
TONG LIEN BOAN LAO BONG CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
VIIT NAM Bc Ip — Tir do — Hnh phüc 

S: 180 /BC-TLD Ha Nói, ngày 06 tháng 9 näm 2021 

BAO CÁO 
Két qua hoit dng cong doàn tháng 8, 
nhim vi tr9ng tam tháng 9 nãm 2021 

I. TINH HINH CONG NHAN, VIEN CHUC, LAO BONG 

TInh hInh djch bnh Covid-19 tip tiic din bin phüc tap, ânh hithng 
nghiêm tr9ng den di song, viêc lam cüa doàn viên, ng.thi lao dng. Theo báo 
cáo cüa các cap cong doàn, tInh den ngày 30/8/202 1, dã có 3 8.005 ca FO là cOng 
nhân, viên chüc, lao dng (CNVCLD) ti dja bàn 51 tinh, thành phô, trong do có 
37.600 ca FO là cOng nhân. Tong sO cOng nhân, lao dng dang a trong khu virc 
phong tOa, khu each ly là 799.167 nguñ; so cong nhân, lao dng phãi an, ngü, 
lam vic ti doanh nghip là 874.328 ngui. Dã có hang chiic vn Fl, hang chçic 
vn F2là CNVCLD. Nhiêu doanh nghip phái dóng cira, ttm drng hotc thu hçp 
san xuât, giái the khiên trên 2,2 triu cOng nhân, lao dng phài ngmg viêc, nghi 
vic, mat vic hoc ttm hoãn h9p dông lao dng. 

Tmnh hlnh lranh chip lao d5ng dan dIn ngà'ng v&c top thl: Theo báo cáo 
chua day dñ cüa các Lien doàn Lao dng tinh, thành phô, Cong doàn ngành 
Trung uong và tuGng duang, Cong doàn Tong Cong ty trirc thuc Tong Lien 
ctoàn, trong tháng, trên dja bàn cá nithc xày ra 01 cuc ngiirng vic tp the ti tinh 
Ngh An. Nguyen nhan chü yêu dn den ngirng vic tp the là do ngthi lao dng 
không dông tInh ye quy chê luang cüa doanh nghip, dê ngh doanh nghip giü 
nguyen hInh thirc trá 1ucng nhu cü và có bang luong chi tiêt; ngui lao dng dê 
nghj doanh nghip chi trã chê d phii cap thârn niên, nâng cao chat 1uçng büa an 
ca và bô tn them chô dê xe cho nguOi lao dng. 

Tin/i hInh tai nçln lao dng: Trong tháng dã xáy ra 03 vi tai nin lao dng 
1am 04 ngiiai chêt và 01 nguôi bj thuong nng ti 03 dja phirnng (Vinh Phüc, 
Quáng Ninh, Ha Tinh). Nguyen nhân là do bj may, thiêt bj can, kçp, cuôn và ngt 
khI trong qua trInh san suât thép, san xuât nhira và khai thác than. 

II. MQT SO HOiT BONG CONG BOAN NOI BJT 

1. Hot dng chain 1o,h trq doàn viên, nguôi lao dng; dOng hãnh 
cñng các hjc ltrqng tuyên dâu và doanh nghip trong phông, chOng djch 
bênh Covid-19 

Truac din bin mói, phüc tp cña tinh hInh djch bnh, Tong Lien doàn 
Lao dng Vit Narn ban hành Quyêt djnh so 3022/QD-TLD ngày 09/8/2021 sfra 
dôi, bO sung mtsO diêu cüa Quyet djnh so 2606/QD-TLD ngày 19/5/2021 cüa 
Doàn Chü tjch TOng Lien doàn Lao dng Vit Nam ye chi hO trq khân cap cho 
doàn viên, nguai lao dng bj ánh hu&ng bai djch bnh Covid- 19 trong dçt büng 
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phát djch 1.n thu 4 tü ngày 27/4/2021. Theo do, b sung, sira di müc h trç di 
vi doàn viên, ngthi lao dng khu v11c có quan h lao dng (bao gôm cã doanh 
nghip, do'n vj chua có to chiirc Cong doàn) là FO không vi phm các quy djnh 
cüa pháp lut ye phOng, chông djch: mirc tôi da là 3 triu dông/nguii; doàn 
viên, ngithi lao dng tai  các ca quail, &m vj, doanh nghip có dóng kinh phi 
cOng doàn tir vong do bj nhim virus Sars-CoV-2 ké tir ngày 27/4/202 1 duçic ho 
trçi 05 triu dông/ngu&i; hO trq can b cOng doàn tham gia cOng tác phOng, 
chông djch Covid-19; nguOn kinh phi thirc hin... 

