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   Nghệ An, ngày     tháng 01 năm 2022 

            KẾ HOẠCH 
Thăm, tặng quà cho đoàn viên công đoàn trực đêm Giao thừa 

 và hỗ trợ người dân xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc và xã Lưu Kiền huyện 

Tương Dương nhân dịp Tết Nhâm Dần 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 85/KH -LĐLĐ ngày 17/12/2021 của Liên đoàn Lao 

động tỉnh Nghệ An về tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao 

động. Liên đoàn Lao động tỉnh ban hành kế hoạch thăm, tặng quà cho công nhân 

lao động trực đêm giao thừa 30 Tết Nhâm Dần và người dân xã Nghi Yên, huyện 

Nghi Lộc và xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương như sau: 

I. ĐỐI TƯỢNG, SỐ LƯỢNG, HÌNH THỨC HỖ TRỢ 

1. Hỗ trợ giáo dân xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc:   

-  Số lượng hỗ trợ: 10 suất; 

-  Hỗ trợ bằng tiền, mỗi suất 500.000 đồng (năm trăm ngàn đồng); 

-  Tổng số tiền hỗ trợ:  5.000.000 đồng (năm triệu đồng). 

2. Hỗ trợ người dân xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương 

-  Số lượng hỗ trợ: 20 suất; 

-  Hỗ trợ bằng tiền, mỗi suất 500.000 đồng (năm trăm ngàn đồng); 

-  Tổng số tiền hỗ trợ:  10.000.000 đồng (mười triệu đồng). 

3. Hỗ trợ cho công nhân lao động trực đêm Giao thừa Tết Nhâm Dần: 

  - Đoàn viên công đoàn và người lao động Công ty CP Môi trường và Công 

trình đô thị Nghệ An làm việc vào đêm 30 Tết Nhâm Dần 

  - Số lượng hỗ trợ: 20 suất;  

  - Hỗ trợ bằng tiền, mỗi suất: 500.000 đồng (năm trăm ngàn đồng); 

  - Tổng số tiền hỗ trợ: 10.000.000 đồng  (mười triệu đồng); 

  4. Hỗ trợ Tết cho người nghèo tại huyện Quỳ Châu (theo văn bản  của 

Sở Lao động, Thương binh & Xã hội) 

-  Số lượng hỗ trợ: 10 suất; 

-  Hỗ trợ bằng tiền, mỗi suất 500.000 đồng (năm trăm ngàn đồng); 

-  Tổng số tiền hỗ trợ:  5.000.000 đồng (năm triệu đồng). 

  5. Nguồn tiền, số lượng, thời gian trao quà:  



 -  Tổng cộng tiền hỗ trợ mục (1), (2), (3) và (4): 30.000.000 đồng (ba 

mươi triệu đồng) 

  -  Nguồn hỗ trợ: Trích từ ngân sách Liên đoàn Lao động tỉnh năm 2022. 

- Thời gian trao quà hỗ trợ:  Trong tháng 01 năm 2022 (có lịch riêng)  

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Liên đoàn Lao động tỉnh 

1.1. Thường trực: Trực tiếp trao quà tại 04 đơn vị trên. 

1.2. Ban Chính sách  Pháp luật & Quan hệ lao động   

Liên hệ với các đơn vị để khâu nối lịch trao quà, tổ chức cho Thường trực 

đến trao quà; làm thủ tục thanh toán số tiền hỗ trợ theo quy định. 

1.3. Ban Tuyên giáo - Nữ công  

Thực hiện công tác tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử Liên đoàn Lao 

động tỉnh, Trang Facebook, trang Zalo Liên đoàn Lao động tỉnh và Báo Lao động 

Trung ương...  

1.4. Văn phòng  

  Bố trí phương tiện đi lại để tổ chức trao quà tại các điểm trao quà. 

1.5. Ban Tài chính: 

Chuẩn bị nguồn kinh phí, để thực hiện việc trao quà theo Kế hoạch, hướng 

dẫn quyết toán nguồn kinh phí. 

2. Công đoàn cấp trên cơ sở 

2.1. Liên đoàn Lao động thành phố Vinh:  

Phối hợp với công đoàn cơ sở, xét chọn đối tượng khó khăn và lập danh 

sách gửi về Liên đoàn Lao động tỉnh trước ngày 15/01/2022 (qua Ban Chính sách 

Pháp luật & Quan hệ lao động). Phối hợp với Ban CSPL & QHLĐ tổ chức trao 

quà vào đêm giao thừa.   

2.2. Liên đoàn Lao động huyện Nghi Lộc, Tương Dương, Quỳ Châu  

Liên hệ với cơ sở, khâu nối thời gian trao quà, phối hợp với Ban Chính 

sách pháp luật & Quan hệ lao động để tổ chức trao quà theo quy định. 

Trên đây là kế hoạch thăm, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, 

yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện. 

Nơi nhận:                                                                            TM. BAN THƯỜNG VỤ 

- MTTQVN tỉnh Nghệ An (b/cáo);       PHÓ CHỦ TỊCH 
- Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh (b/cáo); 
- Sở Lao động-TBXH tỉnh (để biết);                                                                                                
- Thường trực LĐLĐ tỉnh (đ/biết); 
- Các ban LĐLĐ tỉnh (t/hiện); 
- LĐLĐ TP Vinh, huyện Nghi Lộc,  
Tương Dương, Quỳ Châu (t/hiện);                                                      

- Lưu VT, CSPL &QHLĐ./.                                                                 Nguyễn Chí Công 
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