
  TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH NGHỆ AN 

 
          Số:       /LĐLĐ-CSPL&QHLĐ 
      V/v hướng dẫn hồ sơ đề nghị LĐLĐ tỉnh 
      chi hỗ trợ ảnh hưởng bởi dịch Covid -19    

               

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
       Nghệ An, ngày     tháng 7 năm 2021 

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

            
 

         Để triển khai cụ thể Hướng dẫn số 18/HD-LĐLĐ ngày 25/5/2021 của Liên đoàn 
Lao động tỉnh 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 đơn vị lập hồ sơ đề nghị chi hỗ trợ như sau: 

 I. Tập thể:  

1. Đối tượng: Lực lượng đang phục vụ tuyến đầu chống dịch, gồm các cơ sở 

y tế, bệnh viện dã chiến, khu cách ly tập trung. 

 2. Hồ sơ:  

 - Văn bản đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh (gửi qua Ban CSPL-QHLĐ) về 
việc hỗ trợ thăm, tặng quà đối với đơn vị tuyến đầu (ghi rõ thời gian, địa điểm, 

mức tiền).  

 - Sau khi có Quyết định của Liên đoàn Lao động tỉnh về mức hỗ trợ, mới tổ 

chức đi thăm tặng quà.  

 - Nếu đến thăm khu cách li tập trung, Bệnh viện dã chiến, thì có Quyết định của 

các cấp thẩm quyền về việc thiết lập khu vực cách ly tập trung, Bệnh viện dã chiến 
để phòng, chống dịch Covid - 19 (bản phô tô); 

 - Giấy biên nhận về việc hỗ trợ; 

 II. Cá nhân: 

 1. Đối tượng:   

1.1. Đoàn viên; người lao động khu vực có quan hệ lao động (bao gồm cả 

doanh nghiệp, đơn vị chưa có tổ chức công đoàn) là F0 đang điều trị bệnh, không vi 

phạm các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch; 

1.2. Đoàn viên, người lao động tại các doanh nghiệp có đóng kinh phí công 

đoàn, là F1 phải cách ly y tế 21 ngày tại nơi cách ly tập trung theo quyết định của cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền (không áp dụng đối với hình thức cách ly tại nhà, nơi 

lưu trú, doanh nghiệp), không vi phạm các quy định của pháp luật về phòng, chống 

dịch; 

1.3. Đoàn viên là cán bộ, công chức, viên chức là F1 có hoàn cảnh khó khăn 

phải cách ly y tế 21 ngày tại nơi cách ly tập trung theo quyết định của cơ quan nhà 



nước có thẩm quyền (không áp dụng đối với hình thức cách ly tại nhà, nơi lưu trú, 

doanh nghiệp), không vi phạm các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch; 

 1.4. Đoàn viên, người lao động tại các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị có đóng 
kinh phí công đoàn, có quyết định phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà theo 

yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, có hoàn cảnh khó khăn, lao động nữ 
đang mang thai, người lao động nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi; Đoàn viên, người lao động 
buộc phải nghỉ việc, không có lương và thu nhập, do đang cư trú trong các khu vực bị 

phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;  

 2. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ: 

 2.1. Tờ trình đề nghị hỗ trợ của Liên đoàn Lao động huyện thành, thị, Công 
đoàn ngành; 

 2.2. Danh sách trích ngang đoàn viên, người lao động (ghi rõ họ tên, năm 
sinh, đơn vị công tác) với đối tượng tại điểm 1.1; 1.2; 1.3; 1.4, Mục 1.  

 2.3. Các thủ tục khác, cụ thể như sau: 

 - Mục 1.1: (F0), có giấy tờ của cơ quan thẩm quyền chứng minh là F0 (bản phô 

tô);   

 - Mục 1.2: (F1), có giấy tờ của cơ quan thẩm quyền chứng minh là F1 (bản phô 

tô)  

 - Mục 1.3: (F1), có giấy tờ của cơ quan thẩm quyền chứng minh là F1 (bản phô 

tô); Ngoài ra, có giấy tờ chứng minh "hoàn cảnh khó khăn" theo điểm 3, mục III, 
Hướng dẫn số 18/HD-LĐĐ ngày 25/5/2021 của Liên đoàn Lao động tỉnh.  

  - Mục 1.4:  

 a. Đối với đoàn viên, người lao động tại các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị có 
đóng kinh phí công đoàn, có quyết định phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà 

theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, có hoàn cảnh khó khăn: 

  + Giấy tờ của cơ quan có thẩm quyền chứng minh bị cách ly tại nhà; 

 + Giấy tờ chứng minh "hoàn cảnh khó khăn" theo điểm 3, mục III, Hướng dẫn 
số 18/HD-LĐĐ ngày 25/5/2021 của Liên đoàn Lao động tỉnh.  

 b. Lao động nữ đang mang thai, người lao động nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi:  

 + Giấy tờ của cơ quan có thẩm quyền chứng minh bị cách ly tại nhà; 

 + Giấy tờ chứng minh đang mang thai, nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi;    

 c. Đối với người lao động buộc phải nghỉ việc, không có lương và thu nhập, do 

đang cư trú trong các khu vực bị phong tỏa:  

 + Giấy tờ của cơ quan có thẩm quyền chứng minh đang sống trong khu vực bị 
phong tỏa. 

 + Xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi công tác về việc không chi trả lương, thu 
nhập. 



 III. Cán bộ công đoàn (chỉ thực hiện chi đối với cán bộ công đoàn chuyên 

trách):  

 1. Tờ trình đề nghị hỗ trợ của LĐLĐ huyện, thành, thị, Công đoàn ngành nơi 

có dịch; 

 2. Quyết định thành lập đoàn cán bộ công đoàn chuyên trách 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 (có danh sách kèm theo); 

 3. Quyết định của chính quyền về việc thiết lập khu vực cách ly xã hội, khu 
phong tỏa, bệnh viện dã chiến để phòng, chống dịch Covid - 19 (bản phô tô); 

   4.  Kế hoạch về thời gian thực hiện nhiệm vụ thăm tặng quà, trực tiếp tuyên 

truyền, vận động, kiểm tra, giám sát phòng, chống dịch... 

 Trên đây là hướng dẫn hồ sơ chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động 

bị ảnh hưởng dịch Covid-19 đề nghị Liên đoàn các huyện, thành, thị, Công đoàn 

ngành được cấp bù ngân sách triển khai thực hiện.  

 Đối với các Liên đoàn Lao động huyện, Công đoàn ngành tự cân đối được ngân 

sách, căn cứ văn bản này để lập hồ sơ thanh toán phù hợp (không thanh toán cho cán 

bộ công đoàn không chuyên trách). 

 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  trao đổi, giải quyết. 

 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên (thực hiện); 
- Thường trực LĐLĐ tỉnh (Để biết); 
- Cán bộ, chuyên viên LĐLĐ tỉnh (chỉ đạo); 
- Lưu VT, CSPL & QHLĐ./. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
                 Nguyễn Chí Công 
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