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Quảng Trị, ngày 02 tháng 6 năm 2020

V/v báo cáo tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ
của Chính phủ đối với đoàn viên, người lao động bị
ảnh hưởng do đại dịch Covid-19

Kính gửi:
- Liên đoàn lao động huyện, thị xã, thành phố;
- Công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức tỉnh.
Ngày 08/5/2020, LĐLĐ tỉnh đã ban hành Công văn số 545/LĐLĐ-CTCS “V/v
tham gia thực hiện các chính sách hỗ trợ của Chính phủ đối với đoàn viên, NLĐ”,
theo đó, yêu cầu các cấp công đoàn trong tỉnh tham gia triển khai thực hiện, giám sát
việc hỗ trợ cho người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng do đại dịch
Covid-19 theo quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ
“Về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19” và Quyết định
số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định “Về việc
thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19”.
Để kịp thời nắm bắt tình hình, báo cáo với cấp có thẩm quyền về những khó khăn,
vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh yêu cầu
LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố; các công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức tỉnh
khẩn trương báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được nêu tại Khoản 1, Khoản 2
và Khoản 3 của Công văn số 545/LĐLĐ-CTCS của LĐLĐ tỉnh; gửi về LĐLĐ tỉnh
(qua Ban Công tác cơ sở) trước ngày 05/6/2020./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực, các Ban LĐLĐ tỉnh;
- Lưu: VT, CTCS.
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