LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH THÁI BÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 49/CĐGD
V/v khảo sát đoàn viên công đoàn
bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid - 19

Thái Bình, ngày 23 tháng 4 năm 2020

Kính gửi: Các Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh ngày
22/4/2020; Kế hoạch số 65/KH-LĐLĐ ngày 23/4/2020 của LĐLĐ tỉnh về việc
hỗ trợ đoàn viên công đoàn bị giảm sâu thu nhập trong tháng 4/2020 do ảnh
hưởng của dịch Covid-19 tại Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh, Công văn số
754/LĐLĐ-CSPL ngày 23/4/2020 về việc khảo sát đoàn viên công đoàn bị ảnh
hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 của Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình, Công
đoàn ngành Giáo dục Thái Bình đề nghị các Công đoàn cơ sở trực thuộc thực hiện
một số nội dung sau:
1. Khảo sát, thống kê, lập danh sách đoàn viên công đoàn không có thu
nhập hoặc giảm sâu thu nhập thấp hơn từ 50% mức lương hiện hưởng theo hợp
đồng trong tháng 4/2020.
2. Đối tượng hỗ trợ:
- Đối tượng hỗ trợ: là đoàn viên công đoàn hiện đang công tác tại các đơn
vị, doanh nghiệp phải ngừng việc, nghỉ dạy học theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ,
ngành và UBND tỉnh, đã đóng đoàn phí công đoàn đến tháng 01/2020.
- Điều kiện: nghỉ việc 15 ngày trở lên và không có thu nhập ổn định nào
khác (tính từ ngày 01/4/2020).
- Mức hỗ trợ: hỗ trợ 01 lần, mức 500.000 đồng/người. Trường hợp đặc
biệt khó khăn do bản thân hoặc vợ, chồng, con, bố mẹ bị bệnh hiểm nghèo, tai
nạn mức hỗ trợ l.000.000 đồng/người.
3. Hồ sơ gồm: Hồ sơ nộp về Thường trực Công đoàn Ngành Giáo dục 03
bản dấu đỏ (bản mềm gửi địa chỉ Email vtdaimath@gmail.com) gồm: Tờ trình
đề nghị hỗ trợ của CĐCS, kèm danh sách (theo mẫu số 01) và danh sách trả
lương tháng 4/2020 của đơn vị, doanh nghiệp.
Yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện và gửi hồ sơ về
Thường trực Công đoàn ngành Giáo dục Thái Bình ngày 24/4/2020. Trong quá
trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phản ảnh về Thường trực Công
đoàn ngành Giáo dục Thái Bình (Đồng chí Vũ Trọng Đại, số điện thoại:
0987787888) để hướng dẫn, giải quyết./.
Nơi nhận:
-

Như kính gửi;
LĐLĐ (để báo cáo);
Trang web Sở Giáo dục và Đào tạo;
Lưu VP.

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC TỈNH THÁI BÌNH
CÔNG ĐOÀN .......................................

Biểu số 01/CĐCS

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ
Hỗ trợ đoàn viên công đoàn bị giảm sâu thu nhập trong tháng 4/2020 do ảnh hƣởng của dịch bệnh Covid - 19
( Kèm theo tờ trình số..../TTr-CĐCS ngày /4/2020 của Công đoàn ...................................... )
- Tổng số CNVCLĐ: ... người;
- Tổng số đoàn viên công đoàn: ... người . Trong đó, Tổng số đoàn viên công đoàn bị giảm thu nhập: .... người.

1

Hoàn Thị Minh

Giáo viên

1.000.000

Thu nhập từ
01/4/2020
đến thời điểm thống
kê
(đồng)
200.000

2

Nguyễn Văn Bình

Lái xe

5.000.0000

1.000.000

- Không có ( nếu có hỗ trợ ghi cụ thể)

3

Nguyễn Văn Bình

Phụ xe

5.000.000

Không

- Không có ( nếu có hỗ trợ ghi cụ thể)

STT

Họ và tên

Chức vụ
chuyên môn

Thu nhập
tháng 3/2020 (đồng)

Đơn vị (doanh nghiệp) đã hỗ trợ, thanh
toán lƣơng trong tháng 4/2020

- Không có ( nếu có hỗ trợ ghi cụ thể)

Ghi chú

...

XÁC NHẬN

CỦA THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

Thái Bình, ngày ...... tháng 4 năm 2020
TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH

(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú: Các Trường hợp đặc biệt khó khăn do bản thân hoặc vợ, chồng, con, bố mẹ bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn đơn vị lập danh
sách riêng.

