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BÁO CÁO 

Kết quả việc chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động 

trong dịch bùng phát Covid-19  lần thứ 4 

 

Thực hiện Công văn số 3076/TLĐ-QHLĐ, ngày 18/11/2021 của Tổng LĐLĐ 

Việt Nam về việc báo cáo kết quả công tác chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao 

động trong dịch Covid-19, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh báo cáo kết quả thực hiện 

như sau: 

I. TÌNH HÌNH CHUNG 

1. Thuận lợi 

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.  

Tư tưởng, tâm trạng CNVCLĐ ổn định, tin tưởng vào chủ trương của Đảng, 

Nhà nước, các giải pháp chống dịch của Chính phủ. Tinh thần tương thân tương ái 

trong CNVCLĐ được phát huy cao độ.  

2. Khó khăn 

Làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4 kể từ ngày 27/4/2021 diễn biến hết sức 

phức tạp, bùng phát và kéo dài trên địa bàn tỉnh đã tác động rất lớn đến nhiều mặt 

đời sống kinh tế - xã hội, nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất kinh doanh, 

tác động trực tiếp đến việc làm, đời sống, thu nhập, an toàn, sức khỏe của người 

lao động. 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.  

Số lượng người lao động trở về từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía 

Nam làm tăng nguy cơ dịch tễ nên việc hỗ trợ cho các đối tượng là đoàn viên, 

người lao động gặp nhiều khó khăn. 

 II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC GÓI HỖ TRỢ ĐOÀN 

VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA CÔNG ĐOÀN 

1. Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện 

Bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc triển khai 

thực hiện các gói hỗ trợ đoàn viên, người lao động của công đoàn, LĐLĐ tỉnh đã 

ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh triển 

khai thực hiện: 

- Công văn số 799/LĐLĐ-CTCS, ngày 18/6/2021 của Ban Thường vụ 

LĐLĐ tỉnh về việc hỗ trợ cho đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-

19 đợt bùng phát dịch lần thứ 4. 
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- Hướng dẫn số 51/HD-LĐLĐ, ngày 07/9/2021 của Ban Thường vụ LĐLĐ 

tỉnh về hướng dẫn đối tượng và 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. 

2. Kết quả triển khai các gói hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động 

2.1. Thực hiện Quyết định số 2606/QĐ-TLĐ ngày 19/5/2021 của Đoàn Chủ 

tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao 

động bị ảnh hưởng do dịch  bệnh Covid-19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4, từ 

ngày 27/4/2021; Quyết định số 3022/QĐ-TLĐ ngày 19/8/2021 của Đoàn Chủ tịch 

Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 

2606/QĐ-TLĐ 

- LĐLĐ tỉnh đã trực tiếp thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ cho 208 đoàn 

viên, CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên 

địa bàn tỉnh với tổng số tiền 180.500.000 đồng. Trong đó: 

+ Chi hỗ trợ cho 15 đoàn viên, CNVCLĐ là F0 với tổng số tiền 30.000.000 đồng. 

+ Chi hỗ trợ cho 93 đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn là F1 với 

tổng số tiền 100.500.000 đồng. 

+ Chi hỗ trợ cho 100 đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn phải nghỉ việc 

để cách ly y tế, đang cứ trú trong khu vực phong tỏa với tổng số tiền 50.000.000 đồng. 

- LĐLĐ tỉnh cũng đã khảo sát và chi hỗ trợ 55 đoàn viên, NLĐ tại các cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn đã di chuyển từ các tỉnh 

phía Nam trở về tỉnh Quảng Trị với số tiền 40.500.000 triệu đồng. Trong đó: 

+ Chi hỗ trợ cho 26 đoàn viên, NLĐ là F0 với tổng số tiền 26.000.000 đồng. 

+ Chi hỗ trợ cho 29 đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 

14.500.000 đồng. 

2.2. Thực hiện Quyết định số 3040/QĐ-TLĐ ngày 11/8/2021 của Đoàn Chủ 

tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tăng cường dinh dưỡng cho đội 

ngũ y tế tuyến đầu phòng, chống dịch Covid - 19 tại 19 tỉnh, thành phố phía nam 

đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg trong đợt bùng phát dịch 

lần thứ 4 từ ngày 27/4/2021 

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã chi hỗ trợ tăng cường dinh 

dưỡng cho đội ngũ y bác sỹ tham gia tuyến đầu chống dịch Covid-19 tại tỉnh Bình 

Dương với tổng số tiền 69.000.000 đồng. 

