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KẾ HOẠCH 

Động viên, khen thưởng con đoàn viên công đoàn, CNVC-LĐ 

có hoàn cảnh khó khăn vượt khó, học tốt 
 

Thực hiện Kế hoạch số 52/KH-LĐLĐ ngày 12/10/2021 của Liên đoàn lao dộng Thành 

phố Hồ Chí Minh về việc động viên, khen thưởng con đoàn viên công đoàn, CNVC-LĐ có 

hoàn cảnh khó khăn vượt khó, học tốt, Ban Thường vụ Công đoàn ĐHQG-HCM triển khai 

cụ thể như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp Công đoàn, đoàn viên 

công đoàn, CBVC-LĐ đối với công tác gia đình, trẻ em, bảo đảm thực hiện quyền trẻ em. 

- Đẩy mạnh công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em; chăm lo, chia sẻ con đoàn 

viên công đoàn, CBVC-LĐ gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; động viên, 

khen thưởng nhằm tạo động lực để con CBVC-LĐ phấn đấu và nỗ lực học tập đạt kết quả 

tốt, vượt khó vươn lên.  

- Công tác động viên, khen thưởng, chia sẻ khó khăn với CBVC-LĐ đảm bảo thiết thực, 

đúng đối tượng, kịp thời phù hợp với diễn biến tình hình thực tế của dịch bệnh Covid-19 tại 

thành phố. 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN 

1. Nội dung 

 Động viên, khen thưởng con đoàn viên công đoàn, CBVC-LĐ thuộc ĐHQG-HCM, 

có hoàn cảnh khó khăn vượt khó, học tốt.  

2. Hình thức 

Chuyển kinh phí động viên, khen thưởng con đoàn viên công đoàn, CBVC-LĐ trực 

tiếp cho cha hoặc mẹ hoặc người đại diện hợp pháp trong trường hợp mất cả cha lẫn mẹ 

(bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản). 

3. Đối tượng, hoàn cảnh 

3.1. Đối tượng 



  

Con đoàn viên công đoàn, CBVC-LĐ thuộc ĐHQG-HCM, có hoàn cảnh khó khăn. 

3.2. Hoàn cảnh 

a. Học tập: 

Con đoàn viên công đoàn, CBVC-LĐ thuộc ĐHQG-HCM là học sinh tiểu học, 

THCS và THPT có kết quả học tập năm học 2020 - 2021 như sau: 

- Đối với học sinh tiểu học: hoàn thành các nội dung học tập và rèn luyện. 

- Đối với học sinh THCS và THPT: Kết quả học tập đạt học sinh khá trở lên. 

b. Gia đình: 

- Mồ côi cha hoặc mẹ; hoặc cả cha và mẹ mất do dịch bệnh Covid-19. 

- Có cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động/ bệnh hiểm nghèo/ nan y/ ốm đau dài ngày. 

- Có cha hoặc mẹ tham gia lực lượng thường trực tuyến đầu phòng chống dịch bệnh 

Covid-19 đợt bùng phát lần thứ 4 từ ngày 27/4/2021. 

- Có cha hoặc mẹ bị mất việc làm, ngừng việc do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 

đợt bùng phát lần thứ 4 từ ngày 27/4/2021 (từ đủ 2 tháng trở lên). 

 III. KINH PHÍ 

1. Nguồn kinh phí: Chi từ nguồn tài chính Công đoàn ĐHQG-HCM. 

2. Mức chi: 500.000đ/suất. 

3. Hồ sơ:  

- Văn bản đề xuất của các công đoàn cơ sở. 

-  Danh sách con đoàn viên công đoàn, người lao động đề nghị động viên, khen 

thưởng (theo mẫu). 

-  Các hồ sơ chứng minh có liên quan đến đối tượng đề nghị động viên, khen thưởng. 

-  Bản photocopy thành tích học tập năm học 2020 - 2021 (giấy khen hoặc sổ liên lạc 

điện tử). 

-  Giấy xác nhận của CĐCS hoặc cấp trên cơ sở về người đại diện hợp pháp của đối 

tượng được đề nghị động viên, khen thưởng (trường hợp mất cả cha lẫn mẹ). 

 



  

             

  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1.  Công đoàn ĐHQG-HCM 

Triển khai Kế hoạch đến công đoàn cơ sở trực thuộc, tổ chức chi động viên, khen 

thưởng con đoàn viên, CBVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn theo các mục nêu ở II. 3 và thực 

hiện các thủ tục quyết toán theo quy định.   

2. Công đoàn cơ sở 

- Triển khai, đề xuất và gửi hồ sơ hỗ trợ theo đúng quy định tại mục II. 3 và III.3.  

- Tổ chức các hoạt động, vận động mạnh thường quân chăm lo, hỗ trợ cho con đoàn 

viên công đoàn, CBVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh Covid- 19, hỗ trợ trang bị 

sách giáo khoa, các thiết bị điện tử để học tập. Tuyên truyền vận động, phát động trong đội 

ngũ đoàn viên công đoàn, CBVC-LĐ tham gia đóng góp, hỗ trợ, đỡ đầu cho con đoàn viên 

công đoàn, CBVC-LĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mồ côi cha, mẹ do dịch bệnh Covid-

19, tạo điều kiện cho các cháu được tiếp tục đến trường. 

- Tổ chức trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho con CBVC-LĐ mồ côi cha, mẹ (mất 

do dịch bệnh Covid), quan tâm hỗ trợ học bổng đến khi các cháu hoàn thành việc học tập. 

- Thông báo đường dây nóng 1022, phím số 9 để hỗ trợ tư vấn cho đoàn viên công 

đoàn, người lao động, con đoàn viên công đoàn vượt qua khủng hoảng, san chấn tâm lý do 

dịch bệnh Covid-19. Chủ động trang bị cho con CNVC-LĐ kiến thức kỹ năng sống, kỹ năng 

tự bảo vệ bản thân, kiến thức phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống xâm hại trẻ em, 

đặc biệt phòng chống, xâm hại trên môi trường mạng. 

Trên đây là Kế hoạch động viên, khen thưởng con đoàn viên công đoàn, CBVC-LĐ 

có hoàn cảnh khó khăn vượt khó, học tốt. Ban Thường vụ Công đoàn ĐHQG-HCM đề nghị 

các Công đoàn cơ sở trực thuộc nhanh chóng triển khai, thực hiện hiệu quả nội dung công 

kế hoạch. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, liên hệ Văn phòng Công đoàn 

ĐHQG-HCM để được hướng dẫn, hỗ trợ.  

   
 

Nơi nhận: 

- LĐLĐ TP; 

- Các CĐCS trực thuộc; 

- Lưu VP 

                

 

 

  

                             



  

 

 

 

 

 


