
L. DOAN CHU T!CH 
NH VAN PHONG 

Nguyn Xuân Hung 

TONG LIEN DOAN LAO DQNG CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VItTNAM 
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S:3,1O S7TLD-NC 
V/v huàng d.n thu tiic h trçi d6i voi trè em m 
coi là con doàn viên cong doàn tü vong do djch 

Covid — 19 dà chuyên dja diem cu trti 

Ha N5i, ngày 3 tháng 11 nám 2021 

KInh gl'ri: 
- Các LDLD tinh, thành ph 
- Các Cong doàn ngành trung rcing và tixcing duing; 

Cong doàn Tng Cong ty tr1rc thuc Tng Lien doàn. 

Qua báo cáo cüa mt s tinh v viêc trin khai thrc hin trao s tit kiêm 
Cong doàn Vit Nam cho tré em mô côi là con doàn viên cong doãn tü vong vi 
djch Covid — 19 theo Quyêt djnh so 3345/QD-TLD ngày 26/10/2021 và Huàng 
dn so 3 5/HD-TLD ngày 21/10/2021 cüa Tong Lien doàn dang gtp phãi visâng 
mac do gia dInh các cháu (gôm cá tré em và ngr?ii giám h) dã di chuyên khOi 
dja phtrang ncyi doàn viên cong doàn lam vic mac Covid — 19 ti:r vong nén khó 
khan cho vic thirc hin thU tiic trao so Tiêt kim. Tong Lien doàn Lao dng Vit 
Nam có hen nhu sau: 

- Lien doàn lao dng tinh, thành ph noi tip nh.n các tnthng hqp tré em 
thuôc diên ctixçc h trçi ye cu trU së là &ln vj chU trI vic thirc hin trao so tiét 
kim cho các cháu và có trách nhim phôi hcip vi lien doàn lao dng tinh, thành 
phô ni cha, mc cháu lam vic truóc khi tcr vong dê xác nhn bang van bàn 
tnthng hçip doàn vien cong doàn tU vong do djch covid — 19 là chalmç các cháu 
và chua duvc  nhn sô,tiêt kim cong doàn Vit Nam (van bàn nay thay cho danh 
sách tré em nhtn sO tiêt kim có xác nhn cUa cong doân cci sâ). 

- Dan vj chU trI phi hqp v&i gia dInh, ngithi báo trçl cUa các cháu hoàn 
thin các thU tic ho sa thanh quyêt toán và bach  toán ké toán khoãn chi h trq 
theo quy dljnh tai  Hithng so 3 5/HD-TLD ngày 21/10/2021 cUa Tong Lien doàn, to 
chrc trao so tiêt kim cong doàn Vit Nam cho các cháu. 

Trong qua trInh thirc hin có vithng mc d nghj LDLD các tinh, thãnh 
pho, cOng doãn ngành TW, cOng doàn Tong Cong ty trrc thuc TLD phán ánh ye 
TOng Lien doàn qua Ban N cOng, Ban Tài chInh dê duçic h trçi, giãi quy&4r 

No'inhân: 
- Thumg trirc DCT (dê b/c); 
- Các LDLD tinh, thành phô; 
CD ngành TW và tuong dirong; 
CD TCT true thuc TLD (dê T/h); 
- UBKT TLD (dê k/tra, giám sat); 
- Luu: VT, NC, TC. 
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