2.3. Triển khai Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLD Việt Nam về ủng 

hộ khẩn cấp công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19 

Hưởng ứng chủ trương của Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban MTTQVN và Lời kêu 

gọi của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã ban 

hành các văn bản triển khai đến các cấp công đoàn về việc hưởng ứng các đợt 

quyên góp, ủng hộ, bao gồm: 
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- 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; 

- Công văn số 870/LĐLĐ-CTCS ngày 06/9/2021 về việc báo cáo, xin chủ 

trương kêu gọi ủng hộ công nhân lao động khó khăn các tỉnh phía Nam bị ảnh 

hưởng bởi dịch Covid-19 gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị. 

Qua 03 đợt kêu gọi ủng hộ từ tháng 5/2021 đến nay, các cấp công đoàn và 

đoàn viên, CNVCLĐ tỉnh Quảng Trị đã tích cực hưởng ứng, huy động nhiều 

nguồn lực để hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch, cho bà con nhân 

dân, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 trong tỉnh 

cũng như các tỉnh trong cả nước với tổng số tiền hơn 7,2 tỷ đồng. Trong đó, ủng 

hộ Quỹ phòng, chống Covid-19 với tổng số tiền 1,55 tỷ đồng; nhắn tin ủng hộ qua 

điện thoại: 131 triệu đồng; ủng hộ bằng hiện vật với tổng giá trị 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 1,7 

tỷ đồng; ủng hộ chương trình “San sẽ yêu thương” hơn 2 tỷ đổng.  

3. Hỗ trợ khác 

Ngoài các gói hỗ trợ trên, LĐLĐ tỉnh phối hợp với công đoàn ngành Y tế tổ 

chức thăm, động viên, tặng quà trị giá 150 triệu đồng cho cán bộ chiến sỹ và đoàn 

viên, người lao động đang trực tiếp làm nhiệm vụ phòng chống dịch trên địa bàn 

tỉnh. Công đoàn ngành Y tế tặng thẻ bảo hiểm an toàn cho cán bộ y tế tuyến đầu 

chống dịch. 

Liên đoàn Lao động 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 và 

Quyết định số 23/QĐ-CP ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn 

tỉnh. Theo đó, có 28.068 người lao động được hỗ trợ với tổng số tiền 

6.330.548.000 đồng, cụ thể như sau: 

+ Hỗ trợ 541 NLĐ tạm hoãn HĐLĐ, nghỉ việc không lương với tổng số tiền 

2.325.545.000 đồng. 

+ Hỗ trợ 49 NLĐ ngừng việc với tổng số tiền 80.000 đồng. 

+ Hỗ trợ 9 NLĐ chấm dứt HĐLĐ nhưng không đủ hưởng BHTN với tổng 

số tiền 38.390.000 đồng. 
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+ Hỗ trợ 208 NLĐ phải điều trị Covid-19, cách ly y tế với tổng số tiền 

180.500.000 đồng. 

+ Hỗ trợ 86 viên chức hoạt động nghệ thuật, hướng dẫn viên du lịch với 

tổng số tiền 319.060.000 đồng. 

+ Hỗ trợ 42 lao động không có HĐLĐ trong doanh nghiệp với tổng số tiền 

63.000.000 đồng. 

+ Hỗ trợ 27.133 NLĐ được hỗ trợ từ giảm đóng vào quỹ tai nạn lao động, 

bệnh nghề nghiệp với tổng số tiền 3.324.053.000 đồng. 

- Chi ủng hộ Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh có nhiều đoàn 

viên, người lao động bị nhiễm SARS-CoV-2 với tổng số tiền 60.000.000 đồng. 

- 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. 

- LĐLĐ tỉnh đã tiến hành khảo sát nghề nghiệp, nhu cầu tìm kiếm việc làm 

của hơn 1000 CNLĐ từ các tỉnh phía Nam trở về Quảng Trị; lập danh sách 702 

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 300 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... 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Tác động của dịch Covid - 19 đối với đoàn viên, người lao động 

Năm 2021 làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4 kể từ ngày 27/4/2021 diễn biến 

hết sức phức tạp, bùng phát ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, làm ảnh hưởng 

nặng nề đến kinh tế - xã hội, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, 

việc làm, đời sống, thu nhập, an toàn, sức khỏe của người lao động. Việc tiêu thụ 

sản phẩm, hàng hóa của một số doanh nghiệp trên địa bàn gặp nhiều khó khăn, 

nhất là các doanh nghiệp hoạt động thuộc lĩnh vực dịch vụ, du lịch, vận tải, đơn vị 

sự nghiệp giáo dục ngoài công lập đã phải ngừng hoạt động, sản xuất, kinh doanh, 

do vậy đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc làm, đời sống và thu nhập của đoàn viên, 

người lao động. 

2. Mặt được của các gói hỗ trợ 

Kịp thời hỗ trợ các đơn vị, lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19 và hỗ 

trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19, đã giúp 

đoàn viên, CNVCLĐ giảm bớt một phần khó khăn do dịch bệnh gây ra; động viên 

kịp thời đoàn viên, CNVCLĐ yên tâm công tác, tích cực trong phòng, chống dịch 

covid-19. 

