
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG 
TỈNH BẮC KẠN 

 

Số:         /LĐLĐ-CTCS 

V/v tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, 

 người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán 
Nhâm Dần - Năm 2022 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

    Bắc Kạn, ngày          tháng 11 năm 2021 

 

 

Kính gửi:  - Các Liên đoàn Lao động huyện, thành phố;  
- Các Công đoàn ngành;  
- Các Công đoàn cơ sở trực truộc Liên đoàn Lao động tỉnh. 

Nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên và người lao động 
(ĐV&NLĐ) nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần - Năm 2022, Liên đoàn Lao 
động (LĐLĐ) tỉnh đề nghị các cấp công đoàn thực hiện tốt các nội dung sau: 

1. Chủ động tham gia với các ngành chức năng nắm tình hình, kiểm tra, 
giám sát người sử dụng lao động trong việc thực hiện các quy định của pháp luật 
về chế độ tiền lương, tiền thưởng trong dịp Tết; kịp thời phát hiện và có giải pháp 
đảm bảo quyền lợi của người lao động ở các doanh nghiệp gặp khó khăn, bị ảnh 
hưởng bởi dịch Covid-19; ngăn ngừa tranh chấp lao động, đình công trái luật phát 
sinh trong dịp Tết và tham gia xử lý kịp thời, hiệu quả (nếu có) góp phần đảm bảo 
an ninh trật tự tại địa phương. 

2. Đề xuất với người sử dụng lao động tổ chức thăm hỏi, tặng quà, mừng 
tuổi… cho ĐV&NLĐ ngoài tiền lương, thưởng được thanh toán theo quy định của 
pháp luật. Tại những doanh nghiệp có đông ĐV&NLĐ, tổ chức Tết Sum vầy với 
chủ đề “Tết Sum vầy - Xuân Bình an” hoặc có những hình thức động viên, chăm lo 
khác. Có hình thức động viên ĐV&NLĐ trực Tết thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo 
an toàn. Nắm số lượng ĐV&NLĐ có nhu cầu về quê nghỉ Tết để tổ chức các hình 
thức đưa ĐV&NLĐ về quê ăn tết đảm bảo đúng đối tượng, chu đáo, an toàn. 

3. Tư vấn, giúp ĐV&NLĐ, người sử dụng lao động tiếp cận nhanh các gói 
hỗ trợ của Chính phủ nhằm giảm bớt khó khăn, để có thêm điều kiện chăm lo cho 
ĐV&NLĐ; đồng thời, phối hợp với cơ quan chức năng giám sát việc thực hiện 
các chính sách hỗ trợ ĐV&NLĐ và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch 
bệnh Covid-19. 

4. Các cấp công đoàn thực hiện chủ trương xã hội hóa huy động các nguồn 
lực phục vụ cho kế hoạch chăm lo Tết cho ĐV&NLĐ theo các quy định của pháp 
luật và của Tổng Liên đoàn. 

4.1. Đối với đoàn viên, người lao động tại các doanh nghiệp có đóng BHXH, 
có đóng kinh phí công đoàn đúng quy định thì công đoàn cơ sở cân đối nguồn thu, 
chi trong năm và sử dụng tài chính công đoàn tích lũy hiện có để hỗ trợ chăm lo 
Tết cho ĐV&NLĐ với mức 300.000đ/người. Trường hợp công đoàn cơ sở không 
cân đối được nguồn chi thì báo cáo LĐLĐ tỉnh cấp hỗ trợ.  
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4.2. Đối với đoàn viên, CNVCLĐ tại các đơn vị hành chính, sự nghiệp có 

hoàn cảnh khó khăn thì công đoàn cơ sở chủ động cân đối nguồn tài chính của 
công đoàn để tổ chức chăm lo, thăm hỏi với mức: 300.000đ/ người. 

5. Thường xuyên nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của ĐV&NLĐ. 

Tuyên truyền, vận động ĐV&NLĐ đón Tết, vui Xuân tiết kiệm, an toàn; thực 
hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ 
quan chức năng về phòng chống tội phạm, phòng chống cháy nổ, trật tự an toàn 
giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm,và vi phạm pháp luật, đặc biệt là thực hiện 
nghiêm các hướng dẫn, quy định về công tác phòng, chống dịch Covid-19…Động 
viên người lao động sớm quay trở lại sản xuất ngay sau khi nghỉ Tết nhằm thúc 
đẩy sản xuất kinh doanh, phục hồi kinh tế. 

