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Kính gửi:  Công đoàn cơ sở trực thuộc. 

 

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

lao động Việt Nam và văn bản 232/CĐTTTT-CSPL, ngày 20/5/2021 của Công 

đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam v/v chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, 

người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid -19 trong đợt bùng phát dịch 

lần thứ 4 từ ngày 27/4/2021; căn cứ tình hình thực tế, Công đoàn VNPT hướng 

dẫn các đơn vị triển khai chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng, 

cụ thể như sau: 

1. Đối tượng, mức hỗ trợ:   

a. Đoàn viên, người lao động là F0 đang điều trị bệnh, không vi phạm các 

quy định của pháp luật về phòng, chống dịch: được hỗ trợ 3.000.000đ (ba triệu 

đồng)/người. 

b. Đoàn viên, người lao động 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 vi phạm 

các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch: được hỗ trợ 1.500.000đ (một 

triệu năm trăm nghìn đồng)/người. 

c. Đoàn viên, lao động nữ đang mang thai; người lao động nuôi con nhỏ 

dưới 6 tuổi phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà theo yêu cầu của cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền: được hỗ trợ 500.000đ (năm trăm nghìn đồng)/người. 

d. Đoàn viên, người lao động có quyết định phải áp dụng biện pháp cách 

ly y tế tại nhà hoặc buộc phải nghỉ việc do đang cư trú trong các khu vực bị phong 

tỏa theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà không thể làm việc từ 

xa (đối tượng thuộc khoản b, mục 2, văn bản 2460/VNPT-TCNL, ngày 15/5/2021 

của Tổng giám đốc Tập đoàn): được hỗ trợ 500.000đ (năm trăm nghìn 

đồng)/người. 

e. Đoàn viên, người lao động trực tiếp đi làm tại các địa điểm phải cách ly 

theo văn bản (yêu cầu) của chính quyền địa phương/cơ quan y tế và những người 

được huy động tham gia phòng chống dịch Covid-19 theo quy định của Bộ y tế 

và Bệnh viện (đối tượng thuộc khoản 1.1 và 1.2, mục 1, văn bản 2309/VNPT-

TCNL, ngày 10/5/2021 của Tổng giám đốc Tập đoàn) được hỗ trợ 50.000đ (năm 

mươi nghìn đồng)/người/ngày nhưng tối đa không quá 500.000đ (năm trăm nghìn 

đồng)/người. 
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2. Tổ chức thực hiện: 

a. Công đoàn cơ sở: 

- Triển khai một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 theo 

nội dung văn bản số 237/CĐTTTT-CSPL, ngày 21/5/2021 của Công đoàn Thông 

tin và Truyền thông Việt Nam (gửi kèm theo). 

- Phối hợp chuyên môn, rà soát thống kê danh sách đoàn viên, người lao 

động bị ảnh hưởng bởi đợt bùng phát dịch lần thứ 4 từ ngày 27/4/2021 tới ngày 

30/6/2021; chủ động chi (có danh sách ký nhận cụ thể) đúng theo đối tượng và 

mức hỗ trợ nêu trên. 

- Báo cáo Công đoàn VNPT trước ngày 15/7/2021 để quyết toán hỗ trợ 

(kèm theo danh sách chi tại cơ sở). 

b. Ban Tuyên giáo & Bộ phận Tài chính Công đoàn VNPT: 

- Quyết toán hỗ trợ cho Công đoàn cơ sở. 

- Báo cáo Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam kết quả thực 

hiện và đề nghị quyết toán kinh phí cho các đối tượng được Công đoàn Thông tin 

và Truyền thông Việt Nam chi hỗ trợ. 

c. Ủy ban Kiểm tra Công đoàn VNPT: hướng dẫn UBKT Công đoàn cơ sở 

theo dõi, giám sát, kiểm tra việc tổ chức thực hiện chi hỗ trợ tại cơ sở. 

 

Nhận được văn bản này, yêu cầu các đơn vị tổ chức thực hiện kịp thời, 

tổng hợp báo cáo đúng quy định. Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc, 

đơn vị trao đổi trực tiếp Công đoàn VNPT (chị Tú, Ban Tuyên giáo, ĐT: 

091.555.0907) để phối hợp giải quyết. 

Trân trọng./. 

 

 
Nơi nhận: 

-  Như trên  (thực hiện); 
-  Thường trực Đảng ủy, Tổng giám đốc 
Tập đoàn (để báo cáo); 

-  Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn 
VNPT (thay báo cáo); 

- Lưu TG, VP.   

 
Số eOffice: 405939 -VBĐT 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

 

  Bùi Văn Hoan  
 


		2021-05-25T10:59:17+0700
	Ha Noi
	BÙI VĂN HOAN
	Ky so


		2021-05-25T10:59:17+0700
	Ha Noi
	BÙI VĂN HOAN
	Ky so


		2021-05-25T10:59:17+0700
	Ha Noi
	BÙI VĂN HOAN
	Ky so


		2021-05-25T10:59:17+0700
	Ha Noi
	BÙI VĂN HOAN
	Ky so


		2021-05-25T10:59:17+0700
	Ha Noi
	BÙI VĂN HOAN
	Ky so


		2021-05-25T11:11:36+0700