Doàn Chü tjch Tng Lien doàn thng nht chü trrnmg h trçi büa an cho 
doàn vien, ngu1i lao dng dang thirc hin "Ba ti ch" cüa doanh nghip ti dja 
bàn các tinh, thành phô thirc hin giãn cách toàn tinh, thành phô theo Chi thj 
16/CT-TTg vui müc 01 triu dông/ngu?ii'; ho trq tang cuing dinh diithig büa an, 
gop phân dam bào süc khoé cho di ngU can b y tê lam nhim vir chông djch tai 
19 tinh, thành phô phIa Nam thrc hin giãn cách theo Chi thj 16/CT-TTg cüa ThU 
tuàng ChInh phU2; ho trçi 480 nghIn suât thu yêu phâm cho cong nhân, lao dng, 
nhân dan trong khu each ly, phong tOa thuc 06 tinh, thàth phO (Ha Ni, Thành 
phô Ho Chi Mirth, Can Tho, BIth Duong, DOng Nai, Long An), vâi tong so tiên 
72 t dông; ho trçi 400 triu dông cho các Lien doàn Lao dng dja phuang: Can 
Thci, Ba Rja — VUng Tàu, Trà Vinh, Ben Tre dê ho trg doàn viên, ngithi lao dng 
có hoàn cành khó khàn, bj àth hithng bâi djch Covid-19. Các dông chI lath do 
Tong Lien doàn dâ tO chüc di thàm, dng viên doàn viên, ngiIi lao dng bj ành 
hu&ng bài djch bnh; tiên can b, cOng nhân viên cUa các bnh vin len dung 
vào mien Nam chông djch Covid-19... 

Tng Lien doàn t chUc hi nghj tr1c tuyn vôi các dja phucing, ngàth v 
tIth hIth djch bnh Covid-19 dé näm bat tIth hInh djch bnh Covid-19; tharn 
gia kiên xay dirng Nghj quyêt cUa ChIth phU ye hO trV doath nghip trong bOi 
cãth di djch Covid- 19; kiên nghj, dé xuât các chIth sách nhám dam bào quyên 
1?i cho cOng nhân, lao dng bj àth hithng bi djch beth Covid-19: min dOng 
bão hiem y tê cho ngithi lao dng dang ttm hoân thirc hin hcip dOng lao dng, 
nguèd nghi vic không hiRing lrnmg ti cac &m vj, doath nghip tm dmg hoat 
dng theo yeu câu cUa ca quan Nhà nuâc dê phOng chOng Covid- 19; duy trI the 
bào hiem y te cho ngiRii lao dng bj mat vic trong thai gian tOi da 8 tháng (tInh 
tü thang 6 nàm 2021 den tháng 01 nàm 2022)... Các dOng chI lath dao  TOng 
Lien doàn tham gia mt sO doàn cOng tác cUa các dOng chI lath d.o Dãng, Nhà 
nuóc tr11c tiep di thäm, näm tith hith ti các djaphrnmg noi djch beth diên biên 
phUc tp thu BInh Dixcing, DOng Nai, Thành phO HO ChI Mith... 

