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Quảng Trị, ngày 25 tháng 10 năm 2021 

V/v tham gia ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch hỗ trợ 

người dân trên địa bàn tỉnh chịu ảnh hưởng  

bởi đại dịch Covid-19 

 

 

 

          
 Kính gửi:      Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quảng Trị 

  
   

Thực hiện Công văn số 2228/SLĐTBXH-LĐVLATLĐ ngày 22/10/2021 của  

Sở Lao động-TB&XH “V/v lấy ý kiến tham gia dự thảo Kế hoạch hỗ trợ người dân 

trên địa bàn tỉnh chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi đại dịch Covid-19”;  

Qua nghiên cứu dự thảo Kế hoạch, Liên đoàn Lao động tỉnh có ý kiến tham gia 

như sau: 

 1. Thống nhất với các nội dung của dự thảo Kế hoạch. 

 2. Đề nghị bổ sung ở “Mục IV-Tổ chức thực hiện” nội dung về trách nhiệm 

của Liên đoàn Lao động tỉnh: “Thực hiện các chính sách hỗ trợ cho đoàn viên, 

người lao động, các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo chỉ đạo, 

hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam”.  

Lý do: Hiện nay, theo chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động 

Việt Nam, các cấp công đoàn trong cả nước đang thực hiện các chính sách hỗ trợ cho 

đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 (đối tượng F0, F1, đang 

ở trong vùng phong tỏa có hoàn cảnh khó khăn; chế độ cho đoàn viên, NLĐ là F0 bị 

tử vong; chế độ cho trẻ em mồ côi là con của đoàn viên công đoàn bị tử vong; chế độ 

hỗ trợ cho doanh nghiệp thực hiện 3 tại chỗ, 1 cung đường 2 điểm đến...).    

Đề nghị Sở Lao động-TB&XH xem xét, tổng hợp, hoàn chỉnh kế hoạch. 

Trân trọng cảm ơn./. 
  

    

Nơi nhận: TM.BAN THƯỜNG VỤ 

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

- Lưu: VT, CTCS. 
 

 

 
 

 

 
  Nguyễn Thị Hoài Lê 
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