
  

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP. HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

CÔNG ĐOÀN ĐẠI HỌC QUỐC GIA 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                     Số:  159 /CĐ-ĐHQG 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 10 năm 2021 

 
 

KẾ HOẠCH 
Cán bộ, viên chức, lao động đồng hành cùng Thành phố hồi phục kinh tế và đảm 

bảo an toàn lao động với thông điệp “Sống khỏe trong môi trường có dịch” 

 
Thực hiện Kế hoạch 54/KH-LĐLĐ ngày 22/10/2021 của Liên đoàn Lao động Thành phố  

Hồ Chí Minh về kế hoạch Công nhân viên chức lao động đồng hành cùng Thành phố phục hồi 

kinh tế và đảm bảo an toàn lao động với thông điệp “Sống khỏe trong môi trường có dịch”, Ban 

Thường vụ Công đoàn ĐHQG-HCM xây dựng kế hoạch với các nội dung chủ yếu như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:  

- Tuyên truyền, vận động, cổ vũ đoàn viên công đoàn, cán bộ, viên chức và người lao động 

phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, ý chí tự lực, tự cường, 

chung sức, đồng lòng, thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch COVID - 19. 

- Thể hiện vai trò, trách nhiệm của Công đoàn ĐHQG-HCM đồng hành cùng chính quyền 

trong công tác phòng, chống dịch COVID - 19. 

- Tổ chức chăm lo kịp thời các trường hợp khó khăn của cán bộ, viên chức, người lao động 

(CBVC-LĐ) trong ĐHQG-HCM.  

 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN: 

1. Công tác tuyên truyền. 

- Tuyên truyền chính xác, đầy đủ các văn bản, các chính sách của Đảng, Nhà nước, hỗ trợ trong 

dịch Covid - 19 dành cho người lao động. 

- Tuyên truyền vận động đoàn viên, người lao động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng 

chống dịch, thông điệp 5K, thông điệp “Sống khỏe trong môi trường có dịch”, cung cấp kiến 

thức về dịch bệnh COVID-19 về cách phòng ngừa, vắc xin, cách tự làm xét nghiệm khi có triệu 

chứng nghi ngờ, tự chăm sóc khi mắc bệnh và cách liên hệ với nhân viên y tế khi cần trợ giúp; 

thực hiện những biện pháp nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần, chế độ dinh dưỡng, liệu pháp 

tâm lý… 

- Tuyên truyền các hoạt động chăm lo của các cấp Công đoàn, tuyên dương, khen thưởng kịp 

thời các gương điển hình người tốt, việc tốt cơ sở, các mô hình hiệu quả trong phòng, chống 



  

dịch và tinh thần đoàn kết, thống nhất, truyền thống tương thân tương ái, nhân văn, nghĩa tình, tinh 

thần tình nguyện, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau của CBVC-LĐ. 

2. Các hoạt động chăm lo cho cán bộ, viên chức, người lao động. 

2.1. Đẩy mạnh thực hiện các chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên” 

- Công đoàn ĐHQG-HCM tiếp tục phối hợp với các đối tác đã ký kết các chương trình 

“Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn” với cấp mình hoặc các đối tác đã ký kết với Tổng Liên đoàn 

lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động Thành phố thực hiện các chương trình ưu đãi về giá cả 

các sản phẩm, dịch vụ như: các mặt hàng nhu yếu phẩm, thực phẩm, quần áo, dịch vụ giải trí 

cho CBVC-LĐ và gia đình… 

- Công đoàn ĐHQG-HCM tham mưu cấp ủy, chính quyền đồng cấp thăm và tặng quà Tết 

động viên CBVC-LĐ hoàn cảnh khó khăn đơn vị. 

3.2. Chăm lo CBVC-LĐ 

3.2.1. Đối tượng chăm lo: trong dịp Tết nguyên đán, tập trung chăm lo cho CBVC-LĐ có 

một trong các tiêu chí sau: 

- Đang mang thai hoặc nuôi con dưới 6 tuổi; 

- Bản thân hoặc có vợ/chồng/con mắc bệnh hiểm nghèo; 

3.2.2. Nguồn kinh phí chăm lo và mức chăm lo: thực hiện theo kế hoạch số 154/CĐ-

ĐHQG ngày 14/10/2021 về tổ chức các hoạt động chăm lo nhân dịp tết Nguyên đán Nhâm 

Dần 2022. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Đối với Công đoàn ĐHQG-HCM.  

- Triển khai thực hiện đảm bảo các nội dung của kế hoạch này phù hợp với tình hình thực 

tế. 

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, trang thông tin điện tử, fanpage của Công 

đoàn ĐHQG-HCM về các hoạt động của tổ chức công đoàn, công tác chăm lo cho đoàn viên 

công đoàn. 

- Hướng dẫn công đoàn cơ sở thực hiện các thủ tục thanh quyết toán hoạt động chăm lo 

theo quy định.  

2. Đối với Công đoàn cơ sở. 

- Căn cứ tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đảm 

bảo các nội dung của kế hoạch này phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị. 



  

- Chủ động rà soát đoàn viên công đoàn hiện có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch 

bệnh, để có giải pháp củng cố, hỗ trợ kịp thời nhằm đảm bảo hoạt động, đời sống của CBVC-

LĐ. 

- Phối hợp với chỉnh quyền tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, bản tin của đơn vị 

các hoạt động của tổ chức công đoàn, công tác chăm lo cho đoàn viên công đoàn. 

 

Trên đây là Kế hoạch phòng, chống Covid – 19 và đồng hành cùng Thành phố phục hồi 

kinh tế của Công đoàn ĐHQG-HCM. Căn cứ Kế hoạch này các Công đoàn cơ sở tổ chức triển 

khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ về Văn phòng Công 

đoàn ĐHQG-HCM để được hỗ trợ giải quyết./.  

 

 

 

Nơi nhận: 

- LĐLĐ TP; 

- Các CĐCS trực thuộc; 

- Lưu VP 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

  