Ti các ngàth, dja phi.rang, các cp cOng doàn dã tIch circ phi hqp vâi 
chInh quyên dja phuang, ngui sU dirng lao dng to chUc tuyen truyên, thçrc hin 
các giài phap ye phOng, chOng djch bnh ti nth a yà nai lam vic; phOi hgp tO 
chüc on djth san xuât kith doath ti doath nghip dU diêu kin, dam báo yic 

1  Quyt djnh s6 3089/QD-TLD ngày 24/8/2021 
2  Quyêt djnh so 3 040/QD-TLD ngay 11/8/2021 

Cong van so 2526/TLD ngãy 19/8/2021 
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lam, an toàn san xut cho ngithi lao dng; th chIrc các hott dng chäm lo thit 
thirc cho cong nhãn, lao dng nhât là cOng nhân, lao dng có hoàn cành khó khän, 
cOng nhan, lao dng trong các khu nhà trç, khu cách ly, phong tOa; triên khai các 
gói ho trçi theo chi dto cüa Doàn Chü tjch TOng Lien doàn Lao dng Vit Nam; 
tham gia, phôi hçp vci các cap chInh quyên triên khai thixc hin tot chInh sách ho 
trg nguYi lao dng và ngix?i sil d1ng lao dng gp khó khän do di djch Covid- 19 
theo tinh than Nghj quyêt so 68/NQ-CP cüa ChInh phil và Quyêt djnh sO 
23/2021/QD-TTg cüa Thu tu&ng Chinh phü...4. 

Di ngQ can b cong doàn các c.p t.n tgiy, barn sat cci sâ, nm bt tam tu 
nguyen vQng cila nguôi lao dng, tric tiêp to chüc, tham gia các hoat dng chäm 
lo &yi song, ho trq cho cong nhãn, lao dng, các nhim vij cüa cong tác phông, 
chông djch bnh. Nhiêu mô hInh hiu qua trong chäm lo, ho trq cOng nhân tiêp 
t11c duqc nhân rng nhu "To an toàn Covid-19", "To cl'ru trcy khân cap", "Siêu thj 
0 dng"...; mt s mô hInh mâi ra d?yi, dat  duçic kt qua tIch circ nhii "Bép an yêu 
thuang", "Tüi An sinh xä hi", "Xe butt siêu thj 0 dông".. . 

Dn nay, các cd'p cong doàn tinh Dng Nai dt ch(rc chäm lo, h tr cho hn 230.000 kwt  doàn vién và 
ngri lao dng hl ành huong bâi djch bnh, voi tong kinh phi chäm 10 trén 82 t dong tr Chiwng trinh 
tinh cong doàn". Các cOp cong doàn tinh DOng Tháp to chc vn dng, phôi hp trao tang 4t tx y té khâu 
trang, dung djch sat khuân, kinh chän tia, do bão h y tê...), thu yêu phâm và kinh phi ho trcr doàn vién, nguäi 
lao dng, 1rc lucmg lam cong tác ch6ng djch, khu cách ly, chôt kiém soát djch, vOi thng so tiên gén 2 t' dong. 
Lien doàn Lao d5ng tinh Khánh HOa th chi'rc tiép nhn, trao tng cãc nhu yéu phém ho trci 6.221 cOng nhân, lao 
dong thirc hién Ba tai chO", ho tra cac bep an cua 35 doanh nghiêp thuc hién "Ba tai chô" vcn 7 036 cong nhãn, 
lao dng. Lien doàn Lao dç5ng tinh Long An kp thOri tham muu, dê xuât chü tnrong ho trç cho tat câ cong nhãn, 
lao dng khó khAn do ánh huOng cUa djch bnh t?i  các khu nhà tr trOn dja bàn tinh (dlr kiên khoàng trén 
160.000 cong nhân, lao dng. Các cap cOng doàn tin/i Vtnh Long tiép t%tc phôi hqp vOi dn vj k két hqp tác 
triên khai phát phiéu mua hang uu dAi giàm giá cho cong nhan, lao dng, doàn vién cong doàn mua nhu yOu 
phâm; hO tr cixâc phI dôi vài thuO bao trã triiàc cho doàn viOn tham gia phOng, chOng djch Covid-19. Các cOp 
cOng doàn tin/i DOk LOk tiêp ti,ic tham gia giám sat vic triOn khai thi,rc hin Nghj quyOt so 68/NQ-CP cUa Chfnh 
phü và QuyOt djnh sO 23/2021/QD-TTg cüa Thu tiiàng Chinh phü, kOt qua, den nay có 2.973 doanh nghip ducic 
huong chinh sách giãm mirc dOng bão hiOm tai nan lao dng và bnh nghO nghip cho 43.954 lao dng; 03 
doanh nghip duc huOng chInh sách h trçc t?m  drng dOng qu5 hun trI và tir tut; 06 don vl htrâng chinh sách 
ho tra ngurn lao dOng tam hoãn thuc hien hop dOng lao dong, nghi viêc không huong lucmg 04 don vi huong 
chinh sách hO v ngu&i lao dng ngfrng vic... Ong doàn Dáu k/il Vit Nain tO chic tha.m hOi, hO trq ngui lao 
dong cO hoàn canh kho khän thu nhâp thép, ngithi lao dong hi FO ngu&i lao dong dang thuc hiOn "3 tai ch" va 
h tr các bnh vin tuyOn dâu chOng djch Covid, vâi tong sO tiên gân 14 t dOng... 

