
LIEN DOAN LAO DNG TP. HO CIII MTh}I CONG  HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
LIEN BOAN LAO BONG QUN 1 Doe lap - Tti do - Hanh phüc  

S&091LDLD Quan 1, ngayfOtháng 01 nãm 2022 
V/v näm tInh hInh QHLD ye th%rc hin 
Nghi quyêt 681NQ-CP cüa ChInh phü 

KInh g1ri: Ban chap hành cong doàn ca sà trirc thuc 

Vic thrc hin Nghj quyt s 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 ctta ChInh phü v mt 
s chInh sách h trq ng.thi lao dng và ngithi s'Cr diing lao dng gp khó khàn do dai 
djch Covid- 19 trong thôi gian qua tti mOt  s doanh nghip g.p khó khän v chInh 
sách h trçx nguôi lao dng và doanh nghip ành hiz&ng dn tInh hInh quan h lao 
dng trên dja bàn Thành ph H ChI Minh nh.t là thôi dim cn Tt Nguyen dan 

Nhâm Dan 2022. 

D gop phn n djnh tInh hInh san xut - kinh doanh, an ninh trt t'çr tai  Thành 

ph cüng nhu bâo dam các quyn, lgi Ich hqp pháp, chInh dáng cüa cong nhân lao 
dng, Ban Thumg vii Lien doàn Lao dng Qun 1 d nghj các cong doàn Cu sâ thirc 

hin các ni dung sau: 

1. Chii dng tuyên truyn, ph bin Nghj quyt s 68/NQ-CP cüa ChInh phCi d 
nguèi lao dng hiu rO v 12 chInh sách h trçl ngithi lao dng và doanh nghip bao 
gm: miic tiêu, nguyen tic, ngun h trçi; nm chic ni dung di tuqng, diu kin, 
müc h6 trq, phrnmg thrc chi trà, h sci và trInh tsr, thu tc thirc hin d cüng trin 
khai và giám sat vic thrc hin dam bào kjp thii, cOng khai, minh bach  và diing di 

tuclng. Da ding các hInh thirc tuyên truyn, ph bin chInh sách h trçi d ngui lao 
dng d hiu, d nhó, d thirc hin và giám sat dugc vic trin khai thirc hin. 

2. Nghiên cüu k5 chInh sách, phôi hcip vài ngixài si'r diing lao dng rà soát các 
di tuqng doãn viên, nguô'i lao dng dü diu kin huông h trçi, huóng d.n ngui 
lao dng v khai h so' và tham gia xác nhtn danh sách ngui lao dng trong các 
don vi có t chirc cOng doàn bj ành huâng cia djch Covid-19 dê nghj hu&ng chInh 
sách, dam bào cong khai, minh bach, không bö sot di tisqng thii hithng theo quy 

djnh. 

4. Nm bt kjp th&i nhüng birc xüc cUa cOng nhân lao dung, tIch circ tham gia 

bàn bac  vói chñ doanh nghip có giài pháp x1r I kjp thii & ti T cong doàn không 
d lay lan ra toàn doanh nghip và không d xây ra tranh ch.p lao dng hoc các 
nguyen nhân khác dn dn ngrng vic tp th, nhanh chóng báo cáo cong doàn cp 
trên trxc tip cu s d kjp thai h trq giài quyt không d ké x.0 lqi diing kIch dng, 
xüi giiic lam ành huàng tInh hInh san xut — kinh doanh cüa doanh nghip, tInh hlnh 
an ninh trt tr và dai sng nguäi lao dng. 
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u5'nh Vinh Lam 

Noi nhân: 
- Nhu trên; 
- Liiu: VT, CSPL. 

Ban Thuäng v Lien doàn Lao dng Qun 1 d nghj các cong doàn co s trirc 
thuc trin khai thirc hin và kjp thtñ báo cáo, phán ánh v dng chI Hu'nh Vinh 
Lam — Phó Chü tjch Lien doàn Lao dng Qun 1 (din thoi: 38.222.981 (16) - di 
dng: 0776.668.883) d dizcic h trçl./. 
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