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- Khu nhà tr9, to cong nhân tr quàn. 

Thrc hin Cong van s 903/LDLD-TG cüa Lien doàn Lao dng Thành 
ph H ChI Minh ngày 12 tháng 9 nàm 2022 v vic tang cLrOng tuyên truyn, 
phOng ngra, ngàn ch.n ntn "tin diing den" trong cOng nhân lao dng, Ban 
Thung vii Lien doàn Lao dng thành ph Thu Diirc d nghj các dan vj thi'c 
hin rnt s ni dung sau: 

1. Dy manh  tuyên truyn, phông ngfra, ngän chin các hoat dng cho vay 
n.ng lãi, "tin dng den" nht là nai có dông cong nhân lao dng; trong do tang 
cu?ng tuyên truyn v phuang thüc, thu doan cüa hoat dng "tin dung den", tác 
hai, nguy ca di vâi cong nhân lao dng ti1 vic tip cn và tham gia hoat dng 
"tin dtng den". Phát huy ti da các kênh truyn thông, mng xä h(i, trang thông 
tin diên tt1r, ph bin rng räi các tài lieu tuyCn truyn, phóng sir, video clip cãnh 
báo v vn nan  "tin ding den". 

Tai nhUng don vl có dOng cong nhân lao dng, cOng doàn co sâ can iran/i 
thu pliôi /iYp  vó'i cdc co quan chá'c náng, to clth'c tài cl,inh vi rnô irách nhiim 
hü'u h9n m)t thành viên cho ngir&i lao dng nghèo tc 4w vic lam pi tat là 
CEP), Ngân hang chinh sad, xä l,i tá chá'c nhfrng buai tuyên truyn trrc 
tip, tó ro'i tuyên truyn, infographic v chü dê "tIn ding den?,  giCip cOng 
nhân lao dung hiu cn kë v s.r nguy him cüa nan  "tin dung den" d chO dng 
phOng ngira. Tuyên truyn, giáo dc, nâng cao nh.n thirc và ' thirc chip hânh 
pháp lu.t trong doàn viên cong doàn, ngui lao dng; vn dng doàn viCn cOng 
doàn, nguñ lao dng tuyt di khOng tham gia tlVc tip, gián titp các hoat  dng 
lien quan dn "tin diing den". 

2. Tang cithng trin khai hiu qua chu'ong trmnh phOc 1çi doàn viCn; trong 
do cn quan tarn, chäm lo, nâng cao di sng v.t chit, tinh than cho doân viCn 
cOng doàn, ngui lao dông nhu' tin luang, tin thithng, bua an Ca, nhã a, nhã 
tré; có chInh sách h trçi doân viên cOng doàn, nglrOi lao dng nghèo, gp hoàn 
cânh khó khän nhu: trao "mái .rn cOng doàn", trçl c.p khó khän, h trç vay vn 
tir t chirc Tài chInh Vi mO CEP, ngân hang và các t chuc tài chInh hcp pháp 
khác vai lâi sut hçip 1'. Cong doàn cp trCn Co.  SO.  và cong doàn co sa chü dng 
pMi hqp trin khai boat dng lien k& phñc 1i, kt nM d t chüc Tài chinh Vi 
mô CEP, các ngân hang, th ch'iirc tin ding hp pháp tip cn cting cp djch vii 
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phñ hgp vi cong nhân lao dcng, qua do gop phn h trçl, tháo g khó khan v 
tài chInh trong ngn han  cho ngu'i lao dng. Ph bin rng râi tâi cong nhân lao 
dng v gói vay 20.000 1j tMng do Ngân hang N/ia nithc Vit Nani clii dio 
triM khai phiic vii cOng nhân lao dng va các gói san phrn, djch vi1 cüa T chirc 
Tài chInh Vi mô CEP dn vó'i doàn viên cong doàn, ngithi lao dng - trong do, 
dtc bit quan tarn, hung dn ctn kë v phuang thüc, thu tic, diM kin thi 
hu&ng san phrn, djch vi; dMg thai phi hgp giãi quy& nhanh chóng, hiu qua 
h trçY kjp thii doàn viên, cOng nhân, ngri lao dng có nhu cu. 