Các cap cong doàn Thành ph0 Hd C'hl Minh th chc chuong trinh h6 trq lirong thc, thrc phâm thiOt yOu cho 
cOng than lao dng; to chic các mô hinh "SiOu thj 0 dOng", "BOp an yêu thunng", "ChuyOn xc nghia tinh", "vi 
si'rc khOe Cong doàn viOn", "COng doan dng hành cüng ngui lao dng, hO dan", "Chung süc vuqt qua dai 
djch"... ; th chc di chq cho ng±i lao dng tai  khu cãch ly trOn dja ban dan cit và doanh nghip; ho trcx các khu 
phong tOa và 1rc lung phOng, chOng djch; 4n dng chü nhà tr9 cO "TO cOng than tii quàn" giãm giá thuê 
phOng, din rnràc cho cOng than lao dng; 4n dng khách sn mien phi cho y bác si, giàm gia tir 30% dOn 70% 
cho ngithi cách ly gap khó khan; chuong trhth cat tOc mien phi cho 1c lucing phOng chOng djch... kOt qua, dOn 
nay dA chäm lo cho 620.8 87 doàn viOn, CNVCLD, vth thng so tiOn trOn 61,2 t 06ng. Lien doàn Lao d$ng than/i 
phO Ha N5i to chic, trin khai thI dim mO hinh "Xe but SiOu thj 0 dng" h tn doàn viOn, cOng nhan, lao 
dng bj ành huOng bâi djch bnh Covid- 19, kOt qua, sau 10 ngày tnin khai thI diem, 21 chuyn "Xe bu't SiOu 
th 0 dOng" dA ho trçr 14.8 00 cong nhãn, lao dOng hi cãch ly, phong tOa, gp khO khän do ãnh hu&ng cOa djch 
bnh Covid-19. Các cOp cOng doàn tinh H2u Giang th chic 05m0 hlnh phOng, chOng Covid-19 ("ChuyOn xc 
nghia tInh", "DOi  tuyên truyOn 5K phOng, chOng Covid-19", "Bong hành cOng hrc luvng tuyOn dan chong dch 
Covid49";..), mO hInh "Cfra hOng khOng dOng" thc hin chirng tnInh cung cap các sOn phám giOm giá uu dai 
phOng, chOng djch bnh Covid-19 th%rc hin 3 tai  chô dOng hOnh cmg doanh nghip. COng doàn Y tê Vit Nam 
tip tuc trin khai mua dot 2 thOm 10.000 the bão hiêm an toàn cho can bO ytO tang cu?ing chOng djch Covid-19 
tai Thành ph H Chi Minh và các tinh phIa Nam, vdi tng kinh phi dir kin trOn 3,7 t dOng tr nguOn xà hOi  hOa 
va ngu6n tai chInh cOng doOn; phOi hcrp vài Cong ty Bão hiOm AlA chi trO quyOn 1i cho can bO y tO khi bj 
nhim Covid-19 hoc tir vong trong qua tnlnh th%rc thi nhim vu... 
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Theo báo cáo chixa dy dü, tInh dn ngày 23/8/2021, tng s kinh phI các cp 
cong doàn dã dành dê h trq doàn viên, ngu?ii lao dng và cong tác phông chông 
djch bnh tm tInh là gân 04 nghmn t ctông tr nguôn tâi chInh cong doàn và nguôn 
xã hi hóa, trong do chi trirc tiêp ho trçi, chämlo cho doàn viên, ngi.r?ñ lao dng bj 
ánh hithng bii djch Covid-19 là trên 700 t) dông; chi ho trçi doàn viên, ngithi lao 
dng tham gia san xuât "3 ti chô" ti các tinh, thãnh phô dang thic hin giän cách 
theo Chi thj 16/CT-ITg khoãng trén 1.000 dông; chi üng h và vn dng üng h 
ye Mat Iran To quôc Viêt Nam, chi ung ho va van dOng ung ho vao Qu5 vác-xin 
phông, chông Covid; ho trg lirc lucmg tuyên dâu chông djch; huing i'rng Chumg 
trmnh "Triu phan qua dti doàn kêt tiêp süc dông bào mien Nam"... 

