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VIT NAM Bc 1p - Ti do - H3nh phác 
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QUYETBINH - 
Ban hmnh Quy dinh ye viêc thirc hiên dc chInh sách hO tro 

oàn viên cong doàn, ngirôi lao dng bj giãm thôi gian lam vic, 
cham dirt hç'p dong lao dqng do doauh nghiçp b cat, giam don hang 

BOAN cU TJCH TONG LIEN DOAN LAO BONG VIT NAM 

Can ci. Li.4t Cong doàn nam 2012; 
Can cir Lu.t Ngãn sách Nhà nuc nam 2015; 
Can. c(i Diêu 1 Cong doàn Vit Nam; 
Can ci Nghj djnh 191/ND-CP ngày 21 tháng 11 nm 2013 cüa Chmnh phi 

quy dinh chi tit v tâi chinh Cong don; 
Can. cir Nghquyet so 06/NQ-DCT ngày 16 thong 01 nam 2023 cüa Doàn 

Chu tch Tong Lien doan Lao dçng Viçt Nam ye viçc ho trg doan. vien cong 
doan, nglroi lao dçng b giam thoi glan lam viçc, cham dixt hqp dong lao dçng do 
doanh nghip bj cat, gim don hong; 

Xét dê nghi ciia Ban Quan h Lao dng, Ban Tái chinh Tong Lien 
doàn Lao dng Vit Nam, 

QUYET BINFE 

Diu 1. Ban hãnh Quy dnh  v viêc thuc hiên các ch{nh  sách h trci doàn 
viên cong doàn, ngt.rôi lao dng bj gim th&i gian lam vic, chãm dirt hçrp dOng 
lao dng do doaith nghip bj cat, giãm don hang. 

Dieu 2.1-lieu lire tlu hanh 
.' , . .' ' p 1. Quyet dnh nay co luçulìrc ke tu ngay ky ban hanh. 

2. Cac ban, Van phong Uy ban Kiem tra, Van. phong Tong Lien doan Lao 
dng Vit Nam; các don v tnrc thuc Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam; các 
Lien doan Lao dng tinh, thành ph; Cong doàn ngành Trung uong và tuong 
duong; Cong doãn Tong Cong ty trirc thuc Tong Lien doãn Lao dng Vit 
Nam chiu trách nhiêm thi hành Quyt dinh nay./. 

TM. DOAN Chili TCH 
PHO cnU idn Ncti ,zhân: 

-BanBIthixTrungixong; 
- Thii tuàng ChInh ph; 
- Ban Dan vn Trung uong; 
- Uy ban Xä hi ca Quoc hi; 
- Van phàng Chü tch nuàc; 
- Van phàng Chinh phü; 
- B LDTB&XH; 
- BHXH Viêt Nam; 
-Các dJcUyviênDCTTLD; 
- Các ban, don vi. trrc thuc TLD; 
- Các LDLD tThh  TP; 
- Các CE) ngânhunguongvàtizong 
throng, CE) TCT -rc thuc ThE); 
- Báo Lao dng; Cong 11±)T TLD; 
- Lini: VT, QHLD., 



TONG LIEN DOAN LAO DQNG CQNG HOA xA HO! cHIT NGHIA VIT NAM 
VIT NAM Dc 1p - T do - Hnh phüc 

Ha N5i, ngày 16 tháng 01 nám 2023 

QUY B!NH 
V vic thiyc hin các chInh sách h trq doàn viên cong doàn, 

ngirô'i lao dng bi  giãm thM gian lam vic, chm dfrt hp dng lao dng 
do doanh nghip bj cat, giãm don hang 

(Kern theo Quyêt djrih so 6696/QD-TLE) ngày 16 thong 01 nm 2023) 

Chiro'ng I 
QUY B!NH  ClUiNG 

Diu 1. Pham vi diu chinh 
Quy dnh nay quy djnh ye vic thc hin các chInh sách ho trçi doãn vien 

cong doàn (doãn vién), ngrèi lao dng b giãm thai gian lam vic, bj ngi'rng 
vic, phài tm hoãn hqp dông lao dng, phài nghi vic khOng htthng lucing, bi 
chm düt hçp dng lao dng do doanh nghip, hçp tác x (sau day gi tat là 
doanh nghip) bj cat, giãm don hang trong thai gian tr ngày 01 tháng 10 nárn 
2022 den hêt ngày 31 tháng 3 näm 2023. 

Diêu 2. DOi tirçng áp dijng 
- Doàn viên, ngithi lao dng lam vic theo hçp dOng lao dng tai  doanh 

nghip có dlóng kinh phi cong dean truóc ngày 30 tháng 9 nm 2022. 
- Các doanh nghip có dóng kinh phi cong dioàn trithc ngày 30 tháng 9 

nm 2022 bj cat, giãm dcm hang trong thai gian tr ngày 01 tháng 10 näm 2022 
dnhtngay31tháng3nm2023. 

- Cong doãn ccx sô cong doan cap trên trirc tiêp cc s&, Lien dioàn Lao 
dng tinh, thãnh pho; COng doàn nganh Trung i.rong và tlxclng duong; Cong doãn 
Tng Cong ty trrc thuc Tng Lien doãn Lao dng Vit Nam. 

Vn phàng, Vn phông 1:Jy ban kiêm tra, cac ban cüa Tong Lien doàn 
Lao d9ng Viet Nam, cac don vl trrc thu9c Tong Lien doan Lao dçng Viçt Nam. 

Diu 3. Nguyen t&c h trq 
1. Vth mOi tnrông hqp ngi.rôi lao dng duçc chi trã ho trçi mt lan bang 

tin m.t ho.c chuyn khoãn. 
2. Trithng hqp doàn vien, ngithi lao dng dü diêu kin huâng nhiêu chinh 

sách h trq khác nhau theo Quy djnh nay thi chi di.rqc hithng chThh sách có mi'rc 
h trçi cao nhât. 

3. Trithng hcp doàn vien, nguai lao ctng dà duçc hithng chInh sách ho 
trçi ? müc th.p, sau do chuyn thành dOi tirçing dixçc ho trçi mIrc cao hon theo 
Quy djnh nay th.I dixqc htthng tip phãn chênh loch gia 2 mrc hO trq. 

4. Trithng hçp doãn viên., nguôi lao dng dü diêu kin hung ho trç theo 
Quy dj.nh nay nlnrng dä dizçcc hu&ng ho trq tixcing ttr tir các cap cOng doãn truâc 
ngày Quy djnh nay cO hiu hrc v&i mirc thâp han theo Quy djnh nay thi duccc 
huông tip phãn chênh lnh giUa 02 chinh sách ho trçl. 
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5. Tng s tin ma doàn viên, ngithi lao dng hithng h theo Quy djnh 
nay tôi da bng rthc ho g cüa chInh sách cao nhât. 

6. Nghiêm cm các to chirc, cá nhãn có các hãnh vi lçn diing vic ho trçl 
theo Quy djnh nay dé triic Igi. Nêu có hãnh vi vi ph.m, can cir tInh chat, mirc do 
vi phm sê phái bi thithng và xem xét xir 1 k lu.t, xir l vi phzn hành chInh 
ho.c truy ciru trách nhim hlrth sv theo quy dnh cfia pháp 1ut. 

Diu 4. Kinh phi h trq 
Kinh phi thrc hin ho trçi doãn viên, ngirôi lao dng di.rçrc chi t& nguôn tài 

, , A • A chmh cua cong cloan cap tren ca so nhtz sau: 
A A A A A 

1. Giao cong doan cap tren trçrc tiep co so thc hin clu ti.r nguon kinh phi 
dir phông và si diing qu5 hoat  dng thithng xuyên hin có; truông hgp cong 
doãn cap trên trirc tiêp Ca s& không can dôi ducic nguOn thi Lien doãn Lao dng 
tinh, thãnh pho; COng doàn ngành Trung irong và tixang dirong; Cong doàn 
Tong Cong ty trirc thuOc  Tng Lien doãn Lao dng Vit Nam thc hin cap bii 
cho Cong doân cap trên trirc tiêp co sà.

A 2. Cac Lien doan Lao dçng tmh, thanh pho; Cong doan nganh Trung iroiig 
và tl.rong throng; Cong doàn Tong Cong ty trrc thuQc TOng Lien doãn Lao dng 
Vit Nam có so dir qu5 hoat  dng thuàng xuyên tai cap 2 và cap 3 den thi diem 
chi h trcc dithi 15 t dông, báo cáo Throng trrc Doàn Chü tch Tong Lien doãn 
Lao dQng Vit Nam xem xét ho trg. 