Nhận được Công văn này đề nghị các cấp công đoàn triển khai thực hiện. Gửi 
báo cáo kết quả (theo biểu mẫu đính kèm) về LĐLĐ tỉnh hoặc mail qua hòm thư 
công vụ thoanlt.ldld@backan.gov.vn) trước ngày 27/01/2022./. 

 
 

Nơi nhận:                                                                     
Gửi bản điện tử 

- Tổng LĐLĐ Việt Nam (b/c); 

- Ban Dân vận Tỉnh ủy (b/c); 

- Thường trực LĐLĐ tỉnh; 
- Các ban LĐLĐ tỉnh; 
- Như kính gửi (t/h); 

Gửi bản giấy 
- Các đơn vị không có TDOffice (t/h); 

- Lưu: VT, CTCS. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Bùi Minh Thanh 
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Đơn vị..................                                                                                                                                                                                                                                                      (Mẫu báo cáo 01: Dành cho CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở) 
 PHỤ LỤC 

BÁO CÁO SỐ LIỆU KẾT QUẢ CHĂM LO TẾT NGUYÊN ĐÁN NHÂM DẦN - NĂM 2022 

1. Kết quả các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Nhâm Dần-2022 
                                                                                                                                                                                                                       

Tổng số tiền hỗ trợ 
cho ĐV&NLĐ 

(1.000đ) 

Trong đó 

Số công đoàn 
cơ sở tổ chức 
Tết Sum vầy 

 

Số lượng đoàn viên Quà bằng tiền mặt 
Quà bằng hiện vật 

(quy ra giá trị) Vé xe Bố trí xe về quê đón Tết 
Trao tặng nhà “Mái ấm 
Công đoàn” trong dịp 

Tết  
Kinh phí tổ chức 

 các hoạt động chăm lo 

Tổng số đoàn 
viên (người) 

Tổng số ĐV&NLĐ được thụ hưởng 
 từ các hoạt động 

(người) 
Tổng số tiền 

(1.000đ) 
Tổng số 
người 

Tổng số tiền 
(1.000đ) 

Tổng số 
người 

Tổng số tiền 
(1.000đ) 

Tổng số 
người 

Tổng số tiền 
(1.000đ) 

Tổng số 
người 

Tổng số 
căn 

Tổng số tiền 
(1.000đ) 

Công đoàn cơ sở LĐLĐ huyện, thàh phố, CĐ ngành 

Kinh phí CĐ 
(1.000đ) 

Huy động tài 
trợ (1.000đ) 

Kinh phí công 
đoàn (1.000đ) 

Huy động tài trợ 
(1.000đ) 

                  

2. Tình hình tiền lương, thưởng tại các doanh nghiệp 

TT Nội dung Cao nhất (đ) Thấp nhất (đ) Trung bình (đ) Ghi chú 
I Tiền lương năm 2021     

1 Doanh nghiệp nhà nước     

2 Doanh nghiệp ngoài nhà nước     

3 Doanh nghiệp FDI     

II Tiền thưởng Tết năm 2022     

1 Doanh nghiệp nhà nước     

2 Doanh nghiệp ngoài nhà nước     

3 Doanh nghiệp FDI     

3. Tình hình tranh chấp lao động 

TT Tên doanh nghiệp Loại hình doanh nghiệp Ngành nghề Tổng số lao động của doanh nghiệp Số người lao động tham gia Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc Nguyên nhân Kết quả giải quyết 
1          
2          

4. Tình hình doanh nghiệp nợ lương, BHXH 

TT Tên doanh nghiệp Loại hình doanh nghiệp Ngành nghề Tổng số lao động của doanh nghiệp 
Người lao động bị nợ lương Người lao động bị nợ  BHXH 
Số người Số tiền (đ) Số người Số tiền (đ) 

1         
2         

5. Tình hình doanh nghiệp có chủ bỏ trốn 

TT Tên doanh nghiệp Loại hình doanh nghiệp Ngành nghề Tổng số lao động của doanh nghiệp 
Thời điểm chủ bỏ 

trốn 
Số tiền nợ (đ) Kết quả giải quyết 

Lương BHXH Các khoản khác  
1          
2          

                                                                                                                                                                                                                                                                                    .............., ngày           tháng        năm 2022 

                                  Người lập biểu                                                                                                        TM. BAN THƯỜNG VỤ 

 

 

 



Đơn vị..................                                                                                                                                                                                                                                            (Mẫu báo cáo 02: Dành cho CĐ cơ sở doanh nghiệp ) 

