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BAO CÁO 
TInh hInh dii' lun xã hi trong cong nhãn, viên chfrc, lao dng 

Tháng 10 nãm 2022. 

1. Dir lun cüa cong nhân lao dng và ngu'ô'i dan ye tInh hInh an ninh 
trt tir: 

Trong thôi gian gân day, sau nhUng can mua rnt du&ng & mt so tuyên 
du'&ng trên dja bàn Thành phô Thu Dirc bj hu' hông, xuông cap do 1trçng nu&c qua 
lóii, h thông cong xã khOng kjp, hotc & mt sO tuyên du'&ng nu'ó'c không thoát 
duac, liru Iuçmg xe tãi km thông nhiêu nén m.t du'&ng rat xâu nhu tuyên du&ng Lô 
Lu thuc phi.thng Tru&ng Thanh, tuyên du&ng La Xuân Oai don qua câu Tang 
Long, tuyên du'&ng Bixng Ong Thoàn, du'&ng Nguyn Xiên — Hoàng HQ'u Nam 
dotn khu phô Long BCru và khu phô Giãn Dan dä ãnh hu'ô'ng den tInh hInh di iai 
c1ia ngu&i dan nói chung Va ngiiäi lao dng nói riêng. 

D nghj tang cu'&ng cành sat giao thông tun tra, diu tiêt và xU' l' nghiêm 
xe container chy vào gi& cam, chô du ti vông xoay Phi.'i Hu gay tInh trng kçt 
xe nguy hiêrn cho các xe nhó không có lôi di. Dông th&i tang thôi gian hott dng 
cüa den giao thông ti các du&ng nhO (du&ng 882, 893) giáp du&ng Nguyen Duy 
Trinh vào gi& di - ye cüa h9c sinh, ngi.thi lao dng vi hin nay chi hot dng tir 
lOg-li g. Ngix&i dan rat sç khi nhãc den và Iu'u thông trên duOng Nguyen Duy 
Trinh. 

D nghj gi&i hn gi& lu'u thông di v&i các container, xe tái tr9ng Ion trên 
tuyên duô'ng Hoàng Hü'u Nam - Nguyn Van Tang gay tInh trng kçt xe civic b và 
rat nguy hiêm dôi vâi pht huynh khi du'a don con em di h9c, h9c sinh di h9c Va 
ngu'&i lao dng di lam. 

Ngu&i lao dng vàngu&i dan d nghj tip tiic ci:r di cAp can cuâc cong dan 
ye các phu'&ng dê tto diêu kin cho ngu&i lao dng và nu&i den lam vi do diêu 
kin phái di lam xa, nghi vic së bj mat thu nhp ânh htr&ng den cuc song. 

2. Du' 1un ye tInh hlnh ngu'ôi lao dng du'qc h trç' chInli sách ho trQ' 
tiên thuê nhà cho ngu'ô'i lao cIng clang lam vic trong doanh nghip: 

T l nguO'i lao dng duçic thii hu&ng chInh sách h trçY tin thuê nhà cho 
ngu&i lao dng theo Quyêt djnh 08/2022/QD-TTg ngày 28/3/2022 rat thâp. Mt sO 
doanh nghip, ngu&i lao dng dê nghj co quan Phông Lao dng Thuong binh và 
XA hi, co quan Bão hiêm xà hOi  phãi cong khai cho biêt duc thông tin h so xi:r 
l2 tói dâu, khi nào nhân duc tiên, vi ho so dã np lâu ma ngu&i lao dng vn chu'a 
nhn du'Q'c hO trçY, cüng không duqc thông báo ho so dang x& l tó'i bu'O'c nào. 



3. Tlnh hInh dôi sng, vic lam, nhu cu tuyn dung lao lng: 

Hin nay dang vào thvi dim cui näm, mt s doanh nghip dang gp nhiu 
khó khän do tInh trng thiêu &m hang và buc phâi thu hçp san xuât, cat giám lao 
dng, giàm gii lam cña cong than do ánh hix0ng cüa djch bnh, lm phát tang cao 
tai các thj tnrng Au, M dan den thu nhp cüa ngi.thi lao dng chi khoâng 60% - 
70% (khoáng 6.000.000 dOng/tháng). So lao dng bj mat vic lam vào thai diem 
gân cuôi näm hin nay là rat khó cho ngithi lao dng tIm duçic vic làrnmi trong 
khi cuc song vô van khó khàn trong chi tiêu nhu: tiên thuê nhà trO, tiên hçc phi 
vao nãm h9c mâi... khiên nguäi lao dng khó tn,i nOi. 

Du lun ngithi dan hin nay bàn khoàn lo lang v khà náng kim ch, quãn 
1 giá Ca sinh hoat  tang cao trong khi thu nhp ngtthi dan không tang: giá câ xãng, 
dâu giãm manh  nhixng giá nhiêu mt hang thiêt yêu không giàrn lam cho mt b 
phtn không nhO nguñ dan có thu nhp trung bInh, thâp sê Co nhiêu khó khãn. 

Tinh trng bio hrc & lüa tu,i thanh thiu niên ngày càng gia tang, nguy hiêm 
và manh dng san sang dung ma tâu, xiêng, dao... lao vào nhau khi có nhttng xich 
mIch nhó, nhIn không thin cam hoc gay han vói nhau trên mng xã hi gay 
hoang mang, lo lang và birc xüc cho ngu&i dan. Dc bit trong th&i gian gân day 
nhüng video clip trén trang youtube duc dang tãi nhüng hInh ánh bao  lirc ngày 
càng nhiêu và phO biên lam ành hu&ng xâu den lüa tuôi thanh thiêu niên khi tiêp 
can. Dé nghj các c quan chüc näng có bin pháp xü l và có nhung giái pháp 
phOng ngi'ra, ngãn chn. 

4. TInh hInh tiêm vaccine ñgüa Covid-19 và djch st xut huyt: 

Cong tác tuyên truyn 4n dngnhân dan tiêm phOng Covid- 19 luôn chInh 
quyên dja phisng quan tam và tao  diêu  kiin  thun tin nhât dé ngithi dan diiçic 
tiêm ngra vaccine dã tao  &rqc sr dông thun trong nhân dan. 

TInh hInh st xu.t huyt gia tang tuy nhiên vic phun thuc diet mu6i gay 
brc xüc trong nhan dan vI thuôc chi ducic phun tai  nhüng nci xây ra djch do bnh 
vin báo ye cOn lai  thl không phun gay büc xOc trong nhân dan (muói sê di chuyên 
den no'i khóng ditqc phun thuôc). Mc dü phi.r&ng và khu phô CO chü dng c& di 
di phun nhrng rat mong các cap lãnh dao  quan tam phOng ngra bnh. 

Trên day là báo cáo du lun xa hi tháng 10 näm 2022 cüa Lien doàn Lao 
dng Thành phô Thu Düc. 

Noi nhin: 
- BIG LOLD Tp. Ho Chi Minh; 
-BIG TUThUD(rc 
- BTV LDLD Tp. Thu Düc; 
-LuuVP. 
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