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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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Số: 2059/TLĐ 
V/v lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn đối với 
các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. 

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2021 

  

Kính gửi: - Các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; 
- Các Công đoàn ngành Trung ương và tương đương; 
Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn. 

Trước tình hình diễn biến phức tạp của đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4 đã tác động mạnh 
mẽ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, với tinh thần Công đoàn Việt Nam 
đồng hành cùng doanh nghiệp và Chính phủ, vì việc làm bền vững và thu nhập ngày càng cao 
của người lao động, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất 
nước, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam yêu cầu các Liên đoàn Lao động tỉnh, 
thành phố; Công đoàn ngành Trung ương và tương đương; Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc 
Tổng Liên đoàn: 

1. Đồng ý cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (doanh 
nghiệp có số lao động đang tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc từ 50% trong tổng số lao 
dộng thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc trở lên) được lùi thời điểm đóng kinh phí công 
doàn đến ngày 31/12/2021. 

2. Giao Ban Thường vụ các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương 
và tương đương; Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn xem xét, xác định và chịu 
trách nhiệm về việc quyết định cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được lùi thời 
điểm đóng kinh phí công đoàn. 

Yêu cầu các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương và tương đương; 
Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn nghiêm túc thực hiện và báo cáo tình hình 
vào ngày 10 hàng tháng về Tổng Liên đoàn (qua Ban Tài chính). 

  

  

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Thường trực ĐCT (để b/c); 
- Lưu: VT, TC. 

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 
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