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BÁO CÁO
Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị định số 64/2008/NĐ-CP ngày 14/5/2008
của Chính phủ về “vận động, tiếp nhận và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện
hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng,
các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo” đối với các tổ chức chính trị - xã hội
Thực hiện Công văn số 938/MTTQ-BTT, ngày 31/8/2021 của UBMTTQ
Việt Nam tỉnh Quảng Trị về việc báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện
Nghị định số 64/2008/NĐ-CP ngày 14/5/2008 (Nghị định 64) của Chính phủ về
“vận động, tiếp nhận và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân
khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân
mắc bệnh hiểm nghèo”, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh báo cáo kết quả triển khai
thực hiện như sau:
I. Đặc điểm tình hình
Tình hình dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, hậu quả
của thiên tai trong năm 2020 gây thiệt hại năng nề về người và tài sản, đã tác động
rất lớn đến nhiều mặt đời sống kinh tế - xã hội, nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp
sản xuất kinh doanh, đồng thời cũng ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện quy
chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc. Hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ
nhà hàng, khách sạn trên địa bàn tỉnh đều bị ảnh hưởng, người lao động phải tạm
ngừng việc, thu nhập, đời sống rất khó khăn.
Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự
vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến các địa phương, tình hình
kinh tế - xã hội vẫn tăng trưởng. Công tác phòng chống dịch Covid-19 luôn được
các cấp công đoàn chú trọng. Công tác phòng, chống khắc phục sau mưa lũ với
phương châm 4 tại chỗ được các địa phương triển khai đồng bộ, quyết liệt, kịp
thời. Tư tưởng, tâm trạng CNVCLĐ ổn định, tin tưởng vào chủ trương của Đảng,
Nhà nước, các giải pháp chống dịch và phòng chống thiên tai của Chính phủ. Tinh
thần tương thân tương ái trong CNVCLĐ được phát huy cao độ.
II. Kết quả thực hiện
1. Việc phổ biến, quán triệt Nghị định 64
LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh lồng
ghép triển khai Nghị định 64 đến đoàn viên, CNVCLĐ thông qua các phương tiện
thông tin đại chúng như Chuyên mục Công đoàn trên Báo Quảng Trị, Đài Phát

thanh và Truyền hình Quảng Trị, Trang thông tin điện tử Công đoàn Quảng Trị,
Zalo, facebook của các cấp công đoàn.
LĐLĐ tỉnh tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn tuyên truyền, vận động đoàn
viên, NLĐ chấp hành nghiêm chỉ đạo của chính quyền địa phương, không chủ
quan, lơ là trong công tác phòng chống thiên tai; hướng dẫn CNVCLĐ dự trữ
lương thực, thực phẩm … để chủ động ứng phó với trường hợp mưa lũ kéo dài.
Đồng thời chỉ đạo các cấp công đoàn chủ động nắm tình hình việc làm, đời sống,
thu nhập của đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng do lũ lụt và dịch bệnh Covid-19, chủ
động để đề xuất, phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị hình thức giúp đỡ và hỗ trợ
cho các trường hợp đặc biệt khó khăn.
2. Công tác chỉ đạo, tham mưu đề xuất với cấp ủy, chính quyền, phối hợp
với cơ quan liên quan, người sử dụng lao động
LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn chủ động phối hợp với chính
quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện các biện pháp ứng phó
với mưa bão, lũ lụt, giúp đỡ, hỗ trợ người dân, CNVCLĐ di dời đến nơi an toàn
theo sự chỉ đạo của cấp trên. Chỉ đạo các CĐCS khảo sát, nắm chắc tình hình thiệt
hại do lũ lụt và hoàn cảnh của các gia đình đoàn viên bị ảnh hưởng để thăm hỏi,
hỗ trợ cho đoàn viên kịp thời; tổ chức cho đoàn viên tham gia các hoạt động tại
các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp bị ngập lụt sâu để giúp các đơn vị
sớm khắc phục, trở lại hoạt động, sản xuất, kinh doanh.
Trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, các cấp công đoàn tích
cực vận động CNVCLĐ thực hiện nghiêm giãn cách xã hội, thực hiện nghiêm các
biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; đồng thời, tiến hành việc khảo sát
tình hình tiền lương, đời sống, việc làm của người lao động bị ảnh hưởng Covid19; vận động CNVCLĐ ủng hộ quỹ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và tăng
cường truyền thông phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
3. Kết quả vận động, hỗ trợ lũ lụt và phòng chống dịch bệnh Covid-19
3.1. Kết quả tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ trực tiếp cho đoàn viên,
người lao động bị ảnh do thiên tai lũ lụt năm 2020
Trước tình hình mưa bão, lũ lụt năm 2020 và dịch bệnh Covid-19 diễn biến
hết sức phức tạp, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn kêu
gọi, khuyến khích các tổ chức, cá nhân quyên góp kinh phí hỗ trợ nhằm động
viên, chia sẻ kịp thời đối với đoàn viên, CNVCLĐ, người dân bị ảnh hưởng do
thiên tai lũ lụt 2020 bằng tiền và hiện vật với tổng số tiền trên 2,6 tỷ đồng, trong đó:
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị hỗ trợ đoàn viên, CNVCLĐ, người
dân bị ảnh hưởng: 30 triệu đồng.