3. Thu?rng xuyên quan tarn, nm bt tInh hInh di sng doàn vien, ngu'O'i 
lao dng tai  don vj có các bi&i hin lien quan dn boat  dng "tIn diing den", tü 
do có bin pháp h trç, hr vn, báo v can b cong doàn, doàn viên cOng doàn, 
ngi.thi lao dtng kjp th?yi; ngãn ngra hoat  dng "tin diiung den", không d chüng 
thâm nhp cOng nhân lao dng cfing nhu rnôi triiông doanh nghip. Chü dng 
triM khai cOng tác phi hcp chInh quyM và cong doàn cap trén trçrc tiêp cG sâ 
trong vic phOng, chMg ti phrn, trong do có ti pham "tin ding den". 

Phi hp vâi cong an dja phuo'ng giárn sat, ngän ngüa các boat dng cüa 
doàn viên cOng doàn, ngui lao dng tham gia các hoat dng di vay, cho vay, 
dOi ng có lien quan dn "tin diing den" d có giâi pháp ci,i th trong vic cong 
doàn tham gia phOng, chMg ti pham và dugc bâo v khi có nguy ca bj tci 
phii "tin dçing den" tn cOng. Can b cOng doàn ca sâ cn thi& 1p kênh thông 
tin chat chê vOi cOng an dja phuong d dirçyc phi hcp, h trg kjp thai. 

4. Các dcm vj cn sâu sat trong vic nm bt tarn tu, nguyen vçrng cüa 
doàn vien cOng doàn, ngithi lao dng d chü dng h trçy, giüp dO' nhng ngui 
dang thirc sir khó khän v tài chinh. Trithng hcp cong nhân lao dng gp kho 
khän dt xut, cOng doàn co sâ cn d nghj doanh nghip cO giài pháp h trg 
phñ h9p hoc dt1rng ra giOi thiu, bào lành cho cong nhân, lao dng vay t?i  to 
chirc Tài chInh Vi mO CEP và các t chüc tin diing hçp pháp khác. O nhng noi 
cO "tin diing den" hoat  dng, cong doàn co so' cn phi hp vâi các co quan chác 
näng xay dirng giãi pháp cii th bão v cong nhân lao dng và báo cáo gp v 
cOng doàn cp trên dé duc h trg. Tang cung vai trO giám sat tai  dja bàn khu 
dan cu, vn dng doân viên cong doàn, ngi.thi lao dng t giác, dAu tranh, len an 
di vói các cá nhân, t chirc boat  dng "tin diing den", cho vay lãi nng. PhM 
hqp t chüc hiu qua diM dan "Qun chñng Nhân dan len an, t giác ti phm" 
tai các dja bàn trong dirn. Phát dng phong trào, buy dng doàn viên cOng 
doàn, ngi.thi lao dng phtM hgp vó'i hrc lugng chirc näng ra quân tháo gO' bang 
hiu, ty xóa t roi, quãng cáo,.. .liên quan "tin diing den". 

LiCn doàn Lao dng thành ph Thu Due d nghj các don vj triên khai, 
thirc hin ni dung nêu trên; djnh kS'  6 tháng hoc dt xut báo cáo v Lien doàn 
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Lao dng thânh ph Thii Drc (qua Bô phn Tuyên giáo, dông chI L Nguyen 

Minh Phüc s din thod: 0909.997.3 34) d tong hçip. 

Noi nhiân: 
- Nhtr trén; 
- Ban Tuyên giáo LDLD. TP.HCM 
- Ban Tuyên giáo Thành iy Thi'i D(fc; 
- Thuô'ng trijc LDLD TP.TD; 
-Luu:VT,TG. 
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