TONG LIEN DOAN LAO BONG
VIT NAM

S6: 507 ITLD

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tiy do - Hinh phüc
Ha Nç3i, ngày 29 tháng 5 nám 2020

V/v trin khai mOt s giái pháp tp trung ngun lrc
dê ho trçi doân viên, ngthi lao dng

Kmnh gui: - Các Lien doàn Lao dng tinh, thành ph;
- Cong doàn ngành trung ircrng và tiro'ng d.ro'ng;
- Cong doàn Tong cong ty tr'c thuc Tong Lien doàn

Can cü Thông báo kt 1uri Hi nghj Doàn Chü tjch Tng Lien doàn Lao
dng Vit Nam 1n thu mui hai (khóa XII), nhm tp trung các ngun 1irc d h
trg doàn viên, ngr&i lao dng b ãnh h&ng b&i dch bnh Covid - 19, Doàn Ch:
tjch Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam yêu cu các Lien doàn Lao dng tinh,
thành ph& Cong doàn ngành trung wing và tucing ducing, Cong doãn Tng cong
ty tWc thuc Tng Lien doàn trin khai mt s ni dung sau:
1. Rà soát chixo'ng trInh cong tác nm 2020, c&t giãm, diu chinh các ni
dung chua thirc slr cp thit (nhu t chirc hi thi, hi thão, t9a dam, giao liru h9c
hOi kinh nghim, di cong tác nixâc ngoài, mt s dir an du tir xây dirng mri
hoc s1ra chüa chua trin khai...) d tp trung ngun 1irc thirc hin nhim v
chm lo, h tro, báo v doãn viên, nguii lao dng, gop phn n djnh san xu.t,
dam bão vic lam, thu nh.p cho cong nhãn, lao dng. Di v6i các hoat dng
duoc trin khai, c.n can nhc quy mô, dam bâo hiu qua, thit thc, phü hçip vói
tinh hInh thuc t.
2. Khuyn khIch các cp cOng doàn tIch circ buy dng ngun lirc xâ hi,
ma rng các d& tác phüc li ct mang 'ai lçii ich cho nguôi lao dng; phát huy
tInh chü dông, sang tao trong t chirc các boat dng chàm 10, h trq doàn viên,
ngix&i lao dng.
3. Kêu gui, vn dng can b cOng doàn chuyén trách üng h mi tháng 1
ngày hrcmg, trong vông 3 tháng k tir tháng 6/2020 dn tháng 8/2020 d h trq
doàn vien, ngi.thi lao dng bj ãnh hithng bâi dch bnh Covid - 19. S tin kêu
g9i, vn dng dirge thu v Lien doàn Lao dng tinh, thành ph cong doân
ngành Trung wing và tuang throng; cong doàn Tong cOng ty trrc thuc Tong
Lien doàn theo dOi và sr dung tai Qu Xã hi cia don vj.
S tin thu dirge h trçi cho di tugng và muc theo Quy& djnh s6
643/QD-TLD ngày 22 tháng 5 nàm 2020 cüa Tong Lien doàn Lao dng Vit
Nam v vic chi h trci cho doan vien, ngi.thi lao dng bj ãnh hu&ng bii djch
bnh Covid - 19.

Yêu cu các Lien doàn Lao ng tinh, thành ph& Cong doán ngành trung
uang và tucing luong, Cong doài tong cong ty trçrc thuc Tong Lien doàn
nghiêm tiic triên khai thirc hin. Trong qua trInh thirc hin, nêu có khó khan,
vithng mac, báo cáo ye Tong Lien toàn qua Ban Tâi chInh (Die Nguyn Hoáng
Phucing Thanh, can b Phông Chê so - Thanh tra, SDT: 0918.568.658) dê duqc
giâi quyê 9-

Noi nhn:
-Nhutrên;
- D/c Chü tjch TLD (d b/c)
- Các D/c Phó Chü tjch TLD;
- Van phong, cac ban TLD.
- Các ca quan báo chI CD;
- Liru: Van thtr, TH.
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