3. Mặt hạn chế của gói hỗ trợ 

Trong quá trình triển khai thực hiện gói hỗ trợ cho đoàn viên, người lao 

động bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 trở về từ thành phố Hồ Chí Minh và 

các tỉnh phía Nam chưa kịp thời.  
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4. Nguyên nhân  

Do tình hình dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp, địa phương có dịch thực 

hiện giãn cách, hạn chế tập trung đông người, các trường hợp F1, F0 ở trong các 

khu cách ly tập trung, mặt khác, một số NLĐ khai báo thông tin về đơn vị công tác 

chưa đầy đủ, không chính xác, vì vậy, việc trực tiếp rà soát thông tin và xác minh 

đối tượng đoàn viên, người lao động làm việc tại các đơn vị có đóng kinh phí công 

đoàn ở các tỉnh phía Nam để đề nghị hỗ trợ gặp nhiều khó khăn.  

IV. MỘT SỐ NỘI DUNG TRỌNG TÂM VỀ CHĂM LO, HỖ TRỢ 

ĐOÀN VIÊN,  NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG THỜI GIAN TỚI 

- Tiếp tục hướng dẫn các cấp công đoàn triển khai thực hiện Hướng dẫn số 

51/HD-LĐLĐ ngày 07/9/2021 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về việc Tổ chức 

các hoạt động hỗ trợ các đơn vị tuyến đầu chống dịch; hỗ trợ cho đoàn viên, người 

lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4, 

từ ngày 27/4/2021. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện công tác hỗ trợ đơn vị tuyến đầu chống dịch 

và đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 theo Quyết định số 

2606/QĐ-TLĐ ngày 19/5/2021; Quyết định số 3022/QĐ-TLĐ ngày 09/8/2021 của 

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.  

- Tiếp tục 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 và Quyết định 

số 23/QĐ-CP ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh. 

- Triển khai thực hiện Kế hoạch số 146/KH-TLĐ ngày 28/10/2021 của 

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tổ chức các hoạt động 

chăm lo cho đoàn viên, CNVCLĐ nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. 

- Triển khai việc hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa nhà ở "Mái ấm Công đoàn" 

cho đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn. 

Trên đây là Báo cáo kết quả việc chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động 

trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4, từ ngày 27/4/2021 của Ban Thường vụ Liên 

đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị./. 

 

Nơi nhận: 

- Ban QHLĐ Tổng LĐLĐ Việt Nam; 

- Thường trực, các ban LĐLĐ tỉnh; 

- Lưu: VT, CTCS. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hà 
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TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH QUẢNG TRỊ 

 

 

PHỤ LỤC 

(Kèm theo Báo cáo số 334/BC-LĐLĐ, ngày 26 tháng 11 năm 2021 của BTV LĐLĐ tỉnh Quảng Trị 

 
        

TT Nội dung 
Tổng số 

(Người) 

Số tiền hỗ trợ tại các cấp công đoàn                                               

(đồng) 
Tổng số tiền hỗ trợ                                      

(đồng) 

Tổng Liên 

đoàn  

 LĐLĐ tỉnh, 

TP, công đoàn 

ngành TW và 

tương đương 

Công đoàn 

cấp trên 

trực tiếp cơ 

sở 

Công đoàn 

cơ sở 

Nguồn tài chính 

công đoàn tích 

lũy 

Theo gói hỗ trợ của 

Chính phủ 

I THÔNG TIN CHUNG 
              

1 Tổng số lao động trên địa bàn 57.065 
            

2 
Tổng số đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng  

Covid - 19 
2.250 

            

3 Tổng số đoàn viên, người lao động là F0 52             

4 
Tổng số đoàn viên, người lao động trong khu cách 

ly, phong tỏa 
699             

II KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CÁC GÓI HỖ TRỢ  
 

            

1 

Hỗ trợ theo Quyết định số 2606/QĐ-TLĐ đã được 

sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 3022/QĐ-TLĐ 

ngày 9/8/2021. 

208 

  

180.500.000 
  

180.500.000 
 

2 Hỗ trợ theo Quyết định số 3040/QĐ-TLĐ 69 
  

69.000.000 
  

69.000.000 
 

3 Ủng hộ LĐLĐ tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh 02 đơn vị   60.000.000 
  

60.000.000 
 

III 

HỖ TRỢ CÁN BỘ, Y, BÁC SỸ, LỰC LƯỢNG 

TUYẾN ĐẦU THAM GIA PHÒNG, CHỐNG 

DỊCH COVID - 19  

70   79.000.000 
  

79.000.000 
 

IV HỖ TRỢ KHÁC TẠI ĐỊA PHƯƠNG 28.068   
    

6.330.548.000 

 


		2021-11-26T16:12:42+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Thị Thu Hà<hameohddqt@quangtri.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




