Theo báo cáo ca LL TP à Nng, n thi im này, toàn TP có 56.081 lao ng b nh hng bi dch Covid-19,
trong ó tp trung nhiu nht khi ngành du lch, dch v vi 44.274 ngi. Trong các KCN và khu công ngh
cao, hin có 514 doanh nghip (DN) b tác ng ln, khin 2.803 ngi lao ng (NL) phi ngh vic t 7-14 ngày.

oàn viên - lao ng ti mt doanh nghip tnh Khánh Hòa. nh: THÁI TNH
Phát biu ti bui hp, ông Nguyn ình Khang ánh giá cao tinh thn trách nhim, s nng ng ca LL 2 tnh, TP
trong vic trin khai có hiu qu công tác phòng chng dch Covid-19. Trong thi gian ti, d báo dch còn din
bin phc tp, kéo dài, LL 2 tnh, TP cn hng dn các Công oàn (C) c s phi hp vi ch DN thc hin các gii
pháp phòng chng dch nhm n nh tâm lý cho cán b, oàn viên - lao ng; thng lng các gii pháp bo m
thu nhp, vic làm cho NL.
Lãnh o Tng LL Vit Nam cng ngh các cp C cn quan tâm chm lo các oàn viên, NL b nhim Covid-19,
b cách ly; xem xét hoàn cnh các thành viên trong gia ình b nh hng bi dch kp thi ng viên, h tr.
- LL tnh Khánh Hòa va tng 732 phn quà (500.000 ng/phn) và h tr kinh phí xây mi, sa cha 16 Mái m
C cho oàn viên - lao ng khó khn b nh hng bi dch Covid-19 và khó khn v nhà . Tng kinh phí chm lo
gn 1,1 t ng, c trích t ngun tài chính C.
Ông Nguyn Hòa, Ch tch LL Khánh Hòa, cho bit 7 tháng u nm, do tình hình dch bnh din bin phc tp,
các DN trên a bàn tnh gp nhiu khó khn khin i sng oàn viên - lao ng b nh hng nng n. Vic h tr ln này
nhm góp phn chia s vi oàn viên - lao ng b mt vic, thiu vic, có hoàn cnh khó khn.
- Trc din bin phc tp ca dch Covid-19, LL TP Hi Phòng s thành lp 5 oàn kim tra công tác phòng
chng dch, chm lo i sng, vic làm ca oàn viên - lao ng ti các DN. LL TP Hi Phòng cng quyt nh h tr
300 triu ng cho LL TP à Nng, 100 triu ng cho LL tnh Qung Nam, mua trang thit b phòng chng dch
cho oàn viên - lao ng ti 2 a phng ang chu nh hng nng n bi dch Covid-19.
- Ban Giám c và C Công ty TNHH MTV Sut n Hàng không Vit Nam (Tng Công ty Hàng không Vit
Nam) cng va tng 175 phn quà (go, du n, ng, mì tôm…) cho NL phi ngng vic trong 2 tháng 8 và 9.
Ban giám c và C công ty ã kêu gi tt c cán b, oàn viên, nhân viên ng lòng chung sc ng h chính sách
tm thi này.
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