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KẾ HOẠCH 

Thăm hỏi đoàn viên công đoàn mất việc làm do ảnh hƣởng bởi dịch bệnh 

 Covid-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ 
 

 

 Tình hình dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát mạnh, số người nhiễm lây lan 

nhanh ở các tỉnh, thành trên cả nước. Hiện nay, dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức 

tạp với nhiều chuỗi lây nhiễm, nhiều nguồn lây, nhiều biến chứng chưa có dấu hiệu 

thuyên giảm. 

Nhằm đẩy mạnh công tác phòng, chống và ngăn ngừa nguy cơ bùng phát 

dịch bệnh tới các phân xưởng, doanh nghiệp, khu chế xuất và công nghiệp trên địa 

bàn thành phố Cần Thơ trong thời gian thực hiện theo theo phương châm "3 tại 

chổ" hiện nay có 57 doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động sản xuất với trên 

19.000 công nhân lao động phải nghỉ việc; số công nhân bị nhiễm F0 12, F1 1.420, 

ngoài ra một số rất lượng lớn CNLĐ thuộc diện phong tỏa, hoãn việc… để kịp thời 

hỗ trợ đảm bảo đời sống và an toàn cho người lao động trên địa bàn thành phố gặp 

khó khăn do đại dịch Covid-19; góp phần khôi phục sản xuất, kinh doanh giảm 

thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 gây ra. 

  Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ xây dựng kế hoạch 

thăm hỏi đoàn viên công đoàn bị mất việc làm do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh 

Covid-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ, cụ thể như sau:  

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của các cấp công đoàn thành 

phố trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức là đại diện, 

chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên công đoàn và 

người lao động. 

Kip thời động viên, chia sẽ khó khăn với đoàn viên CĐ, người lao động bị 

mất việc làm; các Công đoàn cơ sở có đông công nhân tạm dừng hoạt động trong 

tình hình dịch bệnh gia tăng, liên tục kéo dài. 

 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN, KINH PHÍ 

1. Thời gian, địa điểm:  

- Thời gian: ngày  26 tháng 7 đến 31 tháng 7 năm 2021 

- Địa điểm:  

+ Tại Khu nhà trọ công nhân (Phước Thới, Ô Môn) 

+ Công đoàn các Khu Chế xuất & công nghiệp - Trà Nóc Cần Thơ. 
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 2. Thành phần đại biểu  

 - Đại biểu lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; 

 - Lãnh đạo Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Công đoàn Việt Nam; 

 - Lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy Cần Thơ; Quận ủy Bình Thủy, Ô Môn; 

 - Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố; 

 - Lãnh đạo Công ty các doanh nghiệp có CNLĐ nhận quà và 100 công nhân 

lao động khó khăn; 

 - Các phóng viên báo, đài. 

 3. Kinh phí thực hiện 

Kinh phí do Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Báo Lao động hỗ trợ. 

Số tài khản : BCH Liên đoàn Lao động TPCT : 128000034703 Ngân hàng 

Vietinbank chi nhánh Cần Thơ.  

Chủ tài khoản : đ/c Lê Thị Sương Mai,  Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ 

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

  1. Ban Chính sách pháp luật và quan hệ lao động 

 Chịu trách nhiệm tham mưu xây dựng kế hoạch, triển khai kế hoạch, tổng hợp 

danh sách công nhân lao động nhận quà từ các đơn vị.  

 2. Ban Tuyên giáo – Nữ công 

 Phối hợp cùng Báo Lao động viết bài phản ánh về hoạt động đùm bọc, nhân 

ái này, kêu gọi thêm cho chiến dịch hỗ trợ người lao động. 

 3. Văn phòng  

 - Bố trí đưa đón phục vụ ăn nghỉ cho lãnh đạo Tổng Liên đoàn và đơn vị tài 

trợ; gửi thư mời phóng viên, báo đài, lãnh đạo địa phương cùng dự. 

 4. Giao Công đoàn các Khu chế xuất và Công nhiệp Cần Thơ chịu trách 

nhiệm rà soát lập danh sách 100 công nhân trên địa bàn đúng đối tượng gửi về Liên 

đoàn Lao động thành phố tổng hợp.  

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động thăm công nhân lao động bị mất 

việc làm do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Đề nghị các ban, đơn vị trực thuộc 

Liên đoàn Lao động thành phố và các đơn vị có liên quan phối hợp thực hiện tốt Kế 

hoạch này./. 

 

                                                        TM. BAN THƢỜNG VỤ 

                                                                         PHÓ CHỦ TỊCH THƢỜNG TRỰC 

Nơi nhận :  
- Quỹ XHTT Tấm lòng vàng VN; 

- CĐ KCX (th/h);  

- BTV (để chỉ đạo) 

- Lưu CSPL & QHLĐ, VT. 

 

                         Huỳnh Thị Hiền 
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