Chtroiig II 
HO TR DOAN VIEN, NGIX(I LAO DQNG 

B! GrAM THII GL&N LAM VIC, NGNG YIc 

Biu 5. Di tuçrng h trq 
Doàn viên, nguoi lao dng lam vic theo hgp dông lao dng tai  doanh 

nghip có dóngkinh phi cong doãn truóc ngày 30 tháng 9 nm 2022 bj giàm 
thai gian lain vic, ngi.rng viçc do doanh nghiçp b cat, giam don hang. 

Diu 6. Diu kiên h tro' 
Doàn viên, nguOi lao dng quy dnh tai  Diu 5 dirge h trg kbi dü các 

diêukinsau: 
1. Bj giãm thri gian lam vic hang ngày hoc giãm so ngày lam vic trong 

tu.n ho.c trong tháng (trir lrithng hqp giãm thOi gian lam them giO) ho.c bj 
ngimg viçc theo ichoan 3 Dieu 99 B luat Lao dçng tir 14 ngay ti'o len. 

2. Thu nhp cila mOt  tháng bat k' bang ho.c thâp hon mCrc luong tôi thiêu 
yang theo quy djnh tai  Nghj dinh sO 38/2O22fND-CP ngày 12 thang 6 nam 2022 
cua Chmh phu quy dnh mire krong tol thieu doi voi ngirai lao d9ng lam viçc 
theo hgp dOng lao d5ng. 

3. Th&i gian bj giãm gio lam vie, ngrng vic tr ngày 01 tháng 10 nam 
2022 den bet ngày 31 thang 3 nm 2023. 

Diu 7. Mfrc h trq và phtroiig thfrc chi trã 
1.Mirchôtrg 
a) NguOi lao dng là doãn viên; nguOi lao dng khOng là doàn viên nhirng 

là ni tr dü 35 tuOi tr& len, là nit dang mang thai, ngixOi lao dung dang nuoi con 
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îé hoc con nuôi ho.c chäm soc thay th tré em chisa dü 6 tui (chi h tr cho 
01 ngi.thi là mc ho.c cha ho.c nguii chm soc thay the trê em): 1.000.000 
dOnglngu&i. 

b) Ngir&i lao dng khong là doãn viên: 700.000 dông/ngi.thi. 
2.Phumgthirc chi trâ: Trà 01 lan, bang tiên mt hoc chuyên khoàn. 
Thea 8. Ho so' de ngh 
1. Danh sách doàn viên, nguài lao dng bj giãm th&i gian lam vic, ngrng 

vic do doanh nghip bj cat, giãm dcm hang có xác nhQn cüa cong doàn cc s& va 
ngi.thi sCr ding lao dng (theo Mâu so 01 tai  Phi lc ban hành kern theo Quy 
djnh nay). 

2. Ban sao các vn bàn, phirong an, quyêt djnh sap xêp li thai gian lam 
vice, san xuat krnh doanh, giam gia lam vice hang ngay, hang tuan, hang thang 
do doanh nghip bi cat, giãm dcrn hang. 

3. Trtx&ng hçip ngi±i lao dng khOng là doàn viên nhung là nir dang mang 
thai, nguM lao dng dang nuôi con dê ho.c con nuôi hoc chäm sOc thay the tré 
em chua dü 6 tuôi thi bO sung them ban sao mt trong các giây tr sau: Giãy tr 
chirng minh nguOi lao dng dang mang thai; Giây khai sinh hoc Giây ch(rng 
sinh cüa tré em; Giây chirng nhn nuoi con nuôi; Quyêt dj.nh giao, nhn chm 
sOc thay the trO em cüa co quan cO thãm quyên. 

Biu 9. Trinh tr, thu tiic thiyc hin 
1. Trithc ngày 15 hng tháng, cong dioãn co s& rà soát, d nghj nguôi sir 

dçmg lao dng phôi hcTp tong hqp danh sách doàn vien, ngithi lao dng di diêu 
kin huOng h trçY, gfri ho sa dê nghj tói cong doàn cap trén triic tip. Thi hn 
tip nhn ho so chm nhât den hêt ngày 31 thang 3 nm 2023. 

DOi v&i doanh nghip chua thãnh 1p cong doàn co sc thi Lien doan Lao 
dng qun, huyn, thi xâ, thành phO, cong doàn ngãnh dja phuong va ttrang 
throng, cong doãn các khu cong nghip, khu chê xuât, khu kinh té (sau day gi 
tat là cong doàn cap trén trrc tiêp co s&) dê ngh, phôi hgp vOi ngi.thi si diving 
lao dQng 1p  danh sách ngthi lao dng dñ driêu kin hu&ng ho trg và thu th.p hO 
so theo Diêu 8 Quy djnh nay. 

2. Trong 05 ngày lam vic kê t1r ngày nhn day dü ho so, cOng doàn cap 
trén trVc  tiêp co s thãm drj.nh, trinh Lien doãn Lao dng tinh, thành phO, Cong 
doàn ngành Trung uang, Cong doàn Tong Cong ty trirc thuc Tong Lien doãn 
Lao dng Vit Nam (sau day gi tat là Cong doàn cap tinh). 

Truông hgp cong doàn co s& trirc thuc Cong doan cap tinh thi COng doãn 
cap tinh có trách nhiêm thãm dlinh. 

3. Trong 05 ngày lam vic ké tr ngày nhn day dñ ho so, Cong doàn c.p 
tinh ban hãnh quyêt dijnh phé duyt danh sách và kinh phi h trg (theo Mu so 
02 ti Phii liic ban hãnh kern theo Quy djnh nay); chi do cOng doàn cap trén 
trr tiêp co sO chuyên kinh phi ho trçr ho.c trçrc tiép chuyên kinh phi h trçi v 
tài khoãn cüa cOng doàn co s ho.e chi do cong doàn cap trén trrc tiép co si 
phôi hqp vói doanh nghip (noi chua thành 1p cong doàn co si) dé chi h trçi 
cho doàn viên, ng.thilaodng. Tri.rông hçip khOng phê duyt, Cong doàn cp 
tmh thong bao bang van ban va neu ro ly do. 
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4. Trong 05 ngày lam vic k tr ngày nhn dugc kinh phI htrci, cong 
doàn ccc s&, cong doàn cap trên trirc tiêp Ca sà, cong doàn cap tinh phôi hqp v&i 
ngi.rôi si ding lao dng thc hin chi ho trq cho doãri viên, ngi.iôi lao dng. 

5. Trong 07 ngày lam vic ké tr ngày hoàn thành vic chi ho trq chá doàn 
viên, nguôi lao dng, cong doàn Ca s& giri danh sách k nhn ho trçi cüa doàn 
viên, ng.rài lao dng (theo Mâu sO 03 tai  Ph lic ban hãnh kern theo Quy dj.nh 
nay) ho.c chi.'rng tir chimg minh dA chuyên khoãn tiên ho trçc cho doãn viên, 
ngithi lao dng truàng hp doãn viên, ngixi lao dng không rc tip nhn tin 
m.t) và gCri cong droàn cap trén trirc tiêp. 

Doi voi doanh nghip chi.ra thành 1p cong cloàn cci s& thI cong doãn cap 

trén tri1c tiêp ca si 1p danh sách k nhn ho trçi cüa nguôi lao dng hoc churng 
tui chIrng minh dâ chuyên khoãn tiên ho trçc cho ngi.thi lao dng (trithng hqp 
ngixM lao dng không trirc tip nhn tiên mt) và km chirng tir theo quy djnh. 

Chtrongffl 
HO TRq BOAN VIEN, NGII LAO BONG 

T4M lOAN TllT)C HI N HP BONG LAO BONG, NGHI VIC 
KHONG H1NG LNG 

Biu 10. Bi tu'qng h trq 
Doàn viên, ngithi lao dng lam vic theo hcip dOng lao dng tai  doanh 

nghip có dóng kinh phi cong doàn trtr&c ngày 30 tháng 9 näm 2022 phâi tm 
hoân thirc hin hçp dông lao dng, nghi vic khOng hu&ng luong do doanh 
nghip bj cat, giãm dcm hang. 

Biu 11. Biu kiên h tro' 
Doàn viên, ngithi lao dng quy djnh tai  Diêu 10 diiçc h trçl khi dü cac 

diiêukiênsau: 

1. T.rn hoAn thc hin hcip dong lao dng, nghi vic không hur&ng 
lucmg trong th?i hn cüa hçip dOng lao dng tfr 30 ngày lien tiic tr& len do doanh 
nghip bj ct, giãm don hang trr tnrông hçip doàn viên, ngi.thi lao dng tm 
hoãn thirc hin hçrp dong lao dng, nghi vic khOng hthng luong vi li'  do cá 
nhâii). 

