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BÁO CÁO 

Tình hình đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 

đợt 2 (từ 25/7 đến 30/8/2020) 
 

1. Các hoạt động tham gia phòng chống dịch của tổ chức công đoàn 

Thực hiện sự chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 

phòng chống dịch Covid-19 tỉnh, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã kịp thời chỉ đạo 

các cấp công đoàn trong tỉnh tăng cường các biện pháp phòng chống dịch trong 

CNVCLĐ, kịp thời tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử, Facebook Công đoàn 

Quảng Trị về chủ trương, chỉ đạo về công tác phòng chống dịch của UBND tỉnh, 

Ban Chỉ đạo tỉnh đảm bảo tính chính thống, tranh gây hoang mang dư luận; chỉ đạo 

các cấp công đoàn tuyên truyền, hướng dẫn đoàn viên, NLĐ thực hiện việc cài đặt 

ứng dụng Bluezone; nắm bắt tình hình việc làm, đời sống, thu nhập của đoàn viên, 

NLĐ bị ảnh hưởng do dịch để đề xuất hình thức hỗ trợ phù hợp cho các trường hợp 

đặc biệt khó khăn. 

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh kêu gọi, vận động các cấp công đoàn, đoàn viên, 

NLĐ ở những nơi có điều kiện tiếp tục đóng góp, ủng hộ Quỹ phòng chống dịch 

Covid-19 của tỉnh, thăm hỏi hỗ trợ các đơn vị tuyến đầu phòng chống dịch, được 

các cấp công đoàn tích cực hưởng ứng. LĐLĐ tỉnh đã trực tiếp thăm hỏi, tặng quà 

cho cán bộ, đoàn viên các đơn vị thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch ngành Y tế 

số tiền 88 triệu đồng; các cấp công đoàn vận động, ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch 

Covid-19 các cấp với số tiền 1,820 tỷ đồng (cán bộ chuyên trách công đoàn toàn tỉnh 

và ngân sách LĐLĐ tỉnh ủng hộ 70 triệu đồng; LĐLĐ cấp huyện và công đoàn ngành 

146 triệu đồng; các CĐCS ủng hộ 1,604 tỷ đồng, gồm: tiền mặt 998 triệu, hiện vật 

240 triệu, tin nhắn 366 triệu).   

2. Tình hình đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 

Đợt dịch Covid - 19 lần 2, tại tỉnh Quảng Trị có 7 ca bệnh Covid-19, trong 

đó có 04 CNVCLĐ (01 đoàn viên công đoàn). Dịch đã ảnh hưởng đến việc làm, 

đời sống của một bộ phận đoàn viên công đoàn, NLĐ, nhất là NLĐ đang làm việc 

tại các đơn vị sự nghiệp (y tế, giáo dục) ngoài công lập, các doanh nghiệp ngành  

du lịch, dệt may, dịch vụ…  

Theo khảo sát nhanh của các cấp công đoàn trong tỉnh, đến ngày 30/8/2020 

toàn tỉnh có 107 đơn vị, doanh nghiệp bị ảnh hưởng. Trong đó, 30 doanh nghiệp, 

đơn vị ngừng hoạt động, 77 doanh nghiệp hoạt động cầm chừng (phải cắt giảm NLĐ 

hoặc luân phiên sử dụng lao động); có 1.235 NLĐ bị ngừng việc, nghỉ việc không 



lương hoặc giảm tiền lương. Thời gian đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng do dịch bệnh 

lần này ngắn hơn so với đợt 1 (20 ngày từ 25/7-25/8/2019), do đó mức độ ảnh hưởng 

nhẹ hơn. Nhiều đơn vị, doanh nghiệp sau khi hoạt động trở lại đã kịp thời hỗ trợ 

một phần tiền lương, giúp NLĐ giảm bớt khó khăn trong cuộc sống. 

Các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập bị ảnh hưởng chủ yếu 

trực thuộc LĐLĐ thành phố Đông Hà (541 người lao động bị ngừng việc trong 73 

đơn vị, doanh nghiệp bị ảnh hưởng), Công đoàn ngành Công thương (180 lao động 

bị ngừng việc trong 6 doanh nghiệp bị ảnh hưởng), Công đoàn ngành Xây dựng 

(176 lao động bị ngừng việc trong 2 doanh nghiệp bị ảnh hưởng), Công đoàn Viên 

chức tỉnh (126 người lao động trong 6 đơn vị bị ảnh hưởng), Công đoàn ngành Y tế 

(112 người lao động trong 4 đơn vị bị ảnh hưởng)... Đặc biệt có Công ty cổ phần 

may Quảng Trị bị ảnh hưởng kéo dài từ tháng 01/2020 đến nay, khách hàng không 

thanh toán công nợ, đơn vị không có nguồn kinh phí để chi trả tiền lương, đóng 

BHXH để giải quyết chế độ cho NLĐ, gặp rất nhiều khó khăn. 

Thực hiện Quyết định số 643/QĐ-TLĐ ngày 22/5/2020 của Đoàn Chủ tịch 

Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc chi hỗ trợ cho đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi 

dịch bệnh Covid-19, LĐLĐ tỉnh và các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã hỗ trợ 

cho 598 đoàn viên, NLĐ với tổng số tiền là 299 triệu đồng (LĐLĐ tỉnh 200 triệu, 

các huyện, ngành 99 triệu).   

3. Kiến nghị, đề xuất 

- Đề nghị UBND tỉnh, Tổng Liên đoàn tiếp tục kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ sửa đổi các điều kiện để NLĐ tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc 

không hưởng lương được hỗ trợ và doanh nghiệp được vay vốn ưu đãi, giải quyết 

những khó khăn trước mắt cho NLĐ và doanh nghiệp.  

- Đề nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam xem xét, quyết định tiếp tục 

thực hiện Quyết định số 643/QĐ-TLĐ ngày 25/5/2020 để các cấp công đoàn có cơ sở 

trích kinh phí hỗ trợ cho đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng dịch Covid-19 đợt 2. 

- Trong điều kiện ngân sách địa phương còn rất khó khăn, đề nghị UBND tỉnh 

xem xét, phối hợp với Ủy ban MTTQVN tỉnh có thể trích từ nguồn quỹ ủng hộ 

phòng chống dịch Covid-19 để có chính sách hỗ trợ cho các đối tượng không thuộc 

đối tượng được hỗ trợ theo quy định Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ và 

Quyết định 15/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (do Sở LĐ-TB&XH đã đề xuất), 

giải quyết một phần khó khăn cho đoàn viên, NLĐ./.  
 

Nơi nhận:                                               
- Tổng LĐLĐ Việt Nam; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Ủy ban MTTQVN tỉnh; 

- Ban Dân vận Tỉnh ủy; 

- Thường trực LĐLĐ tỉnh;                                                  

- Lưu: VT, CTCS.                                                                    

TM.BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 
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