
TONG LIEN BOAN LAO DQNG CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
VIET NAM Oc 1p - Tir do - Hinh phüc 

S:3O3/QD-TLD Ha Ni, ngày 2'Ftháng 8 nám 2021 

QUYET DINH 
V/v h trY bUa an cho doan viên, ng1xii lao dng dang thirc hin "3 ti ch" cüa doanh 

nghip ti dja bàn các tinh, thãnh ph thrc hin giãn each toàn tinh, thành phô 
theo Chi thi 16/CT-Ug 

BOAN CHU TICH  TONG LIEN DOAN LAO BONG VIT NAM 

- Can eli Lu.t Cong doãn nàm 2012; 
- Can ci'r Lust  Ngan sách Nhà nuâc nm 2015; 
- Can cli Diu l Cong doàn Vit Nam näm 2018; 
- Can Ci Nghj djnh s 191/ND-CP ngày 21 tháng 11 nàm 2013 cüa ChInh 

phü quy djnh chi tit v tâi chInh cOng doàn; 
- Can ci Chuong trInh s 2242/LDTBXH-UD-PTM ngày 04/7/2021 

giüa B Lao dQng Thucmg binh và Xã hi, Tng Lien doãn Lao dng Vit Nam 
và PhOng Thucmg mai  va Cong nghip Vit Nam v vic t chic thrc hin vüa 
cách ly, via san xu.t kinh doanh trong doanh nghip, co sà san xut kinh doanh; 

- Can cli Nghj quyt Dãng doàn Tng Lien doàn Lao dng VIt Nam sê 
228-NQ/DDTLD ngày 19/8/202 1 và Nghj quyt Doàn ChU tjch Tng Lien doãn 
Lao dtng Vit Nam s 03/NQ-DCT ngày 13/8/202 1; 

- Xét dé nghj cüa Ban Quan h Lao dng, Ban Tài chmnh Tng Lien doàn 
Lao dng Vit Nam, 

QUYET BINII 

Biu 1. H trq btra an cho doàn viên, nguäi lao dng dang thire hin "3 ti 
ch" cüa doanh nghip ti dja bàn cáe tinh, thành ph thrc hin giãn cách toàn tinh, 
thành phO theo Chi th 16/CT-TTg. 

a) Dôi tuçYng huâng là doàn viên, ngui lao dng dang lam vic t?i  các 
doanh nghip Co dóng kinh phi cOng doàn, thirc hin "3 ti ch" dé san xut. 

b)Mirc h trçi: 1.000.000 dng/ngu&i, h trq 01 ln. 

c) Thai dim thirc hin h trçi duçcc tinh ti ngày Quyt djnh cO hiu lirc. 

d) Ngun kinh phI thrc hin: 

- Do cong doàn cp trén trirc tip co s& cp h trç cho cong doan co so ti 
nguOn tài chInh tIch luy elm don vj con duqc sIr diing ti thi diem cap vàdãm 
bâo sau khi cap so du ti don vj cOn tôi thiéu 1.000.000.000 dông (mOt t dOng). 



Tru&ng hqp cOng doãn c.p trên tr11rc tiêp Ca si không di1 nguôn dê cap h trcr (s 
du tIch my con duói 1 t' dng) thI Lien doàn Lao dng tinh, thãnh ph; Cong 
doàn ngành trung uong va tuong duong; Cong doàn TOng Cong ty trirc thuc 
Tong Lien doàn cap bü dé cong doàn cap trên tnrc tiêp cci si cap dU cho cong 
doàn co s&. 