2. Th?i gian tni hoân thc hin hqp dong lao dng, nghi vic không 
huOng hang hr ngày 01 tháng 10 nthn 2022 den hêt ngày 31 tháng 3 nm 2023. 

3. Thii diem bt dâu tm hoän thirc hin hçrp dsông lao dng, nghi vic 
khong huong luang tu ngay 01 thang 10 nam 2022 den het ngay 31 thang 3 nam 
2023. 

Biu 12. Mfrc h trçr Va phro'ng thfrc chi trâ 
1.Murchtri 
a) Nguôi lao dng là doãn viên; ngui lao dng khOng là doãn viên nhi.mg 

là nt tü dü 35 tuoi tr& len, là nr dang mang thai, nguôi lao dng dang nuôi con 
dé ho.c con nuOi hoc cham soc thay the tré em chua dü 6 tuôi (cM hO trq cho 
01 nguôi là m hoc cha hoc nguM chain soc thay the trê em): 2.000.000 
dOng/nguài. 
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b) Ngui lao dng không là doãn viên: 1.400.000 dng/ngtthi. 
2. Phuong th(rc chi trà: Trâ 01 lan, bng tiên m.t hoc chuyên khoãn. 

.A Thea 13. Ho s0 de ngh 
1. Danh sách doàn viên, nguôi lao diQng tm hoãn thçrc hin hçp dong lao 

dng, nghi vic không htthng hRmg do doanh nghip bj cat, giãm don hang 
(theo Mâu s 04 ti Phii 

lvc 
ban hành kern theo Quy dnh nay). 

2. Ban sao vn ban thôa thun tm hon thrc hin hgp dông lao dng ho.c 
nghi vic không hu&ng luong cüa doàn viên, ngithi lao dng. 

3. B sao các vn ban, phuong an, quyêt djnh sap xêp vic lam, sari xuât 
kinh doanh do doanh nghip bj c.t, giâm don hang dan den phài tm hon thçrc 
hin hqp dong lao ding hoc nghi vice khong htrcing luang voi doan vien, nguoi 
lao dng. 

4. Tnthng hçip nguôi lao dng không là doân viên nhung là nU dang mang 
thai, ngu?i lao dng dang nuôi con dé hoc con nuôi hoc chain soc thay the tré 
em chua dü 6 tui thi b sung them ban sao mt trong các giây t sau: Giy to 
chirng minh nguOi lao dng dang mang thai; Giây khai sinh ho.c Gi.y chi.rng 
sinh cüa fré em; Giây chirng nhn nuoi con nuôi; Quyêt djnh giao, nhn cham 
sOc thay the tré em cüa co quan CO thãm quyên. 

S Thea 14. Trinh tii,  thu tçic thirc hiçn 
, . . 1. Truoc ngay 15 hang thang, cong doan co so ra soat, de ngh4 nguoi su 

ding lao dng phoi hcrp tng hçip danh sách dioãn viên, ngu&i lao dng dü diêu 
kin huOng h trçl, giri ho so' dê nghj tO'i cOng doàn cap trén trirc tiêp. Thôi hn 
tiêp nhn hO so chm nhât den hêt ngày 31 tháng 3 nm 2023. 

DOi vOi doanh nghip chua thành 1p cong doãn co sO thI cOng doãn cap 

trén trçrc tiêp co sO d nghj, phi hcip vOi nguOi sü diing lao dng tng hqp danh 
sách nguôi lao dng dü diu kin huOng h trg và thu thp ho so theo Diu 13 
Quydjnhnày. 

2. Trong 05 ngày lam vic kê tir ngày nh3n  day dü ho so', Cong doãn cap 

trên tryc tip co sO thm djnh, trInh COng doãn cap tinh. 
Truông hçp cong doãn co sO trirc thuc Cong doãn cap tinh thi COng doân 

cap tinh Co trách nhiêm thâm dinh. 
3. Trong 05 ngày lam vic k ttr ngày nhn dy dü h so, Cong doàn cp 

tinh ban hành quyet djnh phê duyt danh sách và kinh phI h trçi (theo Mu sO 
02 t?i  Phii 1iic ban hành kern theo Quy dnh nay); chi dao  cong doàn cp trên 
trrc tiêp co sO chuyên kinh phI h trçc ho.c trirc tiêp chuyên kinh phi h trçc ye 
tâi khoãn ct'ia cong doãn co sO hoc chi d.o cong doãn cap trên trrc tiêp co sO 

A' . A A A • z . phoi hçip vol doanh nhiçp (noi chua thanh 1p cong doan co so') de chi ho trcc 
cho doàn vién, nguàilaodng. Trithng hqp không phé duyt, Cong doàn cp 
tmh thong bao bang van ban va neu ro ly do. 

4. Trong 05 ngày lam vic k tir ngày nhn duçc kinh phi h trq, cOng 
doàn co sO, cong doàn cap trên tnrc tiêp co sO, cong doàn cap tinh phôi hçp vOi 
nguôi si dirng lao dng thc hin chi ho trçi cho doàn vien, nguOi lao dng. 

5. Trong 07 ngày lam vic kê tü ngày hoàn thành vic chi h trçi cho doãn 
viên, nguOi lao dng, cong doãn co sO giri danh sách k nhn h trçc cüa doàn 
viên, nguOi lao dung (theo Mâu sO 03 tai  Phi Iic ban hành kern theo Quy djnh 
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nay) ho.c ch'rng tr chimg minh dã chuyn khoãn tin h trçl cho doãn vien, 
nguôi lao dng (trithng hçip doàn vien, nguôi lao &ng không trtrc tiêp nhn tin 
mit) và gui cong doãn cap trén trirc tiêp. 

Dôi vth doanh nghip chra thành 1p cong doân ca sà thi cOng doàn cp 
trên trrc tiêp ca s& 1p  danh sách knhn h trçl cüa nguèi lao dng hoc chüng 
tr chrng minh dã chuyén khoãn tiên hO trçc cho nguài lao dng (truông hqp 
ngithi lao dQng không trirc tiêp nhn tiên m.t) và km chüng tü theo quy djnh. 

Chiro'nglV 
HO TRQ BOAN VIEN, NGII LAO BONG 

Bf CilAM BUT HQP BONG LAO BONG NT{UNG }(HONG BU 
BIEU KIN IIING TRq CAP THAT NG1i4P 

Biu 15. Bi ttrçrng h trcr 
Doàn viên, nguài lao dng lam vic theo hcp dông lao dng ti doanh 

nghip có dóng kinh phi cOng dioàn trtróc ngày 30 tháng 9 nAm 2022 bj chãm dirt 
hçrp dng lao dQng do doanh nghip bj cat, giãm dan hang nhmg khOng dü dieu 
kin hr&ng trçx cap that nghip. 

Biu 16. Biu kiin h trq 
Doàn viên, ngithi lao dng quy dj.nh tai  Diu 15 duqc h trçc khi dii cac 

diêu kiên sau: 
1. Chm dirt hqp dông lao dng trong th?i gian tr ngày 01 tháng 10 nm 

2022 den hêt ngày 31 tháng 3 näm 2023, trr trithng hçp ngithi lao dng dan 
phuang chm drt hçrp dông lao dQng trái pháp lu.t; bj xfr l' kr lu,t sa thai; thóa 
thun ni dung thir vic ghi trong hqp dOng lao dng ma thi vic không dt yêu 
cu ho.c mt ben hñy bO thOa thun thu vic; hu&ng hang him, trg cp mat si.'rc 
lao diQng hng tháng. 

