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 TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH QUẢNG TRỊ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 325/BC-CTCS  Quảng Trị, ngày 26 tháng 10  năm 2021 

 

BÁO CÁO  

Công tác phòng, chống dịch Covid-19 đợt dịch thứ 4 
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 174/KH-UBND ngày 22/10/2021 của Ủy ban Nhân 

dân tỉnh về tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phòng, chống dịch Covid-19, LĐLĐ 

tỉnh báo cáo kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 đợt dịch thứ 4 như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO 

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Tổng LĐLĐ Việt 

Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, LĐLĐ tỉnh đã ban hành các văn bản 

chỉ đạo các cấp công đoàn tăng cường công tác phòng, chống dịch và hưởng ứng 

các đợt quyên góp, ủng hộ, bao gồm: 

- Công văn số 784/LĐLĐ-CTCS ngày 22/5/2021 về việc tăng cường phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 tại doanh nghiệp; 

 -Công văn số 797/LĐLĐ- CTCS ngày 09/6/2021 về việc hưởng ứng tham 

gia đóng góp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; 

- Công văn số 799/LĐLĐ-CTCS ngày 18/6/2021 về việc hỗ trợ cho đoàn 

viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 đợt bùng phát dịch lần 

thứ 4; 

- Công văn số 815/LĐLĐ-CTCS ngày 15/7/2021 về việc phát động ủng hộ 

thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đẩy lùi dịch bệnh Covid-19; 

- Công văn số 835/LĐLĐ-CTCS ngày 04/8/2021 về việc hưởng ứng đợt cao 

điểm vận động, hỗ trợ người dân Quảng Trị có hoàn cảnh khó khăn tại thành phố 

Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; 

- Hướng dẫn số 51/LĐLĐ-CTCS ngày 07/9/2021 về việc đối tượng, mức chi 

hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; cán bộ công 

đoàn và các đối tượng khác tham gia phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định 

của Tổng LĐLĐ Việt Nam. 

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

- Thực hiện chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh, các cấp công đoàn đã đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trong đoàn viên, CNVCLĐ. Qua đó, góp 

phần giúp đoàn viên, CNVCLĐ nâng cao kiến thức phòng bệnh và ý thức trách 

nhiệm, chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh.  
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+ LĐLĐ tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền thông tin về tình hình dịch bệnh trên 

Trang thông tin điện tử, Facebook Công đoàn Quảng Trị. Từ cuối tháng 4/2021 đến 

nay, đã đăng tải 1.126 tin, bài trên Trang thông tin điện tử và Facebook Công đoàn 

Quảng Trị, thu hút trên 2.000 lượt tương tác/tin, bài. 

+ Tại cấp cơ sở, 100% CĐCS cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã tuyên truyền, 

vận động đoàn viên, CNVCLĐ thực hiện nghiêm thông điệp 5K và các quy định 

của tỉnh trong phòng, chống dịch bệnh thông qua các hình thức chủ yếu như: Bảng 

tin, áp-phích, hội họp, loa phát thanh của doanh nghiệp, trang thông tin điện tử, 

trang mạng xã hội facebook, zalo của đơn vị...  

- LĐLĐ tỉnh tham gia xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện các chính sách 

hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch 

COVID-19 trên địa bàn tỉnh của UBND tỉnh. Tham gia góp ý quy định UBND tỉnh 

về tiêu chí lựa chọn tiêm vaccine, trong đó đề xuất tỉnh ưu tiêm đối tượng là công 

nhân lao động ở các khu, cụm công nghiệp và các doanh nghiệp có đông công nhân 

lao động. 

- Tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định 

số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số 

chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại 

dịch COVID-19; Nghị quyết 116/NQ-CP về hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng 

bởi dịch bệnh Covid-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Đến nay, số lao động tạm 

hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương được hỗ trợ: 175 người, 

tổng số tiền 740,2 triệu đồng. Số lao động ngừng việc được hỗ trợ 18 người, tổng 

số tiền 34 triệu đồng. Số lao động chấm dứt HĐLĐ không đủ điều kiện hưởng 

BHTN được hỗ trợ 4 người, tổng số tiền 16,8 triệu đồng.  

- Tập hợp, thống kê các văn bản quy định của Chính phủ, của Tổng LĐLĐ 

Việt Nam về chi hỗ trợ các đối tượng là đoàn viên, CNVCLĐ bị ảnh hưởng dịch 

bệnh Covid-19 để hướng dẫn cơ sở thực hiện. LĐLĐ tỉnh tiến hành rà soát thống kê 

CNVCLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 để hỗ trợ theo quy định của Tổng 

LĐLĐ Việt Nam. Đến nay, đã hỗ trợ cho 106 người lao động  tại địa phương và 

công nhân lao động về từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam trở về Quảng Trị 

gần 100 triệu đồng. Hỗ trợ 69 triệu đồng cho đội ngũ y, bác sỹ tỉnh Quảng Trị tham 

gia chống dịch tại tỉnh Bình Dương. Công đoàn ngành Y tế tặng cho thẻ bảo hiểm 

an toàn cho cán bộ y tế tuyến đầu chống dịch. 

