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Kính gửi:  

       - Các LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố; 

                              - Các công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức tỉnh. 

  

 

Thực hiện Công văn số 4045/UBND-VX, ngày 06/9/2021 của UBND tỉnh 

Quảng Trị về việc tổ chức các hoạt động Tết Trung thu năm 2021; Chương trình 

công tác Nữ công năm 2021, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh  đề  nghị các cấp công đoàn 

triển khai thực hiện một số nội dung như sau: 

1. Tuyên truyền kịp thời các chính sách hỗ trợ người lao động mang thai, nuôi 

con dưới 6 tuổi và trẻ em bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 theo Nghị định số 

68/NĐ-CP, ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao 

động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; Quyết định số 

23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 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 và Công văn số 2315/TLĐ, ngày 14/7/2021 của Tổng 

LĐLĐ Việt Nam về việc triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của 

Chính phủ về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ gặp khó khăn 

do đại dịch Covid-19. 

2. Quan tâm thăm hỏi, động viên, hỗ trợ trẻ em là con của đoàn viên, CNVCLĐ 

đang ở tuyến đầu chống dịch, con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em có hoàn 

cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em vùng dân tộc thiểu số, 

miền núi, biên giới, hải đảo, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bệnh phải điều trị dài 

ngày; phát huy vai trò của gia đình, cộng đồng, xã hội trong việc chăm lo cho trẻ em. 

3. Tăng cường phổ biến chính sách của Nhà nước, sự chung tay của xã hội, 

cộng đồng hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng COVID-19; phổ biến, giáo dục, hướng dẫn 

cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ em, các thành viên trong gia đình và trẻ em về các 

kiến thức, kỹ năng bảo đảm an toàn, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần 

cho trẻ em trong đại dịch COVID-19. Đấu tranh ngăn chặn, xử lý kịp thời việc cung 

cấp, lan truyền các nội dung thông tin, truyền thông xấu, phản cảm, tác động tiêu cực 

đến sự phát triển toàn diện của trẻ em. 
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4. Phối hợp cùng với chính quyền, chuyên môn đồng cấp tổ chức các hoạt động 

thăm hỏi, tặng quà cho con CNVCLĐ và trẻ em cộng đồng có hoàn cảnh đặc biệt 

khó khăn; Tổ chức khen thưởng con CNVCLĐ đạt thành tích xuất sắc trong học tập, 

vượt khó học giỏi… đảm bảo an toàn phù hợp với tình hình của địa phương, cơ quan, 

đơn vị và các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.  

5. Chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, vận động các tổ chức, cá 

nhân quan tâm ủng hộ kinh phí, nguồn lực tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu 

cho con CNVCLĐ, nhằm đảm bảo mọi trẻ em được vui Tết trung thu.  

 Nhận được công văn này, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đề nghị các cấp công 

đoàn nghiêm túc triển khai thực hiện hiệu quả các hoạt động Tết Trung thu cho con 

CNVCLĐ năm 2021./.  

 
 

Nơi nhận:     

- Tổng LĐLĐ Việt Nam;                                                                                
- UBND tỉnh; 

- Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở;    
- Lưu: VT, CTCS. 

 

 

TM.BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hà 
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