2. Không dü diOu kin huông trçi cap that nghip. 
Biu 17. Mfrc h trr và phircrng thfrc chi trã 
l.Mirchôtra 
a) Ngui lao dung là doãn viên; ngi.rôi lao dng không là dioàn viên nhmig 

là nt tr dü 35 tuôi tr& len, là rn dang mang thai, ngrài lao dung dang nuoi con 
dé hoc con nuôi ho.c cham soc thay the tré em chua dü 6 tuOi (chi ho trçy cho 
01 ngrài là m ho..c cha ho.c nguM chain soc thay the tré em): 3.000.000 
dOng/ngixèi. 

b) Nguài lao dng không là doãn viên: 2.100.000 dong/ngi.ri. 
2. Phirang thirc chi trâ: Trâ 01 lan, bang tiên m.t ho.c chuyên khoãn. 
Biu 18. H so' d nghj 
1. Dê nghj hO trq cüa doàn viên, ngi.thi lao dng (theo Mâu so 05 t?.i  Phi 

hic ban hành kern theo Quy djnh nay). 
2. Ban sao mt trong các giây tè' sau: 
a) Hçrp dông lao dng dA hêt h?n  hoc dã hoàn thãnh cong vic theo hqp 

dong lao dpng. 
b) QuyOt dijnh thôi vic. 
c) Thông báo hoc thOa thun chain dt hqp dOng lao dng. 
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3. Bàn sao S bàn him xà hi ho.c xác nhn cüa co quan bão him xã hi 
v vic tham gia bâo him xà hi bt buc và bâo hiêm that nghip. 

4. Bàn sao các vn bàn, phuang an, quyk djnh s.p xp vic lam, san xu.t 
kinh doanh cüa nguôi si:r dmg lao dng dan den châm dirt hqp dong lao dng 
vm doan vien, ngi.rm lao dçng (neu co). 

5. Tnx&ng hçip ngi.thi lao dng không là doàn viên nhung là ni dang mang 
thai, nguñ lao dng itang nuoi con dé ho.c con nuôi ho.c chm soc thay the tré 
em chua dü 6 tui thi b sung them bàn sao mt trong các giây t sau: Giây t 
chüng minh ngu&i lao dng dang mang thai; Giây khai sinh hoc Giây chüng 
sinh cüa tré em; Gi.y chirng nhn nuôi con nuôi; Quyêt djnh giao, nhn chàm 
soc thay the tré em cüa co quan có thâm quyên. 

.) SA 

Dieu 19. Trrnh tir, thu tc thrc hiçn 
1. Doàn vien, nguôi lao dng cO nhu cu hirOng h trçi gài h so dn cong 

doãn cp trên trrc tip co sO' hoc COng doàn cap tinh noi doàn vien, ngithi lao 
dng Cu tth (thuO'ng trü ho.c t?m  trü) hoc no'i doàn viên, nguOi lao dng chain 
dirt hqp dong lao &ng. 

Cong doàn noi tip nh.n h so cüa doàn viên, nguO'i lao dng kim tra, 
hir&ng dn doàn viên, nguO'i lao dung np ho so theo Diêu 18 Quy dijnh nay; 1p 
biên bàn nhn ho so ciia doàn viên, nguèi lao dng (theo Mâu so 06 ti Ph lic 
ban hãnh kern theo Quy djnh nay) 

S . A A A 5 A S - Thci hn tiep nhi.n ho so ch.m nhat den het ngay 31 thang 3 nam 2023. 

2. Trong 05 ngày lam vic k tr ngày tip nhn h so cüa doàn vien, 
nguO'i lao dng, cOng doàn tiêp nhn hO sa gñi hO so tO'i Cong doàn cap tinh nai 
doãn viên, nguO'i lao dng châm dirt hçrp dOng lao dng. 

3. Trong 07 ngày lam vic k tir ngày nhn h so cña doàn viên, nguO'i lao 
dng, Cong doàn cp tinh noi doàn viên, nguO'i lao dng chain dirt hgp dông lao 
dng thu thp các van bàn, tài 1iu can thiêt lien quan den doàn viên, ngtthi lao 
dng (nk Co th), thm djnh (hoc chi do cong doàn cap trén trrc tiêp co sO' 
thc hin) và ban hành quyêt djnh phê duyt danh sách, kinh phi h trçY (theo 
Mu sé 02i Piwicic ban hãnh kern theo Quy djnh nay); chi do cong doàn cap 

tren tnrc tiep CO SO 1101 doanh nghiçp cham dirt hçip dong lao dçng chuyen kmh 
phI h trq ho.c trcrc  tiêp chuyên kinh phi ho trq tói doàn viên, ngu?Yi lao dng 
trong 05 ngày lam vic ke tr ngày phê duyt. TruO'ng hçp khOng phê duyt, 
Cong doàn cp tinh nai doãnviên, nguO'i lao dng chãm dirt hçTp dOng lao dng 
thong bao bang van ban va neu ro ly do vm doan vien, nguai lao d9ng. 

4. Trong 07 ngày lam vic k tir ngày hoãn thành vic chi h trçi cho doàn 
viên, nguO'i lao dng, cong doàn chi h trçl 1p  danh sách k nhn h trçi cüa 
doàn viên, nguôi lao dng (theo Mâu so 03 ti Phci lic ban hành kern theo Quy 
dnh nay) ho.c t.p hçrp chirng tir chirng minh dA chuyên tiên h trcl cho doàn 
viên, nguO'i lao dng (truOng hçp doân viên, nguO'i lao dng không trrc tiêp 
nhn tiên mat) và hru theo quy djnh. 
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TM. DOAN CIIU TICH 
O CHU TICH 

Chirong V 
DIEU KHOAN Tifi IlANI! 

Diu 20. T chfrc thu'c hiên 
1. Các ban, Van phong, Van phông Uy ban Kim tra Tng Lien doàn Lao 

dng Vit Nam can cir chüc nàng, nhim vi tham mini huàng dan, ho trçi các 
c.p cong doàn t chirc frin khai thtrc hin Quy djnh nay. 

2. Giao Ban Quan h Lao dng Tng Lien doàn Lao dng Vit Narn là 
du mi tham mini, theo dôi, huóng d.n, tOng hqp, c.p th.t báo cáo kêt qua 
thc hin h trçY doàn viên, ngithi lao dng theo Quy djnh nay. 

3. Ban Thirng vii Lien doãn Lao dng tinh, thành phO, Cong doàn ngành 
Trung ixcmg và tlicTng duang, Cong doàn Tong Côn ty tnrc thuc Tong Lien 
doàn Lao dng Vit Nam chju trách rthim to chirc triên khai thrc hin Quy djnh 
nay; thrc hin giám sat, kim tra qua trinh thrc hin ciXa các cap cong doãn; 
thic hin hau  kiêm theo quy djnh hoc trong tnthng hcip can thiêt; ngày .25 hang 
tháng gfri báo cáo két qua thc hin ye Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam (qua 
Ban Quan h Lao dng) d tong hçip (theo Mâu so 07 tai  Phii hic ban hành kern 
theo Quy djnh nay). 

4. Uy ban Kiêm tra Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam hixàng dan iXy 
ban kiêm tra cong doàn các cap kiêm tra, giám sat vic to chirc thirc hin Quy 
djnh nay; tin hãnh giám sat, kiêm tra vic to chirc thrc hin 0 mt s dja 
phuang, dan vj. ,...- 

Noinhn: 
-Ban BlthuTrungtrong; 
- Thu ttràng ChInh phü; 
- Ban Dan vn Trung 1.rong; 
- Uy ban Xâ hi cua Quôc hi; 
- VAn phông Chü tjch rnrâc; 
- VAn phông ChInh phu; 
- B LDTB&XH; 
- BHXH Viêt Nam; 
- Các dlc Uy viên DCT TLD; 
- Các ban, don vi trijc thuOc  TLD; 
- Các LDLD tinh, TP; 
- Các CD ñgânh trung uong và tizang 
dumg, CD TCT trirc thuc TLD; 
- Báo Lao dng; Cong TTDT TLD; 
- Luu: VT, QHLD. 
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Mus,O1 

CONG DOAN cA TRN CONG HOA XA HQI CHU NGfflA VT NAM 
CDCS CONG TY' Bc 1p - Tir do - ll3nh phüc 

DANR SACH 
Doàn viên, ngiroi lao dng giãm giô' lam, ngü'ng vic 

(Tlirngày dnngay  

KInh giri: Lien doãn Lao dng qunIhuyen. . 

