LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC
Số: 144/CĐGD
TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 8 năm 2021
V/v triển khai, thực hiện một số chính sách
hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động
gặp khó khăn do đại dịch bệnh Covid-19

Kính gửi:

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

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: Triển khai Nghị quyết số
68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ NLĐ và
NSDLĐ gặp khó khăn do đại dịch Covid -19;
Căn cứ Quyết định số 3022/QĐ-TLĐ ngày 9 tháng 8 năm 2021 của Tổng Liên đoàn
Lao động Việt Nam: Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 2606/QĐTLĐ ngày 19/5/2021 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về chi hỗ trợ
khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trong đợt bùng
phát dịch lần thứ 4 ngày 27/4/2021;
Thực hiện công văn số 204/CĐN-SPL ngày 5 tháng 8 năm 2021 của Ban Thường vụ
Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc triển khai, thực hiện một số chính sách hỗ trợ người
lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Ban Thường vụ
Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Công đoàn cơ sở thực hiện một
số nội dung trọng tâm sau:
1. Nghiên cứu và triển khai phù hợp với tình hình của đơn vị, cơ sở:
- Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người
lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19.
- Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về
việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó
khăn do đại dịch Covid-19.
- Quyết định số 2606/QĐ-TLĐ ngày 19/5/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
về chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19
trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 từ ngày 27/4/2021.
- Công văn số 2558/LĐTBXH-VP ngày 05/8/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và
Xã hội về việc phối hợp triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ.
- Quyết định số 3022/QĐ-TLĐ ngày 9 tháng 8 năm 2021 của Tổng Liên đoàn Lao động
Việt Nam: Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 2606/QĐ-TLĐ ngày
19/5/2021 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về chi hỗ trợ khẩn cấp cho
đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trong đợt bùng phát dịch lần
thứ 4 ngày 27/4/2021.

2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến nhà giáo, người lao động tại đơn vị nội dung các
văn bản trên. Trong đó tập trung: Mục tiêu, nguyên tắc, nguồn hỗ trợ, đối tượng, điều kiện,
mức hỗ trợ, phương thức hỗ trợ, hồ sơ và trình tự, thủ tục thực hiện.
3. Giám sát việc thực hiện công tác hỗ trợ tại địa phương, đơn vị đảm bảo: kịp thời, công
khai, minh bạch, đúng đối tượng.
4. Nghiên cứu kỹ các văn bản để phối hợp, tham gia với người sử dụng lao động rà soát
các đối tượng đoàn viên công đoàn, người lao động trong đơn vị đủ điều kiện hỗ trợ đảm bảo
quyền lợi đoàn viên, người lao động; Tăng cường tư vấn pháp luật, hướng dẫn, trả lời những
vướng mắc liên quan đến việc triển khai gói hỗ trợ để người lao động dễ dàng tiếp cận, ổn định
cuộc sống.
5. Tiếp tục phối hợp thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, duy trì các hoạt động
của đơn vị, nhà trường; chăm lo, hỗ trợ nhà giáo, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch
COVID-19.
6. Công đoàn cơ sở thực hiện báo cáo tình hình nhà giáo, người lao động bị dịch bệnh và
tình hình chăm lo hàng ngày trên 02 biểu mẫu báo cáo trực tuyến do CĐGD Thành phố đã
triển khai đến các Cụm Công đoàn.
Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố yêu cầu Công đoàn cơ sở các
đơn vị trực thuộc thực hiện đầy đủ tinh thần nội dung công văn này./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- BTV.CĐGDVN “để b/c”;
- Đảng ủy, BGĐ Sở GD&ĐT “để b/c”;
- BTV,BCH.CĐGDTP “để biết”;
- Lưu VT.CĐGDTP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Nguyễn Thị Gái
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