- Lien doân Lao dng tinh, thành ph; Cong doàn ngành trung ucmg và 
tuclng diuong; Cong doàn Tong Cong ty trrc thuc Tong LiOn doàn cap ho trçi 
cho cOng doàn cap trên triic tiOp co s& tir nguôn tài chInh tIch my cüa don vj cOn 
ducc sfr dung tai  th?yi diem cap ho trç và dam báo sau khi cap ho trq so du ti 
don vj cOn tôi thiOu 5.000.000.000 dông (Nám t dông). Trueing hqp Lien doàn 
Lao dng tinh, thãnh phO; Cong doan ngành trung uong và tuong duong; Cong 
doàn Tong Cong ty trirc thuOc Tong Lien doàn khong dünguOn dê cap (so du 
tIch lüy cOn duOi 05 t dong) thI Tong LiOn doãn cap bü dê LiOn doàn Lao dOng 
tinE, thành phô; COng doàn ngành trung uong và tuang throng; Cong doàn Tong 
Cong ty trVc  thuc Tong LiOn doàn cap dü cho cOng doàn cap trên trrc tiêp Co 
s&. 

d) Cách thüc trin khai 

- Cong doàn co sc báo cáo s luccng doàn viên, nguôi lao dOng  duçic 
doanh nghip huy dng dê thirc hin "3 ti ch" duy trI san xu.t vi cong doàn 
cp trOn trIc tip Co s& d cOng doàn cp trOn trirc tip co sO' thãm djnh cap kinh 
phI. 

- TruO'ng hçp doanh nghip có dong kinh phi cong doàn nhung chua có t 
F A • * A •. .* ,. chuc cong doan thi Cong doan cap tren tr%rc tiep co so lam viçc voi doanh nghiçp 

kiOm tra, xác dinh so luqng doàn vien, nguO'i lao dng thrc hin "3 ti ch" duy 
trI san xu.t dê chi h try. 

- Cong doàn c.p trOn trirc tip co sO' d nghj Lien doàn Lao dng tinh, 
thành ph& Cong doàn ngành trung uang và tuong duong; Cong doân Tong 
Cong ty trijc thuc Tng LiOn doàn cp h trq khi không can di duqc nguOn. 

- LiOn doãn Lao dng tinh, thành ph; Cong doàn ngành trung uong và 
tuong throng; Cong doàn Tng Cong ty tr%rc thuc TOng LiOn doàn d nghj Tong 
LiOn doãn cap h trg khi không can dOi duqc nguOn. 

- TrOn co sO' d xu.t cüa doàn viOn, ngixO'i lao dng, cOng doàn co sO' 
(cong doàn câptrOn trrc tiêp co sO' dOi vâi doanh nghip chua có to chüc cong 
doàn) thông nhât vO'i chü doanh nghip ye phuong thüc to churc, khau phãn bUa 
n, chuyên kinh phi ho trq cho doanh nghip dO tO chüc ba n theo chInh sách 

chung cüa doanh nghip; dOng thO'i cong doãn co sO' (cong doàn cap trOn trirc 
tiêp co sO' dOi vth doanh nghip chua có tO chüc cong doàn) giám sat vic to 
chüc thirc hin büa an và cong khai to'i doàii viOn, nguO'i lao dng. 

Diu 2. T chrc thuc hiên 

1. Quyt djnh nay có hiu lirc thi hành k tir ngày k. 

LA 

BAN 

iNC Uar, 



TM. DOAN CHU T!CH 
CBIJ T!CH 

2. Giao Ban Tài chInh Tng Lien doân Lao dung Vit Nam can eli Quyét 
djnh nay, các quy djnh hin hành cüa Nhà nuâc và cüa Tng Lien doãn Lao 
dtng Vit Nam yêu c,u các cp cong doàn thc hin h trçi dam báo dung di 
tuqng, cong khai, minh bach. 

3. Các Ban, Van phông U ban Kim tra, Van phông Tng Lien doàn Lao 
dng Vit Nam, các don vj trrc thuc Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam; các 
Lien doàn Lao dng tinh, thành ph; Cong doàn ngành thing uong Va tiicrng 
duong; Cong doàn tng cOng ty trrc thuc,ngjien dn Lao dng Vit Nam 
chju trách nhim thi hãnh Quyt dnh nay./.V'' r2_- 

No'i nhmn: 
- Nhu Khoán 3 Diu 2; 
- Ban Dan van TW (d BC); 
- Van phông TW Dáng (de BC); 
- Van phông ChInh phü (de BC); 
- BO Tài chinh (dé BC); 
- Thumg true DCT TLD (de c/dao); 
- Li.ru: VT, TC, QHLD. 
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