và đối 

tượng cán bộ công đoàn tại mục 1, mục 3, Phần II. 

1.2. Đối với Liên đoàn Lao động huyện, Công đoàn Ngành tự cân đối được 

ngân sách:  



- Được phép sử dụng nguồn kinh phí hoạt động để chi hỗ trợ đối với các đối 

tượng: từ điểm (1.1) đến điểm (1.7) tại Mục 1, Phần I; đối tượng cán bộ công đoàn tại 

Mục 1, mục 3, Phần II.” 

- Ưu tiên và tập trung nguồn ngân sách chi hỗ trợ trực tiếp cho đoàn viên, người 

lao động. 

1.3. Đối với Công đoàn cơ sở: Ban chấp hành công đoàn cơ sở tự cân đối 

trong nguồn tài chính được duyệt để quyết định và chịu trách nhiệm. 

2. Hồ sơ, thủ tục chi trả  

  Được quy định tại Văn bản số 346/LĐLĐ-CSPL&QHLĐ ngày 22/7/2021 của 

Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An về việc hướng dẫn hồ sơ chi hỗ trợ ảnh hưởng bởi 
dịch Covid -19 và Hướng dẫn này.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Liên đoàn Lao động tỉnh 

1.1. Ban Chính sách - Pháp luật & Quan hệ lao động  

- Là đầu mối tham mưu xây dựng và ban hành Hướng dẫn, chỉ đạo Liên đoàn 

Lao động các huyện, thành, thị, Công đoàn ngành, CĐCS trực thuộc triển khai thực 

hiện. 

- Tham mưu cho Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh ban hành Quyết định 

thành lập đoàn của tỉnh để thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, vận động, kiểm tra, 

giám sát phòng, chống dịch trao và phát quà hỗ trợ trực tiếp cho đoàn viên, người 

lao động tại huyện, thành, thị vùng có dịch.  

- Tiếp nhận hồ sơ đề nghị thanh toán của các đối tượng được hỗ trợ theo quy 

định; Tham mưu ban hành quyết định hỗ trợ cho các tập thể, cá nhân. 

- Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Quyết định 3022/QĐ-TLĐ với Tổng 

Liên đoàn.  

1.2. Ban Tuyên Giáo- Nữ Công:  

- Chịu trách nhiệm về việc truyền thông cho các hoạt động thăm tặng quà.   

1.3. Ban Tài chính: Chuẩn bị kinh phí tổ chức thăm tặng quà và chuyển kinh 

phí cho các đơn vị được hỗ trợ. Hướng dẫn thanh quyết toán theo quy định. 

1.4. Ủy ban Kiểm tra: Hướng dẫn Uỷ ban kiểm tra các cấp kiểm tra, giám sát 

việc tổ chức thực hiện Hướng dẫn này; tiến hành giám sát, kiểm tra việc tổ chức thực 

hiện ở một số địa phương, đơn vị. 

2. Liên đoàn Lao động các huyện, thành, thị, Công đoàn ngành nơi có dịch 

Covid-19 

- Liên đoàn Lao động các huyện, thành, thị, Công đoàn ngành nơi có dịch 

Covid-19 có trách nhiệm thông tin, trao đổi, phối hợp trong quá trình triển khai thực 

hiện, tránh bỏ sót hoặc chi trùng đối tượng.   



- Rà soát đối tượng và mức hỗ trợ theo tiêu chí trên để thực hiện đảm bảo quyền 

lợi của đoàn viên, người lao động. 

- Công đoàn ngành, Liên đoàn Lao động huyện, thành, thị thuộc vùng có dịch 

ban hành Quyết định thành lập đoàn đi tuyên truyền, vận động, kiểm tra, giám sát 

phòng, chống dịch, trao và phát quà hỗ trợ trực tiếp cho đoàn viên, người lao động.   

- Đối với các đơn vị được cấp bù ngân sách, gửi hồ sơ thanh toán theo Văn bản 

số 346/LĐLĐ-CSPL&QHLĐ ngày 22/7/2021 của Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An, 

gửi về Liên đoàn Lao động tỉnh (qua Ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động)  

xem xét, hỗ trợ. 

- Cập nhật hàng ngày số liệu thay đổi của hoạt động 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, về Liên đoàn Lao động tỉnh (qua Ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động , 

trực tiếp Zalo đ/c Diệu Hoa, hoặc Zalo Nhóm Ban CSPL với huyện, ngành).  

 - Trên đây là Hướng dẫn triển khai Quyết định 3022/QĐ -TLĐ ngày 9/8/2021 

của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sửa đổi, bổ sung Quyết định 
2606/QĐ-TLĐ ngày 19/5/2021 về chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động 
bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid -19 trong đợt bùng phát lần thứ 4 từ ngày 

27/4/2021. Căn cứ tình hình thực tế diễn biến và sự ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên 
địa bàn, Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ có sự điều chỉnh phù hợp về mức hỗ trợ, để chi hỗ 

trợ kịp thời đối với đoàn viên, người lao động.  

 Hướng dẫn này thay thế các văn bản sau: Hướng dẫn 18/HD-LĐLĐ ngày 

25/5/2021 về việc 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; Công văn 245/LĐLĐ-

CSPL&QHLĐ ngày 02/6/2021, Công văn  293/LĐLĐ-CSPL&QHLĐ ngày 23/6/2021 
về việc sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn 18/HD-LĐLĐ về việc chi khẩn cấp hỗ trợ đoàn 

viên, NLĐ.     

 Đề nghị Liên đoàn các huyện, thành, thị, Công đoàn ngành căn cứ Hướng dẫn, 

triển khai nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, liên hệ về Liên 

đoàn Lao động tỉnh (qua Ban Chính sách - Pháp luật & Quan hệ lao động) để cùng 

trao đổi, giải quyết. 

 

 

Nơi nhận: 
- 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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