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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 204/CĐGD-CSPL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 11 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v thực hiện các giải pháp ổn định tình
hình quan hệ lao động trước, trong và sau
Tết Nhâm Dần 2022

Kính gửi: Công đoàn cơ sở các trường THPT, Trung cấp, Cao đẳng
và các đơn vị trực thuộc.

Nhằm góp phần ổn định, bảo đảm tình hình việc làm, đời sống, quan hệ lao
động trong giai đoạn phục hồi kinh tế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh sau
ngày 15/9/2021. Thực hiện Công văn số 834/LĐLĐ-CSPL ngày 22/10/2021 của
Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện các
giải pháp ổn định tình hình quan hệ lao động trước, trong và sau Tết Nhâm Dần
2022. Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh đề
nghị các công đoàn cơ sở trực thuộc thực hiện các nội dung sau:
1. Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, mối quan tâm của đoàn viên, cán bộ, nhà
giáo và người lao động và dự báo tình hình quan hệ lao động trên địa bàn để đưa
ra các giải pháp kịp thời, cụ thể phù hợp với đặc thù ngành Giáo dục; công đoàn
cơ sở nắm chắc, phối hợp với các đơn vị chức năng tham gia xử lý kịp thời việc
thực hiện các chế độ chính sách hỗ trợ đoàn viên, cán bộ, nhà giáo và người lao
động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và việc chấp hành các quy định của Bộ luật
Lao động năm 2019.
2. Kịp thời tham mưu với cấp ủy, đề xuất với chính quyền, chuyên môn hỗ
trợ, tặng quà đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi
dịch Covid – 19 nhân dịp Tết nguyên đán; ang cường sự tham gia của doanh
nghiệp để hỗ trợ nguồn lực cùng với tổ chức Công đoàn chăm lo chu đáo, kịp thời,
minh bạch, đúng đối tượng; Phối hợp cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức các
hoạt động vui chơi, giải trí phục vụ đoàn viên, cán bộ, nhà giáo và người lao động
ở lại vui Tết cùng Thành phố.
3. Tăng cường, hỗ trợ công đoàn cơ sở việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ
sở, chủ động đối thoại, thương lượng về tiền lương, tiền thưởng và các chế độ
phúc lợi khác phù hợp với quy định pháp luật và điều kiện của cơ quan, đơn vị, cơ
sở giáo dục (nhất là cơ sở giáo duc ngoài công lập); thông tin đa chiều, giữa người
sử dụng lao động, người lao động và tổ chức công đoàn nhằm chia sẻ khó khăn,
thấu hiểu thực tế, đồng hành vượt khó, đảm bảo đời sống việc làm cho đoàn viên,
cán bộ, nhà giáo và người lao động vừa khôi phục giảng dạy – học tập trực tiếp
(hoặc trực tuyến), vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh trong tình hình
“bình thường mới”.
4. Chủ động phối hợp với Thủ trưởng, Lãnh đạo cơ quan, đơn vị rà soát, nắm
tình hình tiền lương, thưởng Tết năm 2022, lập danh sách đoàn viên, cán bộ, nhà

giáo và người lao động có hoàn khó khăn, không có điều kiện về quê ăn Tết để có
các giải pháp hỗ trợ.
Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu
các công đoàn cơ sở trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm các nội dung văn bản
này. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo trước
ngày 31 tháng 12 năm 2021 về Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí
Minh (qua Ban Chính sách pháp luật, Đc Lưu Thiên Đức – ĐTDĐ: 0903.308.308,
để được hỗ trợ./.
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