2. Mt s hott dng nli bt khác 

Doàn Chü tjch Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam phát dng dçit 4n 
dng khan cap, kêu gçi cong chüc, viên chüc, ngixi lao dng Ca nithc, các doanh 
nghip, to chüc, cá nhãn trong và ngoài nucc, dóng gop, üng ht cong nhân gp 
khó khan do ành hu&ng bâi djch bnh Covid-19, thM gian tü 15/8/2021 den 
15/11/2021. Vth tinh than "tiro'ng than, tuong ái", sé chia, düm bçc trong lüc khó 
khan, doàn vien, ngui lao dng tai  các dja phuong, ngành ncyi djch bnh It diên 
biên phüc tp dä tIch circ dóng gop, üng h kinh phi, hang hóa, hin 4t cho các 
dja phuong dang thc hin giãn cách theo Chi thj 1 6/CT-TTg6. 

HLthng üng phong trào thi dua dc bit do Thu tuàng ChInh phü phát dng, 
Tong Lien doàn ban hành Kê hoach  TO chüc phong trào thi dua "Cong nhân, viên 
chüc, lao dng n lrc vuçYt khó, sángto, quyêt tam chiên thäng di djch Covid-
19" nhäm tuyên truyên, 4n dng, cO vu doàn viên cOng doàn, cong nhân, vien 
chüc và nguñ lao dng phát huy truyên thông yêu nuâc, tinh than doàn ket, 
tuong than, tucmg ái, chI tir liic, tir cu?mg, chung süc, dOng lông thirc hin có 
hiu qua các giâi pháp phông, chông di djch Covid- 19; the hin vai trô, trách 
nhim cüa to chüc COng doàn Vit Nam dOng hành cüng Chinh phü, doanh 
nghip và cà nuóc trong cong tác phông, chOng d.i djch Covid- 19 vâi tinh than 
"Chông djch nhu chOng gic" gop phân sam kiêm soát và chiên thang dti djch 
Coyid-19, thc hin có hiu qua "mic tiêu kép"... 

