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Thực hiện Công văn số 1170/TLĐ, ngày 29/10/2020 của Tổng Liên đoàn Lao 
Việt Nam về việc triển khai Nghị quyết số 154/NQ-CP và Quyết định số 

32/2020/QĐ-TTg về hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Liên 

đoàn Lao động tỉnh đề nghị các cấp công đoàn thực hiện như sau: 
1. Tuyên truyền để các cấp Công đoàn, người lao động biết và hiểu rõ nội 

dung Nghị quyết số 154/NQ-CP và Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg, cụ thể sửa 

đổi, bổ sung một số nội dung sau: 

- Bổ sung thêm đối tượng thụ hưởng chính sách hỗ trợ là người lao động 

trong các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm chi 

thường xuyên ở các cấp mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học 

phổ thông gặp khó khăn bởi đại dịch COVID-19, không có doanh thu hoặc không 

có nguồn tài chính để trả lương. 
- Sửa đổi thời gian hỗ trợ cho người lao động theo tình hình thực tế của diễn 

biến dịch, tính từ ngày 01/4/2020 và không quá 3 tháng. 

- Sửa đổi điều kiện hỗ trợ người sử dụng lao động được vay để trả lương 
ngừng việc cho người lao động là người sử dụng lao động có doanh thu quý I năm 
2020 giảm từ 20% trở lên so với quý IV năm 2019 hoặc doanh thu quý liền kề 

trước thời điểm đề nghị xét hưởng giảm 20% trở lên so với cùng kỳ năm 2019. 
- Sửa đổi quy định về điều kiện để người sử dụng lao động và người lao động 

được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất: Người sử dụng lao động bị ảnh 

hưởng bởi đại dịch COVID-19 dẫn đến phải giảm từ 20% lao động tham gia bảo 

hiểm xã hội trở lên so với thời điểm cơ quan có thẩm quyền công bố dịch. Thời gian 

được tạm dừng đóng không quá 3 tháng kể từ thời điểm nộp hồ sơ đề nghị xét hưởng. 

2. Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội ở địa phương tuyên truyền, phổ 

biến cho doanh nghiệp biết về việc được vay vốn để trả lương ngừng việc cho 

người lao động nhằm hỗ trợ người lao động giảm bớt khó khăn do bị ảnh hưởng 

bởi đại dịch COVID-19. 
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3. Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức giám sát: Việc thực hiện 

chính sách hỗ trợ cho người lao động, việc vay vốn để trả lương ngừng việc cho 

người lao động và việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đảm bảo đúng 
đối tượng và công khai, minh bạch. 

Nhận được công văn này đề nghị các cấp công đoàn triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:                                                                     
Gửi bản điện tử 

- Như kính gửi (t/h); 

- Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh BK; 

Gửi bản giấy 

- Các đơn vị không có TDOffice (t/h); 

- Lưu: VT, CTCS. 
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