
                   TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH NGHỆ AN                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

              Số:         /KH-LĐLĐ                             Nghệ An,  ngày       tháng  9  năm 2021 
 

KẾ HOẠCH HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN 
Đánh giá kết quả công tác phòng chống dịch Covid-19;  

và triển khai một số chuyên đề trong thời gian tới  

------ 

 

Thực hiện chương trình công tác, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An ban hành Kế 
hoạch tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả về công tác tuyên truyền phòng 
chống dịch Covid-19; kết quả triển khai Hướng dẫn 18/HD-LĐLĐ và giám sát Nghị 
quyết 68/NQ-CP về chi hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; Triển 
khai một số chuyên đề trong thời gian tới.  

1. Mục đích: 

- Đánh giá kết quả về công tác tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 thời gian 

qua.  

- Đánh giá kết quả triển khai Hướng dẫn số 18/HD-LĐLĐ ngày 25/5/2021 của 

Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An về việc chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao 

động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid -19 trong đợt bùng phát lần thứ 4 từ ngày 

27/4/2021 tại các đơn vị huyện, ngành;  

- Triển khai Quyết định số 3022/QĐ-TLĐ ngày 15/9/2021 của Tổng Liên đoàn 

Lao động Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 2606/QĐ-

TLĐ ngày 15/9/2021 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về chi hỗ 

trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid -19 trong 

đợt bùng phát lần thứ 4, từ ngày 27/4/2021; 

- Hướng dẫn việc thực hiện Quyết định 3089/QĐ-TLĐ về hỗ trợ bữa ăn cho đoàn 

viên, người lao động đang thực hiện 3 tại chỗ của doanh nghiệp tại địa bàn các tỉnh, 

thành phố thực hiện giãn cách toàn tỉnh, TP theo Chỉ thị 16/CT-TTG . 

- Giám sát kết quả việc triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 về 

một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do 

đại dịch Covid-19; 

- Triển khai Hướng dẫn tổ chức Hội nghị dân chủ năm học 2021- 2022 

  2. Thành phần tham gia: 73 người, gồm:  

 - Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh: 04 người;  



- Trưởng các ban Liên đoàn Lao động tỉnh: 06 người; 

          - Ban Chính sách - pháp luật & Quan hệ lao động: 04 người; 

 - Chủ tịch, Phó chủ tịch hoặc chuyên viên phụ trách chuyên đề Liên đoàn Lao 

động các huyện: 42 người (mỗi đơn vị 2 người); 

          - Chủ tịch, Phó chủ tịch hoặc chuyên viên phụ trách chuyên đề của Công đoàn 

ngành, Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam: 16 người; 

 - Báo Nghệ An: 01 người. 

 3. Thời gian, hình thức tổ chức :  

 - Thời gian: Bắt đầu vào lúc 7 giờ 30, thứ Tư, ngày 08/9/2021. 

- Hình thức: Hội nghị trực tuyến qua phần mềm Meet. 

 4. Chương trình 

TT Nội dung Thời gian Phân công 

1. - Giới thiệu đại biểu; 

- Thư ký hội nghị 

7h30-7h40 Đ/c Nguyễn Thu Hằng,  

Đ/c Hoàng Diệu Hoa,  

(Chuyên viên Ban 

CSPL & QHLĐ) 

2. Phát biểu khai mạc 7h40-7h50 Đ/c Kha Văn Tám, Chủ 
tịch LĐLĐ tỉnh 

3 Đánh giá kết quả việc triển khai, 
thực hiện và giám sát về chi hỗ trợ 
cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi 
dịch Covid-19; triển khai một số nội 
dung chuyên đề khác   

45 phút 

(7h50- 
8h35) 

Ban CSPL&QHLĐ, 

Ban TG-NC, Ủy ban 
kiểm tra chuẩn bị 

3.1. Đánh giá kết quả về công tác tuyên 

truyền phòng chống dịch Covid-19; 

Những hạn chế; Yêu cầu đối với CĐ 

ngành, huyện.   

10p Đ/c Nguyễn  Thanh 

Thủy, Trưởng Ban TG-
NC 

3.2. Đánh giá kết quả triển khai Hướng dẫn 

số 18/HD-LĐLĐ ngày 25/5/2021 của 
LĐLĐ tỉnh Nghệ An về việc chi hỗ trợ 

khẩn cấp cho đoàn viên, người lao 
động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh 

Covid -19 trong đợt bùng phát lần thứ 
4 từ ngày 27/4/2021; Những hạn chế; 

5p Đ/c Hoàng Hương, 

Trưởng Ban CSPL & 
QHLĐ 



Yêu cầu đối với CĐ ngành, huyện.  