6 Dn nay, LiOn doàn Lao dng tinh Blnh Ditong da th chc tip nhn, trao tng trOn 395 thn hang hóa, thth bj, 
nhu yêu pham các loi ho tr doàn vién, ngi±i lao dng có hoàn cãnh khO khän do ãnh huâng cUa djch bnh 
Covid- 19 Cac cap cong doan tznh Bäc Giang dà to chuc van dong doan viên ngrn lao dOng quyOn gOp ung ho 
hang hóa, nhu yêu phâm thiêt yOu dO ho trçi Thành phô Ho Chi Minh va cac tinh phia Nam phOng, chong djch 
Covid-19, vth t6ng gia tn hang hoa ung ho gan 1,8 ty dong Cac cap cong doan tinh Bznh Dinh van dong ung ho 
hang hoá, nhu yOu phâm thiOt yOu M trçi các l%rc hrçmg tuyên dâu chông djch, ho tra doàn viOn, CNVCLD va 
nhân dan các dja phuong khO khän do djch Covid-19 gay ra, vOi thng so tiOn trOn 1,74 t dong. LiOn doàn Lao 
dong tinh An Giang h trçl, trao tng hcm 22 thn hang hOa, nhu yu phm cho cong nhân, lao dng bj ánh hwOrng 
bi djch bnh tai  tinh Binh throng va D6ng Nai, vài thng so tiM 485 triu dong. Các cong doàn dun vj trong 
Cong doàn quOc phOng d to chCrc thäm hOi, h trq, tng qua bang tiM mt và 4t tir y tO, trang thiOt bj phOng 
chong dch cho 95 tp the; thäm hOi, dng viOn hon 2.000 bác si, y si, diOu duOng, k5' thut viên quân y thng 
cuong cho cac tinh thành phIa Nam và 5.307 doOn viOn, ngithi lao dng bj ânh huOng b&i djch bnh Covid-19, 
vOi tMg so tiOn hon 8,5 t' dong. COng doàn Din 4rc Vit Nam ban hành Chi thj lien tjch 4n dng CNVCLD 
khu vrc mien Bàc, mien Trung dOng gOp h tr CNVCLD khu vi,rc mien Nam bj ãnh hung nng nO bOi djch 
Covid-1 9; h trçi các don vj, doàn viOn, nguoi lao dung bj ânh huOng b&i djch bnh, vOi tong so tiên trên 2,8 t 
dMg tin Qu phOng chong Covid-19 cOa T.p doàn Din ii,rc Via Nam. 
7 K0 hoch so 130/KH-TLD ngay 01/9/2021 
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Tng Lien doàn chi dao  Cong doàn Y t Vit Nam, T.p chI Lao dng và 
Cong doàn to chüc thirc hin Cuc thi video clip ye phông, chông djch Covid- 19 
vâi chñ dé "Thii khac kho quên"; phôi hçip vâi Hi Nhac si Vit Nam tO chüc 
phát dng Cuc thi sang tác ca khüc ye phông, chông djch Covid-19 vâi chü de 
"Giai diu nai tuyên dâu"..., nhàm phàn ánh no lirc cüa toàn Dâng, toàn dan, 
toàn quail ta trong cuc chiên chông djch bnh Covid-19; nhüngmô hình hay, 
giài pháp hiu qua trong phông chông djch; tinh than doàn kêt, dông lông, 
nhung corn, sé áø, dóng gop nguôn 1irc, quyêt tam chiên thäng djch bnh; khàc 
hça nhüng kho khän, gian khô, s1r hy sinh thâm lang và dóng gop to licn cüa lirc 
luqng tuyen dâu, dc bit là nhüng "chiên si áø träng" trên mt trn chông djch; 
tinh than vixçit khó, trách nhim, tam huyêt, sang tto cüa di ngU can b cong 
doàn, doàn viên xung phong vào tam djch ho trq doàn viên, ngui lao dng g.p 
kho khän, sat cánh cüng nhau triên khai nhim v11 vira san xuât an toàn, vra 
chông djch hiu qua; sir quyêt tam, dông lông và niêm tin cüa cà dan tc ye 
thäng lçii trong cuOc  chiên vái djch bnh Covid-19... 

Cong tác cp nht thông tin doàn viên và di the doàn viên cong doàn 
thông qua h thông phân mêm quail l doàn viên tiêp tiic duçic các cap cong doàn 
quan tam triên khai thçrc hin. Diên hInh, Ha Tinh có 64.275 doàn viên dã ducc 
cp nht len phân mêm quail l doàn viên (dat 9 1%). Thanh Hóa dä cp nht 
thông tin cho trên 196.000 doàn viên len phân mêm quán l doàn viên. Ba Rja — 
Vting Tàu Co 1.483/1.541 cong doàn co so (dat 96,2%) và 67.913/134.928 doàn 
viên duçic cp nht thông tin len phn mêm; dê nghj in the doàn viên dqt 1 cho 
8.000 doàn viên. An Giang dâ Cp nht thông tin cho 57.300 doàn viên len phân 
mêm quân l doàn viên; cap dôi the cho 39.000/41.800 doàn viên däng k in the 
doàn viên không lien két... 

