
  TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH NGHỆ AN 

    

                  Số:          /KH-LĐLĐ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

       Nghệ An, ngày       tháng      năm 2022 

                     KẾ HOẠCH 

Khảo sát số liệu phục vụ xây dựng Đề án “ Một số giải pháp phòng ngừa và  

hạn chế các cuộc đình công không đúng trình tự pháp luật trên địa bàn tỉnh       

Nghệ An  giai đoạn 2022 - 2030” 
---------------- 

 

Thực hiện Kế hoạch số 19/KH-LĐLĐ ngày 15 tháng 3 năm 2022 của Liên đoàn Lao 

động tỉnh Nghệ An về việc xây dựng Đề án “ Một số giải pháp phòng ngừa, hạn chế các 

cuộc đình công không đúng trình tự pháp luật trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022 - 

2030”,  Liên đoàn Lao động tỉnh ban hành Kế hoạch khảo sát số liệu phục vụ xây dựng Đề 

án, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 Tổng hợp số liệu và nắm bắt các thông tin từ chủ sử dụng lao động, cán bộ làm 

công tác nhân sự, cán bộ công đoàn cấp trên cơ sở, cán bộ công đoàn cơ sở và công nhân 

lao động tại các doanh nghiệp để có căn cứ trong việc xây dựng đề án. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Đơn vị khảo sát: 

Các doanh nghiệp tại 06 huyện ngành: Công đoàn Khu Kinh tế Đông Nam, Liên 

đoàn Lao động huyện Diễn Châu, Yên Thành, Hoàng Mai, Thái Hòa, thành phố Vinh.  

Quan tâm khảo sát tại các doanh nghiệp đã xảy ra đình công.   

2. Số phiếu khảo sát: 600 phiếu, mỗi đơn vị huyện, ngành: 100 phiếu.   

3. Đối tượng khảo sát:  

Mỗi doanh nghiệp có 03 nhóm đối tượng khảo sát, cụ thể như sau:  

 - Cán bộ công đoàn cơ sở doanh nghiệp (Chủ tịch, Phó Chủ tịch, ủy viên BCH, Tổ 

trưởng Công đoàn).  

 - Cán bộ quản lý, cán bộ nhân sự tại Doanh nghiệp (Trưởng, phó, nhân viên). 

 - Công nhân lao động tại các doanh nghiệp. 

Lưu ý:  Đảm bảo mỗi đơn vị huyện, ngành có: 20 phiếu dành cho Cán bộ công đoàn 

cơ sở; 20 phiếu dành cho Cán bộ quản lý doanh nghiệp; 60 phiếu dành cho Công nhân lao 

động. 

  4. Thời gian khảo sát: bắt đầu từ ngày 6/8/2022 - 30/8/2022 



 5. Thành viên tham gia đoàn khảo sát: Tổ thư ký của Đề án, một số cán bộ công 

chức cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh, cán bộ công đoàn huyện, ngành có doanh nghiệp 

được khảo sát 

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động: 

- Xây dựng Kế hoạch, triển khai các nội dung của Kế hoạch đảm bảo thời gian;  

- Tham mưu xây dựng Phiếu khảo sát; 

- Tham mưu phân công cán bộ là thành viên Tổ thư ký của Đề án ,một số cán bộ 

công chức cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh, cán bộ công đoàn huyện, ngành tiến hành 

khảo sát và tổng hợp kết quả khảo sát; 

- Chỉ đạo Công đoàn ngành Khu Kinh tế Đông Nam, Liên đoàn Lao động huyện 

Diễn Châu, Yên Thành, Hoàng Mai, Thái Hòa, thành phố Vinh lựa chọn đơn vị khảo sát; 

- Phối hợp với Ban Tài chính thực hiện việc quyết toán kinh phí thực hiện.  

2. Ban Tài chính: 

- Chuẩn bị nguồn kinh phí để phục vụ các hoạt động xây dựng đề án, hướng dẫn 

quyết toán nguồn kinh phí thực hiện. 

3. Công đoàn Khu Kinh tế Đông Nam, Liên đoàn Lao động huyện Yên Thành, 

Diễn Châu, Hoàng Mai, Thái Hòa, thành phố Vinh 

 Lựa chọn đơn vị và cử cán bộ làm việc với các doanh nghiệp phục vụ cho việc khảo 

sát của Liên đoàn Lao động tỉnh. 

Nhận được kế hoạch này, yêu cầu các Ban Liên đoàn Lao động tỉnh, các đơn vị có 

đối tượng được khảo sát tổ chức thực hiện đúng quy định. Trong quá trình triển khai có gì 

vướng mắc, báo cáo Liên đoàn Lao động tỉnh (qua Ban Chính sách pháp luật và Quan hệ 

lao động) để được giải quyết kịp thời.  

 

Nơi nhận:                                                                               TM. BAN THƯỜNG VỤ 

 - Thường trực LĐLĐ tỉnh;                                                                      PHÓ CHỦ TỊCH 
 - Ban soạn thảo, Tổ thư ký Đề án; 

 - Các Ban LĐLĐ tỉnh;                                                                             
 - Các đơn vị được khảo sát (t/hiện); 

 - Lưu VT, CSPL&QHLĐ./.   

 

 

                                                                     Nguyễn Chí Công 
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