- LĐLĐ tỉnh hỗ trợ đoàn viên, CNVCLĐ, người dân bị ảnh hưởng tại 9
huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh: 270 triệu đồng.
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- Các LĐLĐ cấp huyện, công đoàn ngành hỗ trợ đoàn viên, CNVCLĐ,
người dân bị ảnh hưởng: 95 triệu đồng (Công đoàn ngành Công thương: 25 triệu;
công đoàn ngành Xây dựng: 27 triệu; công đoàn ngành Y tế: 20 triệu; Công đoàn
Viên chức tỉnh: 8 triệu và LĐLĐ huyện Triệu Phong: 15 triệu).
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành
phố trong cả nước hỗ trợ tiền và hiện vật cho đoàn viên, CNVCLĐ và người dân
tại các vùng bị lũ lụt trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền 1,7 tỷ đồng.
- Quỹ Tấm lòng vàng Báo Lao động đã kịp thời hỗ trợ mỗi người chết 03
triệu đồng, bị thương 01 triệu đồng và 500 thùng nước lọc; Báo Người lao động
đã động viên và hỗ trợ 35 suất quà; Quỹ chương trình chạy tiếp sức “Lên cùng
Việt Nam hỗ trợ 250 suất quà; Ngân hàng BIDV Quảng Trị hỗ trợ 15 suất quà cho
đoàn viên, CNVCLĐ bị ảnh hưởng do thiên tai lũ lụt trên địa bàn tỉnh với tổng giá
trị 590 triệu đồng.
Ngoài ra, nhiều CĐCS ở các vùng không bị lũ lụt đã huy động tất cả các
nguồn lực để giúp đỡ đồng bào vùng lũ với nhiều việc làm ý nghĩa như: vận động
quyên góp, nấu cơm, để mang đến tận người dân vùng lũ, huy động cán bộ, đoàn
viên giúp dân thu hoạch mùa màng, dọn dẹp nhà cửa, dọn dẹp trụ sở cơ quan,
trường học.
3.2. Kết quả tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ trực tiếp cho đoàn viên,
người lao động bị ảnh do dịch bệnh Covid-19
Với tinh thần “Tương thân tương ái” và quyết tâm cùng cả nước chung tay
đẩy lùi dịch bệnh Covid - 19, các cấp công đoàn, đoàn viên và CNVCLĐ đã tích
cực tham gia ủng hộ Quỹ phòng, chống Covid của tỉnh; Quỹ vắc-xin phòng,
chống Covid; ủng hộ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đẩy lùi dịch
bệnh bằng nhiều hình thức khác nhau như gửi tin nhăn qua điện thoại, ủng hộ
bằng tiền mặt, ủng hộ từ 1 đến 2 ngày lương và các nhu yếu phấm thiết yếu
khác… với tổng số tiền hơn 7 tỷ đồng, cụ thể như sau:
- Năm 2020:
+ 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 (trong đó, LĐLĐ tỉnh hỗ trợ 200 triệu,
công đoàn huyện, ngành 99 triệu).
+ Thăm hỏi, tặng quà cho các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch Covid19: 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
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CĐCS ủng hộ 1,604 tỷ đồng gồm: tiền mặt 998 triệu, hiện vật 240 triệu, tin nhắn
366 triệu).
- Trong 6 tháng đầu năm 2021:
LĐLĐ tỉnh đã trực tiếp thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ cho 49 đoàn
viên, CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với
tổng số tiền 49 triệu đồng; thăm hỏi, động viên, tặng quà trị giá 150 triệu đồng
cho cán bộ chiến sỹ và đoàn viên, NLĐ đang trực tiếp làm nhiệm vụ phòng chống
dịch trên địa bàn tỉnh.
Các cấp công đoàn đã vận động đoàn viên, CNVCLĐ ủng hộ phòng chống
Covid-19 với tổng số tiền hơn 7 tỷ đồng. Trong đó:
+ Ủng hộ Quỹ phòng, chống Covid-19: trên 1,55 tỷ đồng.
+ Nhắn tin ủng hộ qua điện thoại: 131 triệu đồng.
+ Ủng hộ các nhu yếu phẩm thiết yếu: 136 triệu đồng.
+ Ủng hộ Quỹ Vắc xin phòng chống dịch Covid-19: trên 684 triệu đồng.
+ Ủng hộ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đầy lùi dịch bệnh
Covid-19: hơn 1,9 tỷ đồng.
+ Ủng hộ chương trình “San sẽ yêu thương”: hơn 1,7 tỷ đổng.
3.3. Kết quả tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ trực tiếp cho đoàn viên,
người lao động bị bệnh hiểm nghèo
Trong năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021, LĐLĐ tỉnh đã kịp thời động
viên, chia sẽ và trao hỗ trợ cho 19 đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó
khăn, bị bệnh hiểm nghèo với tổng số tiền 49 triệu đồng.
Trên đây là báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị định số
64/2008/NĐ-CP ngày 14/5/2008 của Chính phủ về “vận động, tiếp nhận và sử
dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do
thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo”
của LĐLĐ tỉnh./.
TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH
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