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TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH NGHỆ AN 

 

Số:           /KH-LĐLĐ                                   
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Nghệ An, ngày        tháng 9 năm 2022 

  

KẾ HOẠCH 

Triển khai Kết luận số 03/KL-BCH ngày 18/01/2022 của  

Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tiếp tục  

thực hiện Nghị quyết số 7c/NQ-BCH ngày 25/02/2016  

về “Chất lượng bữa ăn ca của người lao động” 

 

Thực hiện Kế hoạch số 246/KH-TLĐ ngày 09/9/2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng 

Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc triển khai Kết luận số 03/KL-BCH ngày 

18/01/2022 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tiếp tục 

thực hiện Nghị quyết số 7c/NQ-BCH ngày 25/02/2016 về “Chất lượng bữa ăn ca của 

người lao động”. Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An xây dưng kế hoạch triển khai Kết 

luận số 03/KL-BCH ngày 18/01/2022 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động 

Việt Nam, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả, tạo chuyển biến sâu sắc, toàn diện các mục tiêu, 

nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Nghị quyết số 7c/NQ-BCH ngày 25/02/2016 và Kết 

luận số 03/KL-BCH ngày 18/01/2022 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 7c/NQ-BCH và 

Kết luận 03/KL-BCH). 

- Xác định nhiệm vụ và phân công trách nhiệm cụ thể cho các ban, đơn vị, các cấp 

công đoàn trong việc triển khai Nghị quyết 7c/NQ-BCH và Kết luận 03/KL-BCH. 

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Tiếp tục quán triệt triển khai Nghị quyết 7c/NQ-BCH và Kết luận 03/KL-BCH 

trong các cấp công đoàn; xác định nhiệm vụ nâng cao chất lượng bữa ăn ca, đảm bảo 

an toàn thực phẩm là cơ sở để bảo vệ sức khỏe thể chất và tinh thần của người lao động, 

là động lực quan trọng giúp tăng năng suất lao động, hiệu quả sản xuất, kinh doanh của 

doanh nghiệp, nâng cao đời sống của người lao động. 

2. Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm của người sử dụng lao động, 

cán bộ công đoàn và các đối tác liên quan về tầm quan trọng, vai trò, lợi ích mang lại 

cho các bên khi thực hiện nâng cao chất lượng bữa ăn ca cho người lao động; Xây dựng 

và chia sẻ mô hình doanh nghiệp thực hiện tốt bữa ăn ca cho người lao động; Biểu 

dương các cá nhân, tập thể, doanh nghiệp tiêu biểu trong công tác này. 
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3. Đẩy mạnh công tác đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể 

có nội dung về bữa ăn ca với giá trị thấp nhất từ 20.000đ-25.000đ/suất trở lên đối với 

các doanh nghiệp đóng trên địa bàn thuộc vùng II và từ 18.000đ-22.000đ/suất trở lên 

đối với địa bàn thuộc vùng III, vùng IV. Khuyến khích các doanh nghiệp áp dụng thực 

hiện mức tối đa theo quy định tại Thông tư số 26/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 

hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động 

làm việc trong công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. 

4. Tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành trong công tác thanh tra, kiểm tra, 

giám sát việc chấp hành pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm và tổ chức bữa ăn ca 

theo quy định. 

5. Tham gia nghiên cứu, đề xuất, ban hành định mức calo đảm bảo dinh dưỡng 

đối với bữa ăn ca nói chung và một số ngành nghề đông công nhân lao động (như dệt 

may, da giầy, điện tử…) để làm căn cứ đối thoại, thương lượng và hỗ trợ bữa ăn ca cho 

người lao động. 

6. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa trong công tác theo dõi, 

giám sát, phân tích, khai thác thông tin và nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng của người lao 

động về bữa ăn ca. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Chính sách pháp luật và Quan hệ Lao động 

- Tham mưu xây dựng Kế hoạch triển khai Kết luận 03/KL-BCH về việc tiếp tục 

thực hiện Nghị quyết số 7c/NQ-BCH ngày 25/02/2016 của Ban chấp hành Tổng Liên 

đoàn Lao động Việt Nam về “Chất lượng bữa ăn ca của người lao động”. 

- Xây dựng kế hoạch, kiểm tra, giám sát việc thực hiện bữa ăn ca trong doanh 

nghiệp, tập trung vào việc đảm bảo chất lượng bữa ăn ca và an toàn thực phẩm. 

- Tham gia nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện các chính sách, pháp luật về an toàn 

thực phẩm, chất lượng bữa ăn ca; đồng thời phục vụ việc xác định, đề xuất tiền lương 

tối thiểu vùng. 