I. THÔNG TIN CHUNG yE NGTJ1 siY DUNG LAO DQNG 
1. Ten ngthi si'r ding lao dng: 

2. Ma s thuId.ng k kinh doanh:
B 3.Diachj: 

4. Ngành ngh kinh doanh: 

5. Loi hinh doanh nghip: 

6. Quc gia du tii: 

7. Th trt.rông tiêu thii san phm chInh: 

8. Tang s lao dQng hin có: 

9. Dóng kinh phI cong doàn tInh dn tnxOc ngày 30/9/2022 (dA dóng hay 
chi.ra dóng, thôi gian dong gn nhât, nç hay không nç, so tiên bao nhiêu): 

10. Tâi khoãn cüa ngui si'r ding lao dng (ghi trong triiâng hçip chua thành 
lap CDCS): 

II. THÔNG TIN CHUING yE ccs 
1. Ten CDCS: 

2. Tng s doân viên cong doãn: 

3. Tã.i khoãn cüa CDCS: 



III. DANH SACH DOAN VIEN, NGIJI LAO DQNG GIAM GIO LAM VIC, NGUNG vric 

x Mau so 01 

rr H9vitin 

Nim sinh 

Phong, ban, phin 
Jim 

Thôi hn cüa hcvsO 
dOug lao dng 
ngiy thing nim 
deLn ngiy thing 

nim) 

sO bio 
him xi 
hi (nu 

có) 

ThOi gian gum 
giv Jim vic, 

ngâng vic (ffr 
ngay thing nim 
dn ngiy thing 

nim) 

Thing có thu nhp 
bang hoc dithi muc 
Iiwng t61 thiu vOng 

so CMND 

/CCCD 

SO tin d 
nghj hO trq 

(dOng) 
Ghi chO 

N Nam 
xuöng VIC 

Thing' 
nim sO tiOn (dOng) 

I Doin viën 

1 Nguyn Thj A 
1989 

Chuyn 1 01/01/2021— 
01/01/2023 

1234 01/9/2022 — nay 10/2022 4.100.000 1234 1.000.000 

2 

H Ngirol lao .1ng 

NguyOn yin B 
1990 

CO 2 01/01/2021 — 
01/01/2023 1234 01/9/2022 — nay 11/2022 4.100.000 1234 700.000 

2 

Cong 100 50 130.000.000 

(So tiên ho fr bang chfr: M5t tram ba mitoi triu d'dng) 

IV. DANH SAd DOAN VLN, NG1YUI LAO DQNG GIAM GI( LAM vic, NGiJNG vic VA LÀ 
N1J T1f DU 35 TUOI TRO LEN 

ri iiç vi ten T 
mucifi 

SO CMNDICCCD SO tim di nghj hO trq 
(dOng) Ghi chi 

I NguyinThjA 1/1 1234 1.000.000 

2 

Cong 30.000.000 

(SO tiên hó trçi bang chfr: Ba mwoi iriu ddng) 



Z L Mau so 01 

V. DANH SAd BOAN VIEN, NGU1I LAO BONG GIAM GI LAM VIC, NGiJNG VIC vA BANG MANG THAI 

fly vi ten Thá ty tei 
muc in 

so CMNDICCCD sO tin d nghj hO trq 
(dOng) Ghl chü 

I Nguyn Thj A 
1/1 1234 1.000.000 

2 

Cong 
30.000.000 

• . çt bang cfli.: Ba mu-al triu a'ong) 

VI. DANII SAd BOAN VTEN, NGUfl LAO BONG GLAAM GI( LAM VIC, NGiJNG vic vA BANG NUOI CON BE HOAC CON NUOI HOAC CRAM sOc TRAY THE TRE EM 

TI' Hy vi ten Thfr tV tj 
myc LU 

Thông tin v con vi v boc chOng 

SO CMND/CCCD 
SO tin d nghj 
hO trq (dOng) 

Clii clii fly vi ten tre em 
chira di 6 tuOi 

Ngiy thing 
nim sinh cia 

tre em 

fly vl ten vq 
hoc chOng (tr 

ct 2) 

sO CMT/th cAn 
cithc c8ng din cia 

vq hoc chOng 

NguynVanB 11/1 NguyOnVanD 11/01/2021 NguyOnThjH 1234 1234 1.000.000 

2 

Cong 
20.000.000 

0 tien ho trç bang chü Haz mu-c,i triu a'ông) 

Ngày ....tháng....nam.... 
TM. BAN CHAP HANII 

CHU TICH 
(A ten và a'óng dau) 

Ngày ....tháng....nam.... 
DAI DIN NGUOI ST DTJNG LAO DQNG 

'K ten và a'óng dáu) 



x A Mau so 02 

TONG LIEN BOAN LAO BONG 
VIT NAM 

LDLD TfNH, THAN}I PHO. . 
S6: /QD- 

CQNG bA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Tiy do - Hnh phñc 

 ngày tháng nám 202.... 

QUYTETB1NH 
Ve viçc phe duyçt danh sach va krnh phi ho trq doan vien cong doan, 

ngirôi lao dng bj giãm gi?r lam, chm dfrt hqp dng lao dng 

BAN TfflNG V1J LIEN BOAN LAO BONG 

Cn cr Diul Cong dioãn Vit Nam; 
Cn cir Quyet djnh so /QD-TLD ngày tháng nm 202... cüa Doàn 

Chii tch Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam Quy djnh ye vic thirc hin cac 
chInh sách ho trçY doàn viên Cong doàn, ngtthi lao dng bj giãm thai gian lam vic, 

A .A cham di.rt hcip dong lao dng do doanh nghiçp b1 cat, giam dmi hang; 
Cn cir kêt qua thãm djrih ha sci dé ng ho trçl doàn viên cong doàn, nguñ 

lao dng b giãm gii lam vic, chm diirt hqp dang lao dng; 
Xét ds nghj cüa Ban ChInh sách pháp lu.t và Quan h lao dng, Ban Tài 

chInh Lien doàn Lao dng tinh. 

QTJYET BiNH 

Biu1. Phê duyt danh sách va kinh phi h trq doàn viên cong dioàn, nguñ 
lao dpng b giam io lam, cham di.rt hqp dong lao dpng tren da ban tinh... tu 
ngày.... den ngày.... (danh sách cii the kern theo). 

Tong sO doãn viên cOng doàn, ngui lao dng duçc h trg là .... ngi.thi. 
Tong so tiên ho tr là dông. 
Biu 2. Kinh phi ho tr chi tr tài chinh cüa Cong doãn cap trên trrc tip ca 

s& (ho.c Lien doàn Lao dng tinh....) theo phân cap quãn l. 
Biu 3. Quyêt dnh nay có hiu lc kê tr ngày k. 
Biu 4. Vn phông, lily ban Kim tra, các ban Lien doàn Lao dng tinh.... và 

các cá nhãn, t.p the có ten t?i  Di&u 1 cn cir Quyt djnh thi hành. 

Noi nhân: 
-Nhi.rdiêu4; 
- Luu: VT, CSPL&QHLE. 

TM. BAN THU (NG VU 
CHU TICH 

(Kj ten, dóng dá'u) 

Lien doãn Lao dung tinli, thIrnh ph6, Cong doân nganh Trung uang và tumg dizong, Cong 
don Tong COng ty trjc thuc Tong Lien doãn Lao dOng Vit Nam. 
2 Theo trng thang hoc theo thOi gian ci the. 



Mau so 02 

DANH SAcH 

Doàn viên cong doàn, ngtrôi lao dng bi giãm giôlàm, chm dfrt hqp dng lao dng thrçrc h trçr 

tir ngay.... den ngay.... 
(Kern theo Quyet djnh so /QD-.... ngày thng nm 202....) 

TT Hçp và ten 

Nàm sinh 

Ten doanh nghip 

S tin thrqc h trçr (dng) 

Ghi chñ 
N Nam Giãm gii lam, 

ngrng vic 
Tm hoän hcip dng 
lao dng, nghl vic 
không thzOng lucmg 

Chm dfrt hqp ding 
lao dng nhung 

khOng dü diêu kin 
hi.râng trçi cp that 

nghip 

I Doànviêm 

1 NguynThjA 1989 CôngtyA 1.000.000 Mangthai 

2 TrnVànC 1986 CôngtyC 

H Ngrôi lao dng 

1 NguynVnB 1990 Cong tyB 700.000 

2 Tran Vn C 1986 . 
Cong ty C 

3.000.000 Nuôi con rihô 
duài 6 tui 

Cong 100 50 50.000.000 20.000.000 130.000.000 

Tdng s tin h trçr (bang sá)  

(Tdng so tin h3 trçt bng chi: ) 

(Co th tách riêng quyt djnh ho.c danh sách theo tfrng doanh nghip có cloàn viên, ngithi lao c1ng duçic h trq) 



Mu s 03 

CONG DOAN CAP TRN CONG HOA XA HO!  CHU NGHIA VIT NAM 
COCS CONG TY.... Dc 1p  - Ti, do - Hinh phüc 

DAN}I SAd 
Doàn viên cong doàn, nguôi lao dng nhn tin h trq giãm gi& lam vic, ngrng vic, t3m hoãn hyp dng lao dng, 

nghi vic không htrOng luo'ng 
(Tü ngày .....den ngày ) 

