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BÁO CÁO 

Kết quả hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2021 

 

 Thực hiện Công văn số 1035/MTTQ-BTT, ngày 22/10/2021 về việc đẩy 

mạnh tổ chức Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2021, Ban Thường vụ 

LĐLĐ tỉnh Quảng Trị báo cáo kết quả như sau:  

I. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện 

Thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị 

về việc phát động “Đợt cao điểm Vì người nghèo” năm 2021, Liên đoàn Lao 

động tỉnh Quảng Trị đã ban hành Công văn số 769/LĐLĐ-CTCS ngày 12/5/2021 

về việc phát động “Đợt cao điểm Vì người nghèo” năm 2021 triển khai đến đoàn 

viên, CNVCLĐ và các cấp công đoàn. 

Chỉ đạo, hướng dẫn các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở vận động đoàn 

viên, CNVCLĐ ủng hộ giúp đỡ người nghèo thông qua hưởng ứng Tháng cao 

điểm “Vì người nghèo” năm 2021 và tham gia đóng góp xây dựng “Quỹ vì người 

nghèo” theo hướng dẫn, phân bổ chỉ tiêu năm 2021 của ủy ban MTTQVN tỉnh, 

huyện, thị xã, thành phố phù hợp với điều kiện thực tế của các địa phương, đơn 

vị, doanh nghiệp.Chủ động rà soát đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, 

căn cứ tình hình địa phương để đề xuất Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng 

cấp phối hợp thăm, tặng quà, hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà "Mái ấm 

công đoàn", góp phần giúp đỡ  đoàn viên, người lao động vượt qua khó khăn, ổn 

định cuộc sống. 

Các cấp công đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyên về mục tiêu, ý nghĩa 

của Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2021 (17/10/2021 đến 18/11/2021) 

do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, gắn với cuộc vận 

động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong 

trào “Quảng Trị chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” đảm 

bảo hiệu quả, sâu rộng trong đoàn viên, CNVCLĐ. 

II. Kết quả thực hiện hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” 

năm 2021 

Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2021 (17/10/2021– 

18/11/2021) gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, 
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đô thị văn minh” và phong trào “Quảng Trị chung tay vì người nghèo-không để ai 

bị bỏ lại phía sau”, đây cũng là thời điểm tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến 

phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, 

đời sống của đoàn viên, CNVCLĐ, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn các cấp 

công đoàn phối hợp triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và 

người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch bệnh theo Nghị quyết số 68/NQ-

CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/QĐ-CP ngày 07/7/2021 

của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 2606/QĐ-TLĐ ngày 19/5/2021 và 

Quyết định 3022/QĐ-TLĐ ngày 09/8/2021 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn 

Lao động Việt Nam về chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh 

hưởng bởi dịch Covid-19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 từ ngày 27/4/2021. 

Kết quả: LĐLĐ tỉnh chi hỗ trợ cho 208 trường hợp là đoàn viên, CNLĐ ở địa 

phương với số tiền 180,5 triệu đồng; hỗ trợ 55 trường hợp lao động từ miền Nam 

trở về với số tiền 40,5 triệu đồng. Hướng dẫn 503 lao động làm thủ tục tạm hoãn 

HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương, được nhà nước hỗ trợ 2,166 tỷ đồng; 29 

lao động làm thủ tục ngừng việc được hỗ trợ 50 triệu đồng; 7 lao động chấm dứt 

HĐLĐ không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp với tổng số tiền là 27,9 

triệu đồng. Các cấp công đoàn đã tích cực phối hợp giới thiệu việc làm cho hơn 

200 CNLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh làm việc tại các doanh nghiệptrên địa bàn 

tỉnh; vận động CNVCLĐ ủng hộ gần 7,3 tỷ đồng và 16 tấn hàng hóa để hỗ trợ 

cho thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam phòng chống dịch. 

Trong năm 2021, LĐLĐ tỉnh đã thẩm định, quyết định hỗ trợ xây dựng mới, 

sửa chữa 31nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó 

khăn về nhà ở và hỗ trợ xây dựng 06 nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách với 

tổng giá trị 1,8 tỷ đồng; hỗ trợ 5 công trình phúc lợi cho đoàn viên vùng khó trị 

giá 750 triệu. Các cấp công đoàn đã tặng 2.832 suất quà, trị giá 1,04 tỷ đồng cho 

đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp hưởng ứng “Tháng Công 

nhân” và “Tháng hành động về ATVSLĐ” năm 2021; thăm hỏi, tặng quà cho nữ 

CNVCLĐ, con CNVCLĐ và hỗ trợ cho người dân, người lao động có hoàn cảnh 

khó khăn, bị ảnh hưởng dịch Covid-19 với tổng số tiền hơn 850 triệu đồng từ phong 

trào “Nuôi heo đất - Trao yêu thương” trong nữ CNVCLĐ tại các CĐCS trên         

địa bàn tỉnh. 

LĐLĐ tỉnh đã hỗ trợ 80 suất quà (mỗi suất trị giá 300.000 đồng) ủng hộ 

chương trình "Triệu phần quà san sẻ yêu thương" góp phần giúp đỡ, chia sẻ với 

phụ nữ, trẻ em và người dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch 

Covid-19 tại Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Quảng Trị lần thứ XV, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Công tác vận động, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” được các cấp công đoàn 

trong tỉnh quan tâm. Các cấp công đoàn đã tuyên truyền, vận động đoàn viên, 

CNVCLĐ hưởng ứng, tham gia đóng góp xây dựng “Quỹ Vì người nghèo”.     
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Kết quả, số tiền huy động từ CNVCLĐ hưởng lương trong các cấp công đoàn 

năm 2021: 4.226.821.263 đồng. 

III. Kế hoạch thực hiện hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” 

và ủng hộ “Quỹ vì người nghèo” năm 2022 

- Tiếp tục tuyên truyền chủ trương của Đảng, Nhà nước về mục đích, ý 

nghĩa, nội dung vận động ủng hộ “Quỹ vì người nghèo”; đẩy mạnh tuyên truyền 

đợt cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022. 

- Tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục hưởng 

ứng, tham gia đóng góp ủng hộ “Quỹ Vì người nghèo”. Vận động cán bộ, đoàn 

viên, CNVCLĐ ủng hộ ít nhất 01 ngày lương và người lao động không hưởng 

lương đóng góp ít nhất 01 ngày công lao động để ủng hộ “Quỹ Vì người nghèo”. 

- Chỉ đạo các cấp công đoàn tập trung nguồn lực để chăm lo tốt đời sống 

vật chất, tinh thần cho đoàn viên và người lao động  nhân dịp Tết Nguyên đán 

Nhâm Dần - 2022, nhất là đoàn viên và người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch 

Covid-19 gắn với chủ đề “Tết Sum vầy- Xuân Bình An”./.  

 

Nơi nhận: 

- UBMTTQVN tỉnh; 

- Ban CSPL, Tổng LĐLĐ Việt Nam; 

- Lưu: VT, CTCS. 

TM.BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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