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Số: 205/KH-CĐGD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 11 năm 2021

KẾ HOẠCH
Cán bộ, nhà giáo và người lao động Ngành Giáo dục
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”

Căn cứ Kế hoạch 3066/KH-UBND ngày 15/09/2021 của Ủy ban nhân dân
Thành phố Hồ Chí Minh về phòng chống dịch Covid - 19 và phục hồi kinh tế Thành
phố sau ngày 15 tháng 09 năm 2021.
Căn cứ Kế hoạch 54/KH-LĐLĐ ngày 22/10/2021 của Ban Thường vụ Liên
đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh 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 ngành Giáo dục Thành phố xây dựng kế hoạch cán
bộ, nhà giáo và người 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” 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, nhà giáo 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 tổ chức Công đoàn Thành phố đồng hành
cùng chính quyền, doanh nghiệp và cả nước trong công tác phòng, chống dịch
COVID - 19 vừa đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe cho đoàn viên công đoàn, cán
bộ, nhà giáo và người lao động vừa đảm bảo từng bước khôi phục giảng dạy – học
tập trực tiếp, thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép”.
- Chủ động phối hợp với Lãnh đạo cơ quan, đơn vị chuẩn bị các phương án trở lại
giảng dạy – học tập trực tiếp an toàn, đảm bảo đời sống việc làm cho đoàn viên, cán bộ,
nhà giáo và người lao động; Tổ chức chăm lo kịp thời các trường hợp khó khăn của
đoàn viên, cán bộ, nhà giáo và người lao động.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:
1. Công tác tuyên truyền.
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- Tuyên truyền chính xác, đầy đủ các văn bản cũng như các chính sách của Đảng,
Nhà nước, Công đoàn cũng như Thành phố hỗ trợ trong dịch Covid - 19 dành cho người
lao động, doanh nghiệp.
- Tuyên truyền vận động đoàn viên, cán bộ, nhà giáo và 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…
- Nắm chắc tình hình đời sống sinh hoạt, nhu cầu của đoàn viên, cán bộ, nhà
giáo và người lao động của cơ quan, đơn vị.
- 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 cán bộ,
nhà giáo và người lao động.
2. Công tác đảm bảo an toàn trong công tác, trong giảng dạy – học tập, xây
dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ trong cơ quan, đơn vị.
- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Mở rộng vùng xanh trên
bản đồ Covid-19” với chủ đề “Xây dựng vùng xanh an toàn sản xuất - an toàn
phòng dịch”, Kế hoạch số 46/KH-LĐLĐ ngày 24/08/2021 về “Đẩy mạnh tuyên
truyền thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa
bàn Thành phố Hồ Chí Minh”, Kế hoạch số 47/KH-LĐLĐ ngày 10/09/2021 về tổ
chức phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo,
quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”.
- Chủ động rà soát hoạt động của Công đoàn cơ sở, số lượng đoàn viên công
đoàn hiện đang còn làm việc, để có giải pháp củng cố, hỗ trợ kịp thời nhằm đảm bảo
hoạt động, đời sống của đoàn viên công đoàn, người lao động.
- Phối hợp với cơ quan, đơn vị rà soát lại lực lượng lao động, chủ động phối
hợp xây dựng các phương án lao động, phương án phòng, chống dịch Covid-19.
Phối hợp với cơ quan y tế địa phương tạo điều kiện cho cán bộ, nhà giáo và người
lao động tiêm đủ 2 mũi.
- Tăng cường việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường đối thoại,
thông tin đa chiều giữa người sử dụng lao động, người lao động và tổ chức công
đoàn nhằm chia sẻ khó khăn, thấu hiểu thực tế, đồng hành vượt khó, đảm bảo đời
sống việc làm cho đoàn viên, cán bộ, nhà giáo và người lao động và quan hệ lao động
hài hòa, ổn định, tiến bộ tại cơ quan, đơn vị.