TT Hy và ten 

Näm sinh 

Phông, ban, phân xu&ng lam vic 

S tin thrçrc h try' (dng) 

K nhn Nft Nam Giàm già' lam vic, 
ngung vice 

Tm hoAn hcip dng lao 
dyng, nghi vice khong 

hithrig hrcmg 

I Boàn viên 

1 NguynThjA 1989 Chuyn1 1.000.000 

2 TrnVanC 1986 Chuyn1 

H NguM lao dng 

1 NguynVnB 1990 Chuyn 1 1.400.000 

2 TrnVnC 1986 Chuyn1 

Cong 100 50 50.000.000 20.000.000 

Tong so tin hôtrcx (bang só)  

(Tong so tiên hO irçi bang cht: ) 
Chü : tnthng hçip doanh nghip, hcip tác xâ chua thành Ip  cong doàn cci s& thI cOng doàn cp trOn trrc tip c si ks', dóng du xác nhn 

Ngày ....tháng....nám.... Ngày ....tháng....nOm.... 
TM. BAN CHAP HAN1i Be1 DN NGUO1 SI DI.JNG LAO BONG 

CHU TjCH (K ten và dOng ddu,) 
(Kj ten và a'Ong ddu) 



Mn s 03 

CONG DOAN CAP TREN' 

CONG DOAN Cifi HO TRQ2  

CQNG bA XA HQI ciili NGHIA VI11T NAM 
Dc 1p - Tir do - H3nh phuic 

      

      

DANE! SACH 
Doàn viên cong doàn, ngirài lao dng nhn tin h trç chm dfrt hçrp dng lao dng 

(Tü ngày .....den ngày ) 

TT HQ và ten 
Näm sinh Doanh nghiêp uoi doàn viên, NLD lam vic khi 

ch&m dfrt hçp dng lao dng 

S tin diryc h trç 
(dng) Ky nhn 

Nft N 

I Doàn viên 

1 NguynThjA 1989 Cong tyA 1.000.000 

2 TrnVänC 1986 CôngtyB 

II Ngirôi lao dng 

1 NguynVAnB 1990 CôngtyC 

2 TrnVAnC 1986 Cong tyC 

Cong 100 50 50.000.000 

Tdng s tién h8trçr (bcng s6).  
(Tong sO tiên ho tr bang chft: ) 
Chü : truOng hqp doanh nghip, hcxp tác x chua thành 

Ngày . .. . tháng.. . .nàm.... 
TM. BAN TWNG VIJ 

CHU T!CH 
(Kj ten và dóng dcfu) 

1p cong doàn c sO' thi cOng doàn cp trOn trc tip cci sO' k, dOug du xác nhn 
Ngày .... tháng... .nám.... 

D1 DIN NGIJI S' DVNG  LAO DQNG 
(KtenvadOngddu) 

LA . Tong Lien doan Lao dçng Viçt Nan, Cong doàn cap tinh. 



Mu s 04 

CONG DOAN CAP TREN CQNG HOA xA HQI CIIIJ NGHIA V1T NAM 

COCS CONG TY._.1 Dc 1p - T do - Hnh phüc 

DANH SAd 
Doàn viên cong doàn, ngirôi lao dng tm hoAn thçc hin hp dng lao dng, 

nghi vic không hu*ng lirong 

(Ti'rngày dnngày )2 

Kinh gi'ri: Lien doãn Lao dng qunIhuyn. . 

I. THÔNG TIN CHUNG yE NGTJI STY DTJNG LAO BONG 

1. Ten ngtthi sU diing lao dng: 

2. Ma s thu/dkg k kinh doanh: 

3.Diachi: 

4. Ngnh ngh kinh doanh: 

5. Loi hthh doanh nghip: 

6. Quc gia dAu ti.r: 
A A P 

7. trucing tieu thii san pham chmh: 

8. Tng s lao dng hin có: 

9. Dóng kinh phI cong doãn tfnh dn thzcc ngày 30/9/2022 (dã dóng hay 
chua dóng, thii gian dóng gãn nhât, nçi hay không n, sO tiOn bao nhiêu): 

10. Tài khoãn cüa ngthi sir dyng lao dng (ghi trong thxYng hçp chua thành 
1p CDCS): 

II. THÔNG TIN CIIUNG yE CBCS 

1.TênCDCS: 

2. T&ig s doàn viên cong doàn: 

3. Tài khoãn cüa CDCS: 



Mu s 04 
ifi. DANH SACH BOAN VIEN, NGIRI LAO BONG T4M HOAN THJ'C Ill HQP BONG LAO 

DQNG, NGH! VIEC KHONG IIUàNG LU'ONG 

IT H9 vi tn 

Nim sinh 

Phöng, ban, phân 
xir?mg urn VIC 

Thôi hn cOa 
hyp t1jng lao 
dng (tfr ngiy 
thing nirn 

ngaythIngnirn) 

Tho'i gian tm 
hoAn HF.LD/nghi 

kh8ng huthg 
lumg (tfr ngiy 
thing näm dn 

ngiy thing nim) 

ThOi dim bt 
au tm hoin 
HBLD/nghL 

không hu*ng 
hrong (ngiy 
thing nim) 

so sO bàn 
him xi hi 

(nu cé) 

S CMND 

/CCCD 

Sã tin d 
nghj hO trQ 

Ghi chü Nf Nam 

I Doinviên 

1 Nguyn Thj A 
1989 ChuyOn 1 

01/01/2021 — 
01/0112023 

01/9/2022 — nay 01/9/2022 
1234 1234 2.000.000 

2 

H NgtrMlaodng 

I NguynVinB 
1990 . 

CO2 
01/01/2021— 
01/01/2023 

01/9/2022—nay 01/9/2022 
1234 1234 1.400.000 

2 

COng 100 50 130.000.000 

'Só tin htrq bang ch M( tram ba mwai triu a'dng) 

IV. DAMI SACH BOAN VIEN, NGIX(I LAO BONG TIAM lOAN THU'C fflN H(P BONG LAO 
BONG, NGEII VTC KIIONG HU'ONG LIJ'(ING VA LÀ NIJ TiJ' DU 35 TUOI TR(1 LEN 

I'T Hçvitên 
ThOtut#i 
mcdli 

SO CMNJJICCCD sO tiEn d nghj b trq 
(dOng) 

Chichu 

1 Nguyn Thj A 1/1 1234 2.000.000 

2 

COng 30.000.000 

('S6 tin h3 trq bang cM?: Ba mwcA triu &ng) 
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V. DANH SAd BOAN VIEN, NGIJ1I LAO BONG TAM lOAN TIIIXC ffl]N H(P BONG LAO 

BONG, NGH! VIC KHONG BTh1NG LIJ(YNG vA BANG MANG THAI 

TI' IIç và ten Thfrtirtai 
muclll 

s6 CMND/CCCD S tin d nghj h trq 
(ding) Ghi chü 

1 NgoynThjA Ill 1234 2.000.000 

2 

Cong 30.000.000 

('So tin h5trc, bang chTh Ba muoi triu a'ng) 

VI. DANTI SACH BOAN VIEN, NGUI LAO T4M lOAN THVC 111W HQP BONG LAO BONG, 
NGH! VIC KHONG IIUONG LIJNG VA BANG NTJOI CON BE HOAC CON NUOI HOAC ClAM SOc 
THAY THE TRE EM 

TT HçvAtën 
Thfr ty ti 

mIIc LIT 

Thông tin v con và vq hoc chng 

S6 CMND/CCCD 
S tin d nghj 
h trq (dung) 

Ghi chü 
llç và ten trê em 
chira dO 6 tuui 

Ngày tMng 
sinh cOa 

tre em 

Lfç và ten vq 
hoc chling (Or 

cQt 2) 

só CMT/th cn 
cr6c cOng dan cOn 

vç hoc ehung 

NguynVOnB Jill NguynVOnD 11/01/2021 NguynThjH. 1234 1234 2.000.000 

2 

Cong 20.000.000 

(S tin htrçr bang ch1: Hai mu-cri triu &ng) 

Ngày....tháng....nám.... 
TM.. BA? CHAP HANH 

CHU TICH 
(K ten và a'óng dcfu) 

Ngày....tháng....näm.... 
DAI DIN NGL1I SlY DTJNG LAO DQNG 

(Kj ten vàdongddu) 
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Chü y: truàng hcip doanh nghip, hqp tác xA cliva thành 1.p cong doàn ca sâ thi chl cn k, dóng du cüa ngx&i sir ding lao dng. 

