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Quảng Trị, ngày 21 tháng 9 năm 2021 
V/v báo cáo chủ trương kêu gọi ủng hộ CNLĐ        

các tỉnh phía Nam bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19    

 

 

 
          

 Kính gửi:             Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 

                                     
   

Thực hiện Lời kêu gọi “Ủng hộ khẩn cấp công nhân bị ảnh hưởng bởi dịch 

bệnh Covid-19” và Công văn số 2570/TLĐ ngày 31/8/2021 “V/v phát động kêu gọi 

ủng hộ công nhân lao động khó khăn các tỉnh phía Nam bị ảnh hưởng bởi Covid-19” 

của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị đã có 

Công văn số 870/LĐLĐ-CTCS ngày 06/9/2021 “V/v báo cáo, xin chủ trương kêu gọi 

ủng hộ CNLĐ khó khăn các tỉnh phía Nam bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19” đề nghị  

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị ủng hộ chủ trương của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ 

Việt Nam.  

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh 

Quảng Trị báo cáo Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam như sau: 

Kể từ khi đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát trên cả nước đến nay, thực hiện 

lời kêu gọi của Tổng Bí thư, phát động của Thủ tướng Chính phủ, của Trung ương 

MTTQ Việt Nam, với tinh thần “Tương thân, tương ái”, “Cả nước vì Quảng Trị, 

Quảng Trị vì cả nước”, chia sẻ khó khăn những lúc thiên tai, dịch bệnh, Tỉnh ủy, 

HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Trị đã phát động, kêu gọi ủng hộ 

nhân dân các tỉnh phía Nam bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và công tác phòng, chống 

dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Qua 03 đợt kêu gọi ủng hộ (từ đầu năm 

2021 đến nay), Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, với nòng cốt là lực lượng CNVCLĐ 

và các cấp công đoàn đã đóng góp tiền và hiện vật về Ủy ban MTQVN cấp tỉnh và 

cấp huyện, trực tiếp chuyển đến các tỉnh phía Nam số tiền gần 24 tỷ đồng, 1.030 tấn 

hàng hóa, nhu yếu phẩm... Ngoài ra, từ kinh phí đóng góp, ủng hộ, tỉnh Quảng Trị đã 

tổ chức 02 đợt đón 900 người dân quê Quảng Trị từ Thành phố Hồ Chí Minh và các 

tỉnh phía Nam về; đưa gần 100 cán bộ, nhân viên y tế vào hỗ trợ các tỉnh phía Nam; 

hỗ trợ 15 tỷ đồng cho 15.000 người dân quê Quảng Trị có hoàn cảnh khó khăn đang 

ở lại miền Nam trong đợt dịch này. Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 tại tỉnh 



Quảng Trị và 02 tỉnh liền kề (Quảng Bình, Thừa Thiên-Huế) đang diễn biến hết sức 

phức tạp, số ca F0 ngoài cộng đồng đang tăng nhanh, trong khi điều kiện kinh tế-xã hội 

của tỉnh Quảng Trị còn nhiều khó khăn, phụ thuộc chủ yếu vào hỗ trợ ngân sách của 

Trung ương, đòi hỏi cần có sự chuẩn bị, chủ động tốt nhất nguồn lực tại địa phương 

để thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tới. Bên cạnh đó, 

tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục vận động CNVCLĐ và nhân dân đóng góp vào các quỹ 

phòng chống thiên tai, đền ơn đáp nghĩa, ngày vì người nghèo, tiếp sức đến trường, 

nối vòng tay nhân ái, chương trình “Sóng và máy tính cho em”... và thực hiện vận động 

quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 trong toàn tỉnh theo Kế hoạch số 

01/KH-TBVĐ&HĐXH ngày 14/9/2021 của Tiểu ban vận động và huy động xã hội 

(BCĐ Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19), vì vậy chủ trương của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy Quảng Trị là thực hiện huy động đoàn viên, CNVCLĐ, các cấp công đoàn 

trong tỉnh ủng hộ các tỉnh phía Nam bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (trong đó có 

CNLĐ khó khăn) sẽ tham gia ủng hộ trực tiếp tại địa phương để có sự điều phối 

chung cùng với thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch của tỉnh.        

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh báo cáo và kính đề nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ 

Việt Nam xem xét, thống nhất với chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy./. 
     

Nơi nhận: TM.BAN THƯỜNG VỤ 

- Như kính gửi; CHỦ TỊCH 
- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Ban Dân vận Tỉnh ủy; 

- Ủy ban MTTQVN tỉnh; 

- Thường trực, các ban LĐLĐ tỉnh; 

- Lưu: VT, CTCS. 
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