- Tăng cường hoạt động tư vấn sức khỏe, tư vấn tâm lý thông qua hình thức nói
chuyện chuyên đề trực tuyến, điện thoại, tư vấn phương tiện mạng xã hội… và tư
vấn pháp luật, phát huy hiệu quả các tổ tư vấn pháp luật tại các Công đoàn cấp trên
trực tiếp cơ sở, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các chính
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sách của Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho người lao động và
người sử dụng lao động để kịp thời hỗ trợ, qua nội dung tư vấn pháp luật, kịp thời
tổng hợp, phản ánh, kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền.
3. Các hoạt động chăm lo cho đoàn viên công đoàn, người lao động.
3.1. Đ y mạnh thực hiện các chương tr nh “Phúc l i cho đoàn viên”.
- Liên đoàn Lao động Thành phố, Công đoàn ngành Giáo dục tiếp tục phối
hợp với các đối tác đã ký kết các chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn”
với cấp mình ho c 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 m t hàng nhu yếu phẩm, thực phẩm, quần áo, dịch vụ giải trí
cho cán bộ, nhà giáo, người lao động và gia đình…
- Liên đoàn Lao động Thành phố và Công đoàn ngành Giáo dục tham mưu cấp
ủy, chính quyền đồng cấp thăm và t ng quà Tết động viên đoàn viên công đoàn, cán
bộ, nhà giáo và người lao động hoàn cảnh khó khăn tại địa phương, đơn vị; tổ chức
thăm và t ng quà các cơ sở giáo dục ngoài công lập thực hiện tốt BHXH, thuế,
không giảm lương, đảm bảo việc làm, thực hiện tốt trích nộp kinh phí công đoàn và
tham gia tốt công tác phòng chống dịch Covid-19.
3.2. Chăm lo đoàn viên công đoàn, người lao động.
3.2.1. Đối tượng chăm lo: trong dịp Tết nguyên đán, các cấp Công đoàn tập
trung chăm lo cho đoàn viên công đoàn, người lao động có một trong các tiêu chí
sau:
- Đang mang thai ho c nuôi con dưới 6 tuổi;
- Bản thân ho c 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
51/KH-LĐLĐ ngày 08/20/2021 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 ngành giáo dục Thành phố.
- Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, 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.
- Chủ động rà soát hoạt động của Công đoàn cơ sở, số lượng đoàn viên công
đoàn hiện đang còn làm việc, để có giải pháp củng cố, hỗ trợ kịp thời nhằm đảm bảo
hoạt động, đời sống của đoàn viên công đoàn, người lao động.
- Phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương tuyên truyền trên các phương
tiện thông tin, bản tin của địa phương và đơn vị các hoạt động của tổ chức công
đoàn, công tác chăm lo cho đoàn viên công đoàn.
2. Đối với công đoàn cơ sở trực thuộc.
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- Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, 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.
- Chủ động rà soát hoạt động của Công đoàn cơ sở, số lượng đoàn viên công
đoàn hiện đang còn làm việc, để có giải pháp củng cố, hỗ trợ kịp thời nhằm đảm bảo
hoạt động, đời sống của đoàn viên công đoàn, người lao động.
- Phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương tuyên truyền trên các phương
tiện thông tin, bản tin của địa phương và 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 ngành Giáo dục. 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 Ban Chính sách Pháp luật Công đoàn ngành Giáo dục
Thành phố, qua Đc Lưu Thiên Đức - ĐDDĐ: 0903.308.308 để được hỗ trợ giải
quyết./.
Nơi nhận :
- CĐCS trực thuộc, (để t/h);
- Thường trực, BCSPL LĐLĐTP (để b/c);
- Đảng Ủy – BGĐ Sở GD&ĐT (để b/c);
- Lưu: VT,CSPL.

TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH
(Đã ký tên, đóng dấu)
Nguyễn Thị Gái
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