III. MQT SO NEIIEM \TV TRONG TAM TRONG THANG 9/2021 

1. Chü dng n.m bt tam tu, nguyen v9ng, tInh hInh doàn viên, cong nhân, 
vien chüc, lao dng; tInh hInh san xuât, kinh doanh cüa doanh nghip d kjp thai 
tham muu, de xuât chü truong, chInh sach ho trçl ngithi lao dng, tang cu?ing kêt 
nôi thông tin, gop phân giâi quyêt vic lam cho ngi.thi lao dng trong bôi cánh 
diên biên phrc tap  cüa tInh hInh djch bnh. 

2. Tip tic trin khai cac gói h tr doàn vien, ngui lao dng bj ânh hu&ng 
bi djch bnh Covid-19 theo chi dao  cüa Doàn Chü tjch TOng Lien doàn; phOi hçip 
trien khai yà giam sat vic thirc hin Nghj quyet sO 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 cüa 
Chinh phñ và Quyet djnh sO 23/2021/QD-TTg ngày 07/7/202 1 cUa Thu tixâng 
ChInh phü, bâo dam h trV kjp thai, dñng dOi tuqng. PhOi hp các ngành chüc 
näng day mnh cOng the thanh tra, kiêm tra vic chap hành pháp 14t  lao dng, 
Lust Cong doãn, Lut Bao hiêm xâ hi, cong khai, minh bach,  chäm lo, hO trg, bao 
v doàn vien, ngithi lao dng bj ành hithng bâi djch bnh Covid-19. 

3. Tri&i khai chuong trInh hành dng thirc hin Nghj quyt Dai  hi  dai 
bieu toàn quOc lan thu XIII cüa Dang và Nghj quyet sO 02-NQ/TW cüa B 
ChInh trj ye "Dôi mâi to chüc và hoat dng cüa Cong doàn Vit Nam trong tInh 
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TL. DOAN CIIU T!CH 
NH VAN PHONG 

BAN 
CHAP HANH 
TRUNG UNG 

L4 
Nguyn Xuãn Hñng 

LAO 

hInh mâi" cüa Ban Chp hânh Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam (khóa XII); 
xay dirng kê hoch và phát dng phong trào thi dua "Cong nhân, viên chüc, lao 
dng no lirc vuçitkho, sang t.o, quyêt tam chiên thäng di djch Covid-19"; cuc 
vn dng khân cap, kêu gçi cong chi'rc, viên chüc, ngui lao dng cà ni.râc, các 
doanh nghip, to chüc, cá nhãn trong và ngoài nuâc dóng gop, üng h cong nhân 
gp khó khän do ành huâng bâi djch bnh Covid-19... 

4. Vn dng phát trin doàn vien, thãnh l.p cong doàn co sâ; cp nht 
phân mêm quân l doàn viên và thrc hin dOi the doàn viên cong doàn. Rà soát 
các chi tiêu co bàn thic hin nhim vi näm 2021, djnh hithng chi tiêu co bàn 
thuc hiên nhiêm vu näm 2022. 

5. Xây dirng k hoch t chüc các hoat dng chäm 10 Tt Nguyen dan 
Nlhâm Dan, näm 2022 cho cong nhân, viên chüc, lao dng; chuân bj xây dçmg 
kê hoach to chirc Dai  hi cong doàn các cap tiên tâi Dai hOi XIII Cong doàn 
Vit Nam. 

Nuinhân: 
- Ban Dan 4n TW (02 ban); 
- Ban To chi'rc TW; 
- Uy ban Kiém tra TW; 
- Van phông Trung ixong Dâng (02 ban); 
- Uy ban TW Mitt 1rn To quôc VN; 
- Van phông Chinh phñ; 
- Thuô'ng tiVc DCT; 
- Các ban, don vi trirc thuc TLD; 
- Các LDLD tinh, thành phô; 
- Các CD ngãnh TW và tilong duoiig, 
CD TCT trrc thuOc Tong Lien doàn; 
-Luu:VT,TH. 
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