
TONG LIEN BOAN LAO BONG 
WET NAM 

S: 23151TLD 
V/v trin khai Ngh quyt s6 681NQ-CP ngày 

01/7/2021 cia Chinh phü ye vic thc hin mOt  so 
chmnh sách h lrçi NLD và NSDLD gp khó khän 

do di dch Covid-19 

CONG HOA xA HQI CH(J NGIIIA YIT NAM 
Bc 1p  - Ti do - Hnh phñc  

Ha Nç3i, ngày 14 tháng 7 nám 2021 

KInh güi. 
- Các Lien doàn Lao dng tinh, thành ph; 
- Các Cong doàn ngành Trung uang và tuong drnmg; 

Cong doàn Tng cong ty trrc thuc Tong Lien doàn. 

Ngày 01 tháng 7 näm 2021, ChInh phü ban hành Nghj quyt s' 68/NQ-CP 
v mt s chInh sách h trçi ngiz&i lao dng và ngu&i sir diing lao dng g.p khó 
khàn do di djch Covid-19; ngày 07 tháng 7 näm 2021 Thu tiràng ChInh phñ 
ban hành Quyt djnh s 23/2021/QD-TTg v huàng dn thirc hin Nghj quyt 
68/NQ-CP, gop phn ph%lc hi san xut, kinh doanh, giâm thiu nhctng tác dng 
tiCu crc cüa dti djch, n djnh san xut kinh doanh, dam báo di sng và vic 
lam cho ngithi lao dng, dam bâo an sinh xà hOi. 

D Nghj quyt s 68/NQ-CP cüa ChInh phü và Quyt djnh s 
23/2021/QD-TTg cüa Thu tu&ng Chmnh phü diiçic trin khai th'iic hin hiu qua 
kp thôi h trq, dng viên nguii lao dng vâ doanh nghip gp khó khan, Doàn 
Chü tjch Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam yêu cu các Lien doàn Lao dng 
tinh, thành ph, Cong doàn ngành Trung iicng và tuong diicmg, Cong doãn 
Tng cong ty trijc thuc Tng Lien doàn trin khai th%rc hin mt s ni dung 
sau day: 

1. Chü c1ng tuyên truyn, ph bin d ngithi lao ctng hiu rô v 12 chInh 
sách h. .trq ngi.thi lao dng và doanh nghip bao gm miic tiêu, nguyen tic, 
ngun h trg; nm chc ni dung di tuçng, diu kin, müc h6 trq, phuong thüc 
chi tfã, h so và trmnh tr, thu tic thçrc hin d cüng trin khai và giám sat vic 
thirc hin dam bão kjp thai, cOng khai, minh bach  và ding di tuqng. Da dng 
các hInh thüc tuyên truyn, ph bin chinh sách h trçi d nguñ lao dng d 
hiu, d nhó, d thirc hin và giám sat di.rqc vic trin khai thirc hin. 

2. Chi dao  cOng doàn Co sâ nghien cru k chInh sách, tharn gia vâi ngithi 
sfr dçing lao dng rà soát các d& tuçing doãn viên, nguii lao dng dü diu kiin 
hithng h trçl d d nghj hu&ng htrçi dam bâo quyn lçii doãn vien, ngutii lao 
dng; tang cixô'ng cong tác tu v.n pháp lut, hithng dn, trã 1?ñ câu hOi, vithng 



TM. DOAN CHIJ T!CH 
dHU TICH 

m&c lien quan dn vic trin khai gói h trq d ngui lao dng d dàng tip cn 
gói h trçi, n djnh cuc sng. 

3. Cong doàn các c.p phi hçip vâi chInh quyn dja phixcing, chuyên mon 
dng cap, nguè'i sü diing lao dng, M.t trn T quc Vit Nam, các t chüc 
chInh tn - xã hi khác t.ng ciimg cong tác kim tra, giám sat vic thrc hin 
Nghj quyt s 68/NQ-CP cüa ChInh phü và Quyt djnh s 23/2021/QD-TTg cüa 
Thu tithng ChInh phü và Hrning dn so 22421BLDTBXH-TLD-PTM ngày 14 
tháng 7 nám 202 1v vic t chi'rc thirc hin vra cách ly, vra san xut kinh doanh 
trong doanh nghip, ca s& san xut kinh doanh không d lçii ding chInh sách 
gay thit hi cho Nhà nithc, doanh nghip. Dng thôi, tip tiic phi hçip ciing các 

ccr quan chüc nng phông, chng dch bnh, duy trI, khôi phi1c san xut kinh 
doanh và chàrn lo, h trçi, bão v doàn viên, ngthi lao dng bj ãnh huâng b&i 
djch bnh Covid-19. 

4. Ban Tuyên giáo Tng Lien doãn và các ccr quan báo clii, cng thông tin 
din tCT cüa t chüc Cong doãn tich crc thông tin, tuyên truyn v Nghj quy& s 
681NQ-CP cüa ChInh phü và Quyêt dnh s 23/2021/QD-TTg cüa Thu tithng 
Chinh phü và Hithng dn s 2242/BLDTBXH-TLD-PTM và kt qua thirc hin 
tai các dja phiicing, ngành. 

D nghi các Lien doàn Lao dng tinh, thành ph& Cong doân ngãnh Trung 
trcing và tuang throng, Cong doãn Tng cong ty trc thuc Tng Lien doAn trin 
khai thirc hin và kp thii báo cáo, phãn anh v Tng Lien doãn Lao dng Vit 
Nám (qua Ban Quan h Lao dng) d nm tInh hhih./.— 

Noinhin: 
-Nhtrtrên; 
- D/c Chü tich TLD (d b/c): 

- Các PCT TLD; 
-VP,cácBanTLB; 
- Các CQ báo chI CD; 
- LLru: VT, QHLD. 
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