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Quảng Trị, ngày 18 tháng 10 năm 2021 
V/v tiếp tục khảo sát CNLĐ ở vùng có  

dịch Covid-19 trở về tỉnh Quảng Trị 

 

 

 

Kính gửi:            Các liên đoàn lao động huyện, thị xã, thành phố 
                                      

  Vừa qua, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã triển khai việc khảo sát CNLĐ bị 

ảnh hưởng của dịch Covid-19 ở các tỉnh, thành phố phía Nam trở về Quảng Trị 

thông qua LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố và có quyết định hỗ trợ cho đoàn viên, 

NLĐ theo đúng quy định của Tổng LĐLĐ Việt Nam.  

Sau khi tình hình dịch Covid-19 ở các tỉnh, thành phố phía Nam cơ bản được 

kiểm soát, các địa phương tạm dừng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của 

Thủ tướng Chính phủ, đã có nhiều người dân tiếp tục trở về quê Quảng Trị theo 

hình thức tự túc và theo Đoàn của UBND tỉnh đón về (đợt 3). Để kịp thời nắm bắt 

tình hình, có chính sách hỗ trợ cho đoàn viên, NLĐ, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh 

tiếp tục lấy phiếu khảo sát đối với CNLĐ mới về Quảng Trị kể từ ngày 01/10/2021 

đến nay, đề nghị các LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các khu cách ly 

tập trung tại địa phương để lấy phiếu khảo sát của CNLĐ như đã triển khai trong 

đợt tháng 8/2021 vừa qua. 

Lưu ý:  

- Các đơn vị khi phối hợp lấy phiếu thì đề nghị ban lãnh đạo các khu cách ly 

chỉ phát phiếu cho đối tượng là CNLĐ, tránh trường hợp vừa qua có một số nơi đã 

phát phiếu khảo sát cho tất cả các đối tượng đang cách ly (gồm cả trẻ em, người già). 

- Để thuận lợi cho việc tổng hợp phiếu khảo sát, Thường trực LĐLĐ tỉnh 

phân công lãnh đạo, chuyên viên Ban Công tác cơ sở phụ trách tổng hợp phiếu của 

các đơn vị như sau: 

+ Đ/c Nguyễn Thị Na: Vĩnh Linh, Gio Linh, Đông Hà 

+ Đ/c Lê Thị Thu Trang: Hải Lăng, thị xã Quảng Trị, Triệu Phong  

+ Đ/c Trần Thị Mỹ Diễm: Hướng Hóa, Đakrông, Cam Lộ. 

Đề nghị các đơn vị in phiếu khảo sát có địa chỉ zalo của các cá nhân được 

phân công phụ trách, đóng dấu treo, chuyển cho các khu cách ly tập trung, nhờ gửi 

cho CNLĐ để cung cấp thông tin./.   
     

 

Nơi nhận: TM.BAN THƯỜNG VỤ 

- Như trên; PHÓ CHỦ TỊCH 
- Thường trực LĐLĐ tỉnh; 

- Lưu: VT, CTCS. 
 

 

 

 

 

 Nguyễn Thị Hoài Lê 



LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH QUẢNG TRỊ 

............................................................................. 
 

PHIẾU KHẢO SÁT CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG  

TỪ VÙNG CÓ DỊCH COVID-19 TRỞ VỀ TỈNH QUẢNG TRỊ 

(Đang thực hiện cách ly tại:..................................................................) 

Nhằm nắm bắt tình hình CNLĐ từ các tỉnh, thành phố thuộc vùng có dịch 

Covid-19 trở về Quảng Trị để kịp thời đề xuất các chính sách hỗ trợ về đời sống, 

việc làm cho đoàn viên, NLĐ trong thời gian tới, LĐLĐ tỉnh Quảng Trị đề nghị 

anh (chị) vui lòng trả lời các thông tin yêu cầu tại phiếu khảo sát này.  

- Họ và tên: .........................................................;  Giới tính: .................................. 

- Ngày tháng năm sinh: ......................................;  Số điện thoại: ........................... 

- Số Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân: ............................................... 

- Địa chỉ cư trú tại Quảng Trị: .................................................................................... 

- Nghề nghiệp: ............................................................................................................ 

- Tên doanh nghiệp, đơn vị đang làm việc trước khi về Quảng Trị:  

..................................................................................................................................... 

- Thuộc quận (huyện, thị xã), tỉnh (TPHCM): ............................................................ 

- Ngành nghề của doanh nghiệp, đơn vị:.................................................................... 

- Ký hợp đồng lao động: .............;  - Tham gia BHXH: ............ (ghi có hoặc không) 

- Đoàn viên công đoàn: ................................................... (ghi có hoặc chưa). 

- Ngày tháng về Quảng Trị: ........................................................................................ 

- NLĐ có nhu cầu tìm việc làm mới tại Quảng Trị sau thời gian thực hiện cách ly: 

............... (ghi có hoặc không). 

Trân trọng cảm ơn./.    

...................., ngày ........ tháng 10 năm 2021 

    NGƯỜI ĐƯỢC KHẢO SÁT 

 (Ký, họ và tên) 

 

 

 
 Ghi chú:  

- Để đảm bảo điều kiện về phòng chống dịch, sau khi điền đầy đủ các thông tin của phiếu 

khảo sát, anh (chị) vui lòng chụp ảnh lại phiếu khảo sát và gửi về địa chỉ Zalo theo số điện thoại: 

0363.378.123 (Trần Diễm). Thời gian gửi trước ngày 25/10/2021. 

