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                 Kính gửi: Các Công đoàn cơ sở trực thuộc  

 
 Thực hiện Công văn số121/LĐLĐ-CSPL&QHLĐ, ngày 25/5/2021 của 

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình về việc hướng dẫn thực 

hiện chi hỗ trợ đoàn viên, CCVCLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid -19 trong 

đợt bùng phát dịch lần thứ 4 kể từ ngày 27/4/2021; Công đoàn Viên chức tỉnh 

hướng dẫn các CĐCS thực hiện như sau: 

I. Đối tượng hỗ trợ: CB, CCVCLĐ, đoàn viên công đoàn đang làm việc 

tại các CĐCS trực thuộc CĐVC tỉnh, đã và đang thực hiện cách ly y tế tập trung 

hoặc tại cơ quan, nơi cư trú trong đợt bùng phát dịch từ ngày 27/4/2021. 

II. Điều kiện và mức hỗ trợ cụ thể như sau: 

1. CB, CCVCLĐ, đoàn viên công đoàn đang thực hiện cách ly y tế 21 

ngày tại nơi cách ly tập trung theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền (F1) có hoàn cảnh khó khăn (Cụ thể: Bản thân, vợ (hoặc chồng), con, bố 

mẹ đang phải nuôi dưỡng bị mắc bệnh ốm đau dài ngày). 

 Mức hỗ trợ: 1.000.000đ/1 người. (Nguồn kinh phí của CĐVC tỉnh) 

2. CB, CCVCLĐ, đoàn viên công đoàn đang thực hiện cách ly y tế tại 

nhà, cơ quan (F2) có hoàn cảnh khó khăn (Bản thân ốm đau dài ngày, không 

được cơ quan, đơn vị trả lương). 

Mức hỗ trợ: 500.000đ/1 người. (Nguồn kinh phí của CĐVC tỉnh) 

3. Đối với các cơ quan, đơn vị có cán bộ công đoàn (Tổ trưởng, BCH 

công đoàn) tham gia công tác chống dịch dịch trong đợt bùng phát lần thứ 4 kể 

từ ngày 27/4/2021 (người làm nhiệm vụ trực tiếp đi tuyên truyền, vận động, 

kiểm tra, giám sát phòng, chống dịch tại doanh nghiệp; tham gia hỗ trợ truy vết, 

xét nghiệm, cưỡng chế cách ly y tế; thống kê người lao động trong các khu cách 

ly; trao và phát quà hỗ trợ trực tiếp cho đoàn viên, người lao động tại các khu 

cách ly): mức chi hỗ trợ từ 80.000 đồng đến 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. (Nguồn kinh phí hoạt 

động của CĐCS) 

III. Hồ sơ, thủ tục đề nghị hỗ trợ 

 - Tờ trình của CĐCS kèm theo danh sách trích ngang hoàn cảnh khó khăn 

của CB,CCVC, LĐ, đoàn viên công đoàn đề nghị hỗ trợ. 

- Quyết định về việc cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.  
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Trên đây là hướng dẫn chi hỗ trợ cho đoàn viên, CCVCLĐ bị ảnh hưởng bởi 

dịch bệnh Covid-19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 từ ngày 27/4/2021. Đề nghị 

các Công đoàn cơ sở triển khai thực hiện: Gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ (nếu có) về 

Công đoàn Viên chức tỉnh trước ngày 02/6/2021; chi hỗ trợ cho cán bộ công đoàn 

tham gia phòng chống dịch (nếu có) theo quy định tại mục 3. phần II nêu trên./. 

 
Nơi nhận: 

- Ban CSPL&QHLĐ LĐLĐ tỉnh; (để báo cáo) 

- Như kính gửi;  

- Lưu CĐVC. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Thủy 
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