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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 

tại cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An 
 

BAN THƯỜNG VỤ 
 

- Căn cứ Luật Công đoàn năm 2012;  

- Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam năm 2018; 
- Căn cứ các chỉ đạo của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống Covid-19, Bộ Y 

tế về công tác phòng, chống Covid-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tỉnh ủy 
Nghệ An, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An về  công tác phòng, chống Covid-19; 

- Căn cứ Công văn số 465/UBND-VP của UBND phường Trường Thi ngày 
13/9/2021 về bổ sung một số biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch Covid-19 trên 
địa bàn thành phố Vinh; 

- Xét đề nghị của Văn phòng Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An. 
 

QUYẾT ĐỊNH 

     Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ quan Liên 

đoàn Lao động tỉnh Nghệ An gồm các thành viên sau đây: 

 1. Đ/c: Nguyễn Kỳ Sơn, Phó chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh, 

Trưởng ban. 

 2. Đ/c: Hoàng Thị Thu Hương, Trưởng ban CSPL-QHLĐ Liên đoàn Lao động 

tỉnh, Phó ban. 

 3. Đ/c: Nguyễn Duy Quang, Phó Văn phòng Liên đoàn Lao động tỉnh, Thành 

viên 

 4. Đ/c: Nguyễn Hữu Thắng, Phó ban Tài chính Liên đoàn Lao động tỉnh, Thành 
viên. 

 5. Đ/c Nguyễn Đức Hùng, Phó Chủ nhiệm UBKT Liên đoàn Lao động tỉnh, 
Thành viên. 

 6.. Đ/c Nguyễn Thái Sơn, Phó ban Tổ chức Liên đoàn Lao động tỉnh, Thành 
viên. 

 7. Đ/c Phạm Thanh Tùng, Phó ban TG-NC Liên đoàn Lao động tỉnh, Thành 
viên. 

  Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban chỉ đạo   

  



 

 1. Tham mưu, giúp Thủ trưởng co quan chỉ đạo, điều hành, công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 trong cơ quan và định kỳ báo cáo theo yêu cầu của Thủ trưởng 
cơ quan và cấp trên 

 2. Kịp thời nắm bắt thông tin dư luận, trong CBCC cơ quan, tuyên truyền vận 

động người lao động thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

 3. Thường xuyên nắm bắt thông tin, tổng hợp tình hình dịch bệnh và tác động 

của dịch bệnh Covid-19 tới CBCC, người lao động; kết quả chăm lo, hỗ trợ CBCC, 
người lao động khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. 

 4. Tham mưu việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch và chính sách 
chăm lo, hỗ trợ CBCC, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trong cơ quan; 

đề xuất hướng xử lý, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng, chống 
dịch Covid-19. 

 5. Thành lập Tổ an toàn Covid của cơ quan để giúp việc Ban chỉ đạo 
 Điều 3. Nguyên tắc, chế độ làm việc của Ban chỉ đạo 

 1. Các thành viên Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Trưởng ban 
chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng cơ quan và có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cụ 

thể cho các thành viên Ban chỉ đạo; các thành viên có trách nhiệm chỉ đạo và thực 
hiện các nhiệm vụ, công việc được phân công. 
 2. Trưởng ban sử dụng con dấu của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh 

để giải quyết công việc. 
 3. Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo do ngân sách Công đoàn bảo đảm, được 

bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên của cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh. 
 4. Văn phòng Liên đoàn Lao động tỉnh có trách nhiệm tổng hợp, xây dựng báo 

cáo và đề xuất chung 
 Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, ban hành, Ban chỉ 

đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 
 Điều 5.  Các ban, CBCC, người lao động cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh và 

các thành viên của Ban chỉ đạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:                                                                             TM. BAN THƯỜNG VỤ 

- Như điều 5;                CHỦ TỊCH                                                               
- Thường trực LĐLĐ tỉnh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
- Lưu VT,VP 
                                                          

             
                                                                                            Kha Văn Tám 
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