- LĐLĐ tỉnh hướng dẫn các đơn vị bị ảnh hưởng dịch bệnh lùi thời gian 

đóng kinh phí công đoàn, miễn đóng đoàn phí công đoàn cho các đối tượng bị ảnh 

hưởng dịch bệnh Covid-19 theo quy định của Tổng Liên đoàn 
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- LĐLĐ tỉnh đã tiến hành khảo sát nghề nghiệp, nhu cầu tìm kiếm việc làm 

của gần 900 CNLĐ từ các tỉnh phía Nam trở về Quảng Trị; lập danh sách 534 

người lao động có nhu cầu tìm việc làm tại địa phương thuộc các ngành nghề như 

may mặc- giày da, điện tử - cơ khí....để giới thiệu cho các doanh nghiệp địa phương 

có nhu cầu tuyển dụng. Đến nay, đã có hơn 150 người lao động  tìm được việc làm 

tại các doanh nghiệp như Công ty May Xuất Nhập khẩu Tân Định, Công ty TNHH 

Dệt may VTJ Toms... 

- Tại cấp cơ sở, các đơn vị chủ động tham gia, phối hợp với người sử dụng 

lao động thực hiện các chính sách hỗ trợ cho người lao động và tổ chức thực hiện 

các biện pháp cơ bản để phòng, chống dịch bệnh như: Tổ chức vệ sinh, khử khuẩn 

môi trường làm việc, nhà máy, phân xưởng; trang bị dung dịch sát khuẩn tay, khẩu 

trang, các áp phích tuyên truyền, hướng dẫn cách phòng dịch; đo nhiệt độ người lao 

động trước khi vào làm việc; tham gia rà soát, sắp xếp, tổ chức công việc đảm bảo 

giãn cách; tham gia ban hành kế hoạch, quy định về phòng chống dịch, phương án 

sản xuất tại chỗ của đơn vị; động viên đoàn viên, người lao động chia sẻ cùng 

doanh nghiệp trong giai đoạn khó khăn; tham gia với doanh nghiệp có kế hoạch 

tuyển dụng công nhân từ miền Nam trở về... 

- LĐLĐ tỉnh vận động đoàn viên, CNVCLĐ tích cực hưởng ứng các Cuộc 

vận động ủng hộ phòng chống Covid-19 như  Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19 

của Chính phủ, Quỹ phòng chống Covid-19, chương trình “San sẻ yêu thương” và 

đợt phát động ủng hộ người dân các tỉnh phía Nam của tỉnh. Kết quả, qua 3 đợt vận 

động đã huy động được trên 7,2 tỷ đồng và 16 tấn hàng hóa. Trong đó: 

+ Ủng hộ Quỹ phòng, chống Covid-19: 1,55 tỷ đồng. 

+ Ủng hộ qua tin nhắn 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: 684 triệu đồng 

+ Ủng hộ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đẩy lùi dịch bệnh 

Covid-19: 1,9 tỷ đồng. 

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH 

COVID-19 TRONG GIAI ĐOẠN TỚI 

Trong thời gian tới, dự báo tình hình dịch bệnh Covid - 19 vẫn diễn biến phức 

tạp, ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đến đời 

sống, việc làm, tiền lương và các chế độ chính sách khác của người lao động. Vì vậy, 

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp công đoàn tập trung thực hiện 

tốt các nhiệm vụ sau: 
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- Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền về các chủ trương, quy định phòng, chống dịch của trung ương và của tỉnh 

cho đoàn viên, người lao động, người sử dụng lao động; nhất là nâng cao ý thức, 

trách nhiệm của đoàn viên, CNVCLĐ, doanh nghiệp trong thực hiện tốt công tác 

phòng, chống dịch bệnh.  

- Thường xuyên nắm tình hình đời sống, việc làm, tiền lương và các chế độ 

chính sách của đoàn viên, người lao động, nhất là các đối tượng khó khăn, bị ảnh 

hưởng do dịch bệnh để có giải pháp hỗ trợ, động viên kịp thời. 

- Tiếp tục khảo sát, hỗ trợ cho người lao động gặp khó khăn do dịch bệnh 

trên địa bàn và trở về từ các tỉnh miền Nam theo quy định của Tổng LĐLĐ         

Việt Nam. 

-  Tăng cường chỉ đạo các CĐCS chủ động tham gia với người sử dụng lao 

động thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người lao động, hỗ trợ người lao 

động có hoàn cảnh khó khăn. Tiếp tục tuyên tuyền, hướng dẫn và tăng cường giám 

sát việc chi hỗ trợ cho người lao động theo Nghị quyết 68/NQ-CP, Nghị quyết 

126/NQ-CP về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 68/NQ-CP và Nghị quyết 116/Q-

CP, đảm bảo chi đúng đối tượng, kịp thời. 

Trên đây là báo cáo sơ kết công tác phòng, chống dịch Covid-19 đợt dịch  

thứ 4 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Quảng Trị./. 

 

 

Nơi nhận:                                               
- Sở Y tế; 

- Thường trực LĐLĐ tỉnh;                                                  

- Lưu: VT, CTCS.                                                                    

TM.BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hà 
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