 - Ngoài phiếu khảo sát, các anh chị vui lòng chụp lại một trong các loại giấy tờ sau đây 

(nếu có) gửi kèm theo: Thẻ đoàn viên công đoàn, hợp đồng lao động, sổ bảo hiểm xã hội, thẻ 

nhân viên. 



LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH QUẢNG TRỊ 

............................................................................. 
 

PHIẾU KHẢO SÁT CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG  

TỪ VÙNG CÓ DỊCH COVID-19 TRỞ VỀ TỈNH QUẢNG TRỊ 

(Đang thực hiện cách ly tại:..................................................................) 

Nhằm nắm bắt tình hình CNLĐ từ các tỉnh, thành phố thuộc vùng có dịch 

Covid-19 trở về Quảng Trị để kịp thời đề xuất các chính sách hỗ trợ về đời sống, 

việc làm cho đoàn viên, NLĐ trong thời gian tới, LĐLĐ tỉnh Quảng Trị đề nghị 

anh (chị) vui lòng trả lời các thông tin yêu cầu tại phiếu khảo sát này.  

- Họ và tên: .........................................................;  Giới tính: .................................. 

- Ngày tháng năm sinh: ......................................;  Số điện thoại: ........................... 

- Số Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân: ............................................... 

- Địa chỉ cư trú tại Quảng Trị: .................................................................................... 

- Nghề nghiệp: ............................................................................................................ 

- Tên doanh nghiệp, đơn vị đang làm việc trước khi về Quảng Trị:  

..................................................................................................................................... 

- Thuộc quận (huyện, thị xã), tỉnh (TPHCM): ............................................................ 

- Ngành nghề của doanh nghiệp, đơn vị:.................................................................... 

- Ký hợp đồng lao động: .............;  - Tham gia BHXH: ............ (ghi có hoặc không) 

- Đoàn viên công đoàn: ................................................... (ghi có hoặc chưa). 

- Ngày tháng về Quảng Trị: ........................................................................................ 

- NLĐ có nhu cầu tìm việc làm mới tại Quảng Trị sau thời gian thực hiện cách ly: 

............... (ghi có hoặc không). 

Trân trọng cảm ơn./.    

...................., ngày ........ tháng 10 năm 2021 

    NGƯỜI ĐƯỢC KHẢO SÁT 

 (Ký, họ và tên) 

 

 

 
 Ghi chú:  

- Để đảm bảo điều kiện về phòng chống dịch, sau khi điền đầy đủ các thông tin của phiếu 

khảo sát, anh (chị) vui lòng chụp ảnh lại phiếu khảo sát và gửi về địa chỉ Zalo theo số điện thoại: 

0919.135.357 (Lê Trang). Thời gian gửi trước ngày 25/10/2021. 

 - Ngoài phiếu khảo sát, các anh chị vui lòng chụp lại một trong các loại giấy tờ sau đây 

(nếu có) gửi kèm theo: Thẻ đoàn viên công đoàn, hợp đồng lao động, sổ bảo hiểm xã hội, thẻ 

nhân viên. 



LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH QUẢNG TRỊ 

............................................................................. 
 

PHIẾU KHẢO SÁT CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG  

TỪ VÙNG CÓ DỊCH COVID-19 TRỞ VỀ TỈNH QUẢNG TRỊ 

(Đang thực hiện cách ly tại:..................................................................) 

Nhằm nắm bắt tình hình CNLĐ từ các tỉnh, thành phố thuộc vùng có dịch 

Covid-19 trở về Quảng Trị để kịp thời đề xuất các chính sách hỗ trợ về đời sống, 

việc làm cho đoàn viên, NLĐ trong thời gian tới, LĐLĐ tỉnh Quảng Trị đề nghị 

anh (chị) vui lòng trả lời các thông tin yêu cầu tại phiếu khảo sát này.  

- Họ và tên: .........................................................;  Giới tính: .................................. 

- Ngày tháng năm sinh: ......................................;  Số điện thoại: ........................... 

- Số Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân: ............................................... 

- Địa chỉ cư trú tại Quảng Trị: .................................................................................... 

- Nghề nghiệp: ............................................................................................................ 

- Tên doanh nghiệp, đơn vị đang làm việc trước khi về Quảng Trị:  

..................................................................................................................................... 

- Thuộc quận (huyện, thị xã), tỉnh (TPHCM): ............................................................ 

- Ngành nghề của doanh nghiệp, đơn vị:.................................................................... 

- Ký hợp đồng lao động: .............;  - Tham gia BHXH: ............ (ghi có hoặc không) 

- Đoàn viên công đoàn: ................................................... (ghi có hoặc chưa). 

- Ngày tháng về Quảng Trị: ........................................................................................ 

- NLĐ có nhu cầu tìm việc làm mới tại Quảng Trị sau thời gian thực hiện cách ly: 

............... (ghi có hoặc không). 

Trân trọng cảm ơn./.    

...................., ngày ........ tháng 10 năm 2021 

    NGƯỜI ĐƯỢC KHẢO SÁT 

 (Ký, họ và tên) 

 

 

 
 Ghi chú:  

- Để đảm bảo điều kiện về phòng chống dịch, sau khi điền đầy đủ các thông tin của phiếu 

khảo sát, anh (chị) vui lòng chụp ảnh lại phiếu khảo sát và gửi về địa chỉ Zalo theo số điện thoại: 

0917.690.456 (Ly Na). Thời gian gửi trước ngày 25/10/2021.  

 - Ngoài phiếu khảo sát, các anh chị vui lòng chụp lại một trong các loại giấy tờ sau đây 

(nếu có) gửi kèm theo: Thẻ đoàn viên công đoàn, hợp đồng lao động, sổ bảo hiểm xã hội, thẻ 

nhân viên. 
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