'Triiông hqp chua thãnh 1p CDCS thI d ten cia ngithi sir ding lao dng. 

2 Theo thii gian tng hcip vã ch,t danh sách. VI dii tr ngày 01/10/2022 dn 31/12/2022. 

3 .. . Gui cong itoàn cap trên 1rrc tiep. 

- I, 
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CQNG HOA xA 1101 CIIU NGHIA V[T NAM 
Bc 1p  - Ti do - Hnh phñc 

BE NGIJI HO mw 
(Dành cho doàn viên, ngw&i lao dng cMrn d't hçip dtng lao dç5ng 

nhu-ng không dz diêu 1cin hu-dng trçY cap that nghip) 

KInh glri: Lien doàn Lao dng  

I. THÔNG TiN yE NGIfl LAO BONG 

1. Hç và ten: Ngày, thán.g, nni sinh: / /  

2. Dan tôc:  Giói tInh:  
F A A A A A A 3. Chrng minh nhan dam/The can cuoc cong dantE{ç clueu so:  

Ngày cap: / I Noi cp:  

4. Noi ihiênti:  

Naithithngtrü:  

Ncii tam trü:  

Dién thoai lien he:  
, _, 

5. So so bâo hiêm xâ hi:  

6. Tôi là doãn viên cong doàn2  

Ngày I / Tôi dä ch.m dfrt hqp dng lao dng vói (ten, da chi 
don v sà ding lao dng) L do châm drt hqp dng lao 
dQng:  

Hin tOi mun hu&ng h trçi tr chInh sách nay cüa t chirc Cong doàn. 

11. THÔNG TIN BOI VOI LAO BONG BANG MANG THAI HOC 
BANG NUOI CON DUOI 06 TUOI 

1. Thông tin di vói lao dng dang mang thai (nèu co) 

Thai kS'  tháng thi'r:  

2. Thông tin dái vói lao dng dang nuôi con ho.c chm soc thay th tré em chua 
dü 06 tuôi (Nêu vçr hoc chông dâ dwçxc hztdng chInh sách ho trçl nay thI khong 
khai thông tin ben dwó) 

2.1. H9 V ten chng/v ; ngày, tháng, näm sinh: / /  

Chi.rng mmli nhãn dãnlThê cn cuóc cong dãn/H chik s:  

Ngày cAp: / / ; nai cAp:  

2.2. H9 và ten con: ; ngày, tháng, näm sirih: I /  
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H9 và ten con ; ngày, tháng, n.m sinE:  

Nu duqc h trç, d ngh chuyn tin qua h3nh thi.'rc: 

o Tài khoãri (Ten tài khoãn:  S tài khoãn: Ngán hang:...) 

o Bun din (Theo dia chi nai mun nhãn): 

o Nhan trirc tip t?i  Lien doàn Lao ding. 

Tôi cam doan ni dung ghi tren là hoàri toàn ding sir that, nu sai tôi sê chiu 
trách nEim tnróc pháp 1ut./. 

, ngày......tháng......näm 
NGTRfl oE NGffl 
(Ky, ghir6hQ ten) 

1  Lien doâ.n Lao dng qun, huyn, thj xà, thành pho, cong doãn các khu cong 
ng1up, khu che xuat, ithu kmh te; Lien doan Lao dcng tmh, thanh pho, Cong 
doàn ngành trung uong, Cong doàn Tong Cong ty trirc thuc Tong Lien doãn 
Lao dng Vit Nam nai doàn viên, ngui lao dung ci.r tr(i ho.c chain dfrt hcip 

A dong lao diçng. 
2  P A A A A A Danh dau X vao o vuong neu Ia doan vien cong doan. 
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TONG LIEN BOAN LAO BONG 
VIT NAM 

LDLD TfNH, THANH PRO...1  

CONG HOA xA HQI CHU NGIIITA VIT NAM 
Dc 1p - Tr do - Hnh phiic 

 ngày tháng nám 202.... 

GIAYBIENNH4NHO sc 

Horn nay, ngày tháng 
(dja chi nYi tip nhân) Ti

chirc vi  lôilà  
B phn cong tác  
D nhn ciia ông (ha):  
Da chi:  
Các tài lieu sau day: 
TT Ten tài 1iu S 

ttrqn 
ban 

Ghi cht13  

1 Dcm dà nghi. h trç hithng chmnh sách ciia to chi'ic cong 
doàn do bj chain dfrt hcp dông lao dng nhi.rng không dii 
diêu kin hu&ng trçi cap that nghip dê ngày tháng 

nm  
2 Hcip dông lao dng d hêt hn hoc d hoàn thành cong 

vic theo hcTp dông lao dng 
3 Quyet djnh thôi vic 
4 Thông báo hoc thOa thun chm dirt hqp dng lao dng 
5 So bào hiêm xa hi 
6 Xác nhn ciia ca quan bâo him xa hi ye vic tham gia 

bâo hiêm xa hi bat buc và bão hiêm that nghip 
7 Vn bàn, phucng an, quyêt djnh sap xêp vic lam, san xuât 

kinh doanh ciia ngli?Yi sii ding lao dng dan den châm diit 
hçi dông lao dng vói doàn viên, ngithi lao dng 

8 Giây ti chiing minh ngl±i lao dng dang mang thai 
9 Giây khai sinh ho.c Giy chfrng sinh ciia trê em 
10 Giây chirng nhn nuôi con nuôi 
11 Quyêt dlnh  giao, nhn chain soc thay the trê em ciia ca 

quail có thãm quyên 
12 Giây t?c khác (ghi rO loi giây t?Y) 

Biên nhn 1p thành 02 bàn, mi ben gi mOt  ban  
Lp ti ngày tháng näm  

Ngir&i giao Ngtrbi nhân 
(K) ghi rô hQ ten) (Kj ghi rô hQ ten) 

Ghi chü: giy biên nhn dOng dAu treo ciia Cong doàn tip nhn. 
'Lien doàn Lao dng tinh  thnh phô hoc Lien doàn Lao dng qi1n  huyn, thj xã, thành 
phó, cOng doãn ngành dia  phuong và thong duang, cong doàn các khu cOng nghip, khu ch 
xuât, khu kinh th. 
2 Ghi rO so Ii.rçng thong 1rng v&i tai lieu ma doàn viên, ngirài lao dung np. Tài lieu nAo không 
có thI dánh dâu X cr ct so luvng bàn. 
3 Ghi: bàn chmnh hay bàn sao; các nOi  dung khác can bin 
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\IT NAM 
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CONG HOA xA HQI CHfJ NGIIIA VTT NAM 
Dc 1p - Tr do - Hnh phüc 

      

LDLD TINH, THANH PHO 
S6: /BC- 

 ngày tháng nãm 202.... 

BAO CÁO 
. * . a a S S U P. Ket qua thic hien ho trçr doan vien cong doan, ngtrcn lao dçng 

bj giãm thôi gian lam vic, chm dfrt hqp dug lao dng 
fir ngay den ngay  

Thrc hin Quyt nh s /QD-TLD ngày tháng näm 202... cüa Doãn 
Chü tjch Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam quy djnh ye vic thrc hin các chinh 
sách h tr doàn vien cong don, nguôi lao dng bj giãm thi gian lm vic, chãm 
dirt hqp dông lao dng do doanh nghip bj cat, giãm don hang; 

Lien doãri Lao dng tinh... báo cáo kêt qua thc hin chi h trçi doàn vien, 
ngithi lao dng nhu sau: 

LTRIENKHATn1HI.rC HII'N 
1. Banhãnhvnbãntrinkhai 
2. Cong tác clii do 
3. Cong tác to chrc thrc hin 
II. IT QUA HO TRq BOAN VIEN, NGIfI LAO BONG 
1. Ktquã chung 
1.1. Tiepnhzn ho so 
- TOng so trithng hqp dâ tiêp nhn ng'ithi (trong dió nft là nguôi, 

chim %). Trong do so hrqng hO so ye: 
+ Giãm thai gian lam vic nguôi, chiêm % tong so ngui. 

S UP. S. . S. + Ngmig v1çc ngi.rai, chiem /o tong so ngum. 
+ T?m  hoän hçp dng lao dng ngithi, chiêm % tOng so nguài. 
+ Nghi vic không hi.r&ng luang ngithi, chiêm % tOng so ngi.thi. 
+ Chãm drt hqp dng lao dng ngithi, chiêm % tong s ngui. 
- Tong so truong hqp da tiep nhn ho so la doan v1e11 ngurn, 

chim % tng s tnthng hqp d tip nhãn. 
1.2 Giáiquy1thEso 
- Tong so trithng hcrp dãhoànthãnh vic hO frg ngui, chiém % 

tong so tnrang hgp da tiep nhin (nu la nguoi, chiem /o). Trong do, tong so 
doàn viên di.rçic h trçr ngu&i, chiêm % tong so ngithi du9c h trçi. 