 PHỤ LỤC 

BÁO CÁO SỐ LIỆU KẾT QUẢ CHĂM LO TẾT NGUYÊN ĐÁN NHÂM DẦN - NĂM 2022 

1. Kết quả các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Nâm Dần-2022 

Tổng số tiền hỗ trợ 
cho ĐV&NLĐ 

(1.000đ) 

Trong đó 

Tổ chức tết Sum vầy 
 (có/ không) 

Số lượng đoàn viên Quà bằng tiền mặt Quà bằng hiện vật 
(quy ra giá trị) Vé xe Bố trí xe về quê đón Tết Trao tặng nhà “Mái ấm Công 

đoàn” trong dịp Tết  
Kinh phí tổ chức 

 các hoạt động chăm lo 

Tổng số đoàn 
viên (người) 

Tổng số ĐV&NLĐ được thụ hưởng 
 từ các hoạt động 

(người) 
Tổng số tiền 

(1.000đ) 
Tổng số 
người 

Tổng số tiền 
(1.000đ) 

Tổng số 
người 

Tổng số tiền 
(1.000đ) 

Tổng số 
người 

Tổng số tiền 
(1.000đ) 

Tổng số 
người 

Tổng số 
căn 

Tổng số tiền 
(1.000đ) 

Kinh phí CĐ 
(1.000đ) 

Huy động tài trợ 
(1.000đ) 

                

2. Tình hình tiền lương, thưởng tại doanh nghiệp 

TT Nội dung Cao nhất (đ) Thấp nhất (đ) Trung bình (đ) Ghi chú 
1 Tiền lương năm 2021     

2 Tiền thưởng Tết năm 2022     

3. Tình hình tranh chấp lao động 

TT Tên doanh nghiệp Loại hình doanh nghiệp Ngành nghề Tổng số lao động của doanh nghiệp Số người lao động tham gia Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc Nguyên nhân Kết quả giải quyết 

          

4. Tình hình doanh nghiệp nợ lương, BHXH 

TT Tên doanh nghiệp Loại hình doanh nghiệp Ngành nghề Tổng số lao động của doanh nghiệp 
Người lao động bị nợ lương Người lao động bị nợ  BHXH 
Số người Số tiền (đ) Số người Số tiền (đ) 

         

5. Tình hình doanh nghiệp có chủ bỏ trốn 

TT Tên doanh nghiệp Loại hình doanh nghiệp Ngành nghề Tổng số lao động của doanh nghiệp 
Thời điểm chủ bỏ 

trốn 
Số tiền nợ (đ) Kết quả giải quyết 

Lương BHXH Các khoản khác  

          

                                                                                                                                                                                                                                                                     .............., ngày           tháng        năm 2022 

                                  Người lập biểu                                                                                                        TM. BAN CHẤP HÀNH 

 

 

 

 

 



Đơn vị..................                                                                                                                                                                                                    (Mẫu báo cáo 03: Dành cho Công đoàn cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp) 
 

 

 

 PHỤ LỤC 

BÁO CÁO SỐ LIỆU KẾT QUẢ CHĂM LO TẾT NGUYÊN ĐÁN NHÂM DẦN - NĂM 2022 

Tổng số tiền hỗ trợ 
cho ĐV&NLĐ 

(1.000đ) 

Trong đó 

Tổ chức tết Sum vầy 

 (có/ không) 

Số lượng đoàn viên Quà bằng tiền mặt 
Quà bằng hiện vật 

(quy ra giá trị) 
Vé xe Bố trí xe về quê đón Tết Trao tặng nhà “Mái ấm Công 

đoàn” trong dịp Tết  
Kinh phí tổ chức 

 các hoạt động chăm lo 

Tổng số đoàn 
viên (người) 

Tổng số ĐV&NLĐ được thụ hưởng 

 từ các hoạt động 

(người) 

Tổng số tiền 

(1.000đ) 

Tổng số 
người 

Tổng số tiền 

(1.000đ) 

Tổng số 
người 

Tổng số tiền 

(1.000đ) 
Tổng số 
người 

Tổng số tiền 

(1.000đ) 

Tổng số 
người 

Tổng số 
căn 

Tổng số tiền 

(1.000đ) 

Kinh phí CĐ 
(1.000đ) 

Huy động tài trợ 
(1.000đ) 

                

 

                                                                                                                                                                                                                                                                               .............., ngày           tháng        năm 2022 

                               
                                  Người lập biểu                                                                                                        TM. BAN CHẤP HÀNH 

 

 

 

 

 


