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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Về việc hỗ trợ, giúp đỡ nông dân
tỉnh Bắc Giang tiêu thụ vải thiều

Kính gửi: - LĐLĐ các huyện, thành phố;
- Các Công đoàn ngành, CĐCS trực thuộc;
- Các Công đoàn trung ương đóng tại địa phương.
Căn cứ công văn số 1539/LĐLĐ – TG&NC ngày 10/6/2021 của Ban Thường
vụ LĐLĐ tỉnh Bắc Giang về việc kêu gọi hỗ trợ, giúp đỡ nông dân tiêu thụ vải
thiều do ảnh hưởng của Covid-19. Với tinh thần “ tương thân, tương ái’ “ Người
Việt Nam tự hào ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và “ kết nối nông sản, san sẻ yêu
thương cùng nhau vượt qua đại dịch”;
Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Nam Định hỗ trợ,
giúp đỡ nông dân Bắc Giang tiêu thụ vải thiều, đề nghị các cấp công đoàn trong
tỉnh tuyên truyền vận động công đoàn cơ sở, đoàn viên công đoàn ưu tiên dành một
phần kinh phí ủng hộ nông dân tỉnh Bắc Giang tiêu thụ vải thiều:
I. Công tác triển khai
1. Đối với LĐLĐ tỉnh:
- Làm việc với Hội nông dân tỉnh và LĐLĐ tỉnh Bắc Giang thống nhất cách
thức và thời gian triển khai tới các cấp Công đoàn trong tỉnh.
- Phân công ban Chính sách – Pháp luật trủ chì phối hợp với các ban có liên
quan tham mưu cho Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh triển khai có hiệu quả việc hỗ trợ
tiêu thụ vải thiều của nông dân tỉnh Bắc Giang.
- Phân công ban Tuyên giáo tham mưu cho Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đẩy
mạnh công tác tuyên truyền tới Công đoàn cơ sở, nhất là Công đoàn cơ sở khu vực
doanh nghiệp có đông CNLĐ về việc hỗ trợ, giúp đỡ nông dân tỉnh Bắc Giang tiêu
thụ vải thiều.
2. Đối với LĐLĐ các huyện, thành phố, Công đoàn ngành:
- Căn cứ hướng dẫn của LĐLĐ tỉnh khẩn trương triển khai, đẩy mạnh công tác
tuyên truyền, làm việc với lãnh đạo doanh nghiệp và Công đoàn cơ sở doanh
nghiệp có đông CNLĐ đưa vải thiều vào bữa ăn ca cho CNLĐ. Vận động đoàn
viên, CNVCLĐ và người thân mua vải thiều cho nông dân tỉnh Bắc Giang.
- Phối hợp với ban Chính sách – Pháp luật tiếp nhận đăng ký và vận chuyển
đến doanh nghiệp với phương châm kịp thời và hiệu quả.
- Báo cáo kết quả về LĐLĐ tỉnh theo quy định
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II. Tổ chức thực hiện
1. Liên hệ đặt hàng trực tiếp qua các kênh sau:
- Đ/c Nguyễn Thế Thi, phó Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn, số ĐT
0916.740.558
- Đ/c Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Giang, số ĐT
0915.575.866
- Đ/c Nguyễn Quang Nông, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang, số
ĐT 0912.099.720
2. Liên hệ uỷ thác qua LĐLĐ các huyện, thành phố, Công đoàn ngành
- Các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, đoàn viên, CNVCLĐ có nhu cầu mua vải
thiều đăng ký về công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.
- Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổng hợp gửi về LĐLĐ tỉnh trước ngày
23/6/2021(qua Ban Chính sách – Pháp luật) .
- LĐLĐ tỉnh phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Nam Định có trách nhiệm kết
nối với LĐLĐ tỉnh và Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang vận chuyển vải thiều đến tận
tay người tiêu dùng nhanh chóng và tiện lợi.
- LĐLĐ tỉnh giao cho LĐLĐ các huyện, thành phố, CĐ ngành chịu trách
nhiệm vận chuyển hàng tới các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
* Đơn giá vải thiểu loại 1 dự kiến 24.000đ/1kg (đã bao gồm công vận chuyển
và thuế VAT, giá chính thức thông báo vào ngày 22/6/2021).
Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh yêu cầu LĐLĐ các huyện, thành phố, CĐ ngành,
CĐCS trực thuộc và Công đoàn cơ sở đơn vị trung ương tại địa phương tích cực
triển khai, nếu có vấn đề vướng mắc phản ảnh ngay về LĐLĐ tỉnh (qua ban Chính
sách – Pháp luật) để kịp thời giải quyết./.
TM. BAN THƯỜNG VỤ
Ký bởi:
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰCLiên đoàn

*Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Thường trực, các ban LĐLĐ tỉnh;
- Lưu VT, CSPL.
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