- Tng sO tiên h trcr dông. Trong do, tng sá tin h 
trcl doân viên dông, chiêm % tong sO tiên ho trçl. 

1.3. Cp chihôtrçr 
- Tr nguôn tài chInh cong doàn càa cOng doàn cap trén trirc tiêp co 

sr ngtthi (chiêm % tong sO ngui duqc h try), vi tOng s tiên là: 
 diOng (chiêm % tOng so lien hO trq). 
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- Tü ngun tài chmnh cOng doãn cña cong doàn cap tinir ngui 
(chim % tng sO ngui dirqc h fry), vth tOng so tién là:  dông 
(chim % tng sO tién ho trçi. Trong do: 

+ COng doàn cp tinh trirc tiêp chi cho cong doãn ca so: ngui 
(chim % tng sO ngui dugc ho trq), vOi tong so tiên là:  dong 
(chiêm % tong so tiên ho trç). 

+ Cong doãn cp tinh cp bü cho cong doãn cap tren thrc tiep co sO: 
ngi.thi (chiêm % tong so ngithi thrc ho frq), vOi tong so tiên là: 
dông (chiêm % tong sO tiên h trg). 

+ •Công doãn cap tinh nhn kinh phI cap bü cüa Tong Lien doàn: 
ngui (chiêm % tong so ngi.thi duqc ho trq), vOi tong so tiên là: 
dong (chiêrn %tôngsô tiên hO trq). 

A . . 2. ThITc hiçn ho trq doan vien, ngtroi lao d911g b1 giam thoi gian lam vice, 
ngIrng vic 

2.1. Són;zthidwo'chotrt 
- Tng sO doàn viên, nguOi lao dtng dugc h trcr ngithi (trong do n 

là ngthi, chiêm %) 
- Tong s doàn viên dirge h trçr  ngi.thi, chiêm % tong sO nguOi 

dirge h trg. 
2.2. Sá tin htr 
- Tng s tin h trç dioàn vien, ngtthi lao dng dng 

(trong do nft là dông, chiêm %). 
- Tng s tin ho trcl doãn viên dlông, chiêm % tong s tin 

h trg. 
2.3. DitzrrngdiqYchtri 
- Giãm gi lam vic  ngirOi duqc ho trg (chiêm % tong so 

• A A A A doan vien, nguui lao dcng drugc ho trg cua chmh sach nay); tong so tien ho trq 
là  dng (chim % tng st tin h trg doàn viên, ngtthi lao dQng cüa 
chInhsáchnày). 

- Ngmg vic: ngithi dugc h trçl (chiêm % tng s doàn viên, 
ngithi lao dngdrchfrçcüa chlnh sách nay); tong so tiên h trç là  dsng 
(chiêm % tOng so tiên ho tr doàn viên, ngirOi lao dng cüa chinh sách nay). 

3. Thiyc hin h trç doàn viên, ngtrô'i lao dng bj tm hoãn thyc hin hçip 
dông lao dng, nghi vic không htrO'ng hro'ng 

3.1. SJ n;wo'ithr1c h tr0 
- Tng so doãn vien, ngui lao dng duçic h trçr ngithi (trong do flu 

là ngixi, chiêm %) 
- Tng s doàn vién ducic h trçr  ngix&i, chim % tng s ngi.thi 

dugc h6 trçl. 
3.2. sá tin i t, 
- Tng s tin h trçi doãn viên, ngthi lao dng dng 

(trong dO ntr là  diOng, chiêm %) 
- Tong so tiên h trçi doãn viên dong, chiêm % tong sO tin 

hO trçl. 
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3.3. Di tzqlng durc hi frp 
- Tm hoãn thc hin hqp dông lao dng không hithng hzong:  

ngthi duqch trçl (chiêm % tong so doãn viên, nguài lao dng duc h trg 
cua chinh sach nay); tong so tien ho trg la  dong (chiem /o tong so tien 
h trçY doãn viên, ngui lao dng ca chinh sách nay). 

Nghi vic khong huâng lucing:  ngi.thi duqc hO trç (chim  
tong so dioan vien, ngixm lao dçng dirge ho trçl cua chmh sach nay); tong so tien ho 
trg là dông (chiêm % tng so tiên h trçl doàn viên, ngithi lao dng cña 
chmnh sách nay). 

4. Thçc hin h trq doàn viên, nguôi lao dng bj chm dfrt hqp d1ng lao 
dng nhirng khOng dü diu kiin htrOng trçr cp tht nghip 

4.1. So n;io1 diro'c ho Irti 
- Tng so doàn viên, ngi.r?ri lao dng duqc h trçr  ngithi (trong do ntr 

là ngui,chiêm %). 
- Tng s doãn vien di.rgc h trçr  nguôi, chim % tng s ngtthi 

dugc ho trg. 
4.2. S tin h tn 
- Tng s tin h trçl doãn vien, ngithi lao dung dng 

(trong do nI:t là dOng, chiêm %) 
- TOng so tiên h trg doãn viên dOng, chim % tng s tin 

ho trq. 
ifi. TON T41, lltN CifE, NGUYEN NILN 
IV. KIEN NGJ{1, BE XUAT 

TM. BAN TIIUYNG V1J 
CHIJ TJCH 

(K ten, dóng dáu) 
No'i nhân: 
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LDLD TINH, THNH PHO 

BAO CÁO 
Kt qua thiyc hiên h trçr doàn viên cong doàn, ngir&i lao dng bi giãm giô lam, chm dfrt hqp dng lao dng 

tr ngày den ngày  

TT Ni dung Don vj tInh 

Di tircYng h tr 

Tong so 
Giãm gi?r 

. 
lam vice 

.,. 
Ngung vice 

- 
Tm hoan HDLI) 

Nghl viOc 
khong liro'ng 

Chm 
dirt 
HDLD 

1 2 3 4=5+6+7+8+9 5 6 7 8 9 
I Tipnhnhso 
1 Tng s h si tip n1in Ngtxài 

TrongdO: 
2 Doàn viên Nguài 

Chimt1 % 
3 N Ngix&i 

Chim t5r 1 % 
H Giãi quyt h so' 
1 Tng so h sci dA hoàn thành h trcl Ng.ri 

ChiOm t' 1/tOng sO he, sci tiOp nhan % 
Trong do: 

1.1 Doân viên Nguói 

ChiOm t' 1/tOng sO h6 so dã hoàn thanh h trg % 

1.2 Nir Ngithi 

Chim t 1/tOng sO he, so dä hoàn thành h trcl % 

2 TOng sO tin hO trçl DOng 
Trong do: 

2.1 Doànviên 
2.2 ChiOm t' 1/tOng sO tiOn hO trcl 
III dp chi hO try dOng 

1 
Tr nguOn kinh phi ci1a cOng doàn cp trên trVc 
tiOp co sâ 



TT Ni dung Boii vi tInh 

JJi tirçing ho trq 

Tong so 
Giãm gi& 
lam vicc 

. Ngtrng viec Tam hoan HDLB 
Nghi viéc 
khong hnrng 

Chm 
dirt 
HDLD 

1.1  Tèrng sé ngi.thi drcic h trçi Ngiz&i 
 Chimt'lé % 

1.2 Tng st tin h trçT Dông 
Chimt'lê 

2 Tr ngun kinh phi cüa cong doàn cp tnh 
2.1 Tng s ngixOi &rcic h trci NguOi 

Chim t lé % 
2.2 Tng so tin ho trçi fôrig 

Chimt'Iê % 
Trong do: 

2 2 1 
Cong doàn cp tinh triic tip chi cho cOng 
doànccsr 
Trig s ngithi ducic h trg Nguri 
Chim t' l 
T&ig s tin h trg Dèng 
Chim t' l % 

2.2.2 
Cong doân cp tinh cLip bitt cho cOng doàn cap 
tren trirc tiep Co s1 
Tng s nguôi disçic h trcl Ngixyi 
Chimt'1ê 
Tng s tin h trç Dng 
Chim t b % 

2 2 3 
COng doán cp tinh nhn kinh phi cp bt ccia 
Tng Lien doàn 
Tng s ngui duçic h trçi Nguiii 
Chim t' lé % 
Tng s tin h trç Dng 
Chimt'lê % 
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