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo – Nữ công xây dựng nội dung truyền thông, chia 

sẻ các mô hình “Bếp ăn ca”, “Bếp ăn tập thể” điển hình. 

- Tham mưu, đề xuất các chế độ, chính sách, phối hợp trong các hoạt động tập 

huấn, tuyên truyền, cung cấp thông tin về dinh dưỡng bữa ăn ca. 

- Tham mưu, đề xuất khen thưởng những cá nhân, tập thể làm tốt mô hình “Bếp 

ăn tập thể”, nâng cao chất lượng bữa ăn ca của người lao động. 

- Theo dõi, đôn đốc tình hình thực hiện Nghị quyết 7c/NQ-BCH và Kết luận 

03/KL-BCH trong các cấp công đoàn. 
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- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa trong công tác theo dõi, giám 

sát, phân tích, khai thác thông tin và nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng của người lao động 

về bữa ăn ca. 

2. Ban Tuyên giáo – Nữ công 

- Tập trung tuyên truyền nhằm thúc đẩy trách nhiệm của người sử dụng lao động 

trong việc thực hiện đảm bảo chất lượng bữa ăn ca cho người lao động. 

- Thông tin, tuyên truyền, thay đổi nhận thức cho người sử dụng lao động, người 

lao động về tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng bữa ăn ca để bảo vệ nguồn 

nhân lực, góp phần ổn định và phát triển sản xuất. 

- Chia sẻ các mô hình “Bếp ăn ca”, “Bếp ăn tập thể” điển hình, thực đơn mẫu đảm 

bảo dinh dưỡng cho người lao động. 

3. Các Ban Liên đoàn Lao động tỉnh 

Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, các Ban Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp 

đôn đốc các đơn vị được phân công phụ trách triển khai kế hoạch đảm bảo thực hiện 

tốt Nghị quyết 7c/NQ-BCH và Kết luận 03/KL-BCH. 

4. Liên đoàn Lao động huyện, thành, thị; Công đoàn ngành, Công đoàn Khu 

kinh tế Đông Nam 

- Xây dựng kế hoạch và triển khai việc thực hiện Nghị quyết 7c/NQ-BCH và Kết 

luận 03/KL-BCH cụ thể, phù hợp với tình hình địa phương, ngành. 

- Xây dựng các nội dung, nhiệm vụ cụ thể để phấn đấu từ năm 2022, các cấp công 

đoàn đề xuất, đối thoại hoặc thương lượng với người sử dụng lao động về bữa ăn ca 

của người lao động với giá trị thấp nhất từ 20.000đ-25.000đ/suất trở lên đối với địa bàn 

thuộc vùng II và từ 18.000đ-22.000đ/suất trở lên đối với địa bàn thuộc vùng III, vùng 

IV. 

- Tham mưu, đề xuất các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, đơn vị chức năng tăng 

cường thực hiện công tác quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh thực phẩm và chất lượng 

bữa ăn ca của người lao động; coi trọng thanh tra, kiểm tra, giám sát; đưa nội dung chỉ 

đạo nâng cao chất lượng bữa ăn ca của người lao động là một giải pháp chăm lo đời 

sống, xây dựng giai cấp công nhân theo tinh thần Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng, 

Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị. 

- Khảo sát, nắm số lượng, tình hình thực hiện bữa ăn ca tại địa phương, ngành, 

đơn vị; có kế hoạch cụ thể, phân bổ chỉ tiêu và xây dựng nguồn kinh phí thực hiện. 

- Hỗ trợ hướng dẫn công đoàn cơ sở đưa nội dung chất lượng bữa ăn ca vào nội 

dung đối thoại, thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể. 
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- Hàng năm, báo cáo việc thực hiện Nghị quyết 7c/NQ-BCH và Kết luận 03/KL-

BCH về Liên đoàn Lao động tỉnh qua ban Chính sách pháp luật và Quan hệ Lao động. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai Kết luận số 03/KL-BCH ngày 18/01/2022 của của 

Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tiếp tục thực hiện Nghị 

quyết số 7c/NQ-BCH ngày 25/02/2016 về “Chất lượng bữa ăn ca của người lao động”. 

Đề nghị các Liên đoàn lao động huyện, thành, thị; Công đoàn ngành, Công đoàn Khu 

kinh tế Đông Nam và các Ban Liên đoàn Lao động tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện. 

 

Nơi nhận: 
- Ban QHLĐ TLĐ; 

- Thường trực LĐLĐ tỉnh (để b/c); 

- Các Ban LĐLĐ tỉnh (để p/h); 

- LĐLĐ huyện, thành, thị (để t/h); 

- CĐ ngành, CĐ Khu KTĐN(để t/h); 

- Lưu VT, CSPL&QHLĐ. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Chí Công  
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