3.3. Triển khai Quyết định số 3022/QĐ-
TLĐ ngày 15/9/2021 của TLĐ về việc 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết 
định 2606/QĐ-TLĐ ngày 15/9/2021 

của Đoàn Chủ tịch TLĐ về chi hỗ trợ 
khẩn cấp cho đoàn viên, người lao 

động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh 
Covid -19 trong đợt bùng phát lần thứ 

4, từ ngày 27/4/2021. 

7p Đ/c Hoàng Hương, 
Trưởng Ban CSPL & 

QHLĐ 

3.4. Hướng dẫn việc thực hiện Quyết định 
3089/QĐ-TLĐ về hỗ trợ bữa ăn cho 

đoàn viên, người lao động đang thực 
hiện 3 tại chỗ của doanh nghiệp tại địa 

bàn các tỉnh, thành phố thực hiện giãn 
cách toàn tỉnh, TP theo Chỉ thị 16/CT-

TTG . 

3p Đ/c Hoàng Hương, 
Trưởng Ban CSPL & 

QHLĐ 

3.5 Kết quả giám sát việc chi hỗ trợ trợ 
khẩn cấp cho đoàn viên, người lao 

động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh 
Covid -19 theo HD số 18/LĐLĐ tỉnh; 

Những hạn chế; Yêu cầu đối với CĐ 
ngành, huyện.    

10 phút Đ/c Nguyễn Đức Hùng, 
Phó chủ nhiệm UBKT 

3.6 Đánh giá việc giám sát kết quả triển 

khai Nghị quyết 68/NQ-CP; Những 
hạn chế; Yêu cầu đối với CĐ ngành, 

huyện.    

10 phút  Đ/c Hoàng Thanh 

Bình, Chuyên viên Ban 
CSPL & QHLĐ 

3.7 Triển khai hướng dẫn hội nghị dân chủ 
năm học 2021- 2022 

5 phút Đ/c Nguyễn Thu Hằng, 
Chuyên viên Ban CSPL 

& QHLĐ 

   4 Thảo luận của đại biểu 8h35 - 
10h30 

Chủ trì: đ/c  Kha Văn 
Tám, đ/c  Nguyễn Chí 

Công 

5. Phát biểu bế mạc Hội nghị 10h30-
10h45 

Đ/c Kha Văn Tám, Chủ 
tịch  LĐLĐ tỉnh 

     5. Kinh phí: Dự trù theo quy định hiện hành  



   6. Phân công thực hiện: 

   6.1. Ban Chính sách pháp luật & Quan hệ lao động:  

   - Chịu trách nhiệm về lập Kế hoạch, tổ chức hội nghị trực tuyến;   

   - Chịu trách nhiệm khâu nối các ban, chuẩn bị nội dung Hội nghị trực tuyến; 

   -  Dự thảo giấy mời; 

     - Làm dự trù, thanh quyết toán theo chế độ tài chính.   

            6.2. Ban Văn phòng:  

    - Mời Hội nghị; 

  - Chuẩn bị và vận hành hệ thống kỹ thuật phục vụ hội nghị trực tuyến qua mạng 
Meet, ma két, giải khát giữa giờ. 

- Tổ chức chạy thử mạng Meet cho các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến vào 
14h, ngày 7/9/2021.  

   6.3. Ban Tài chính:  

  - Hướng dẫn thủ tục thanh quyết toán theo quy định. 

   6.4. Ban Tuyên giáo - Nữ công 

  - Cử cán bộ phối hợp với Ban Văn phòng chuẩn bị và vận hành hệ thống kỹ 

thuật phục vụ Hội nghị trực tuyến qua mạng.  

  - Thực hiện tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau hội nghị. 

   6.5. Liên đoàn Lao động huyện, thành, thị, Công đoàn Ngành 

- Cử đại biểu tham dự hội nghị đúng thời gian, thành phần. 

- Đăng ký ý kiến phát biểu thảo luận qua đồng chí Diệu Hoa, Chuyên viên Ban 

Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động. 

               

 Nơi nhận:                                                  TM.BAN THƯỜNG VỤ       

 - Thường trực LĐLĐ tỉnh;                                              PHÓ CHỦ TỊCH                                                    
 - Các ban LĐLĐ tỉnh;  
 - LĐLĐ huyện, thành, thị; 

 - Công đoàn Ngành; 

 - Lưu VT, CSPL&QHLĐ.     

                                                                                                        
                               Nguyễn Chí Công   
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