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BÁO CÁO
Tình hình hoạt động tháng 01/2022
và triển khai một số nhiệm vụ tháng 02 năm 2022
----I. Tình hình hoạt động tháng 01 năm 2022:
- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TU ngày
01/11/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ thị xã về xây dựng nếp sống văn minh
đô thị trên địa bàn thị xã để triển khai trong hệ thống công đoàn các cấp, Kế
hoạch của Thị ủy về thực hiện Chương trình hành động số 23-CTHĐ/TU của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam
trong tình hình mới”. Tổ chức tuyên truyền Nghị quyết 02-NQ/TW, ngày
12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn
trong tình hình mới” và
- Triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên,
người lao động nhân dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, hướng dẫn các
CĐCS tổ chức chăm lo tết cho người lao động và đoàn viên ấm cúng, sum vầy.
Vận động các đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí để trao quà cho đoàn viên và
người lao động trong dịp tết Nhâm Dần 2022.
- Xây dựng chương trình công tác trọng tâm năm 2022. Tổ chức Hội nghị
tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2021 và triển khai
nhiệm vụ năm 2022.
- Phối hợp với Bảo hiểm xã hội thị xã tổ chức đợt tuyên truyền các chế độ
chính sách, quy định mới đối với người lao động theo kế hoạch của LĐLĐ Tỉnh.
- Hướng dẫn, chỉ đạo các CĐCS phối hợp với lãnh đạo chuyên môn các
cơ quan, đơn vị triển khai công tác quy chế dân chủ cơ sở ở cơ quan, đơn vị,
doanh nghiệp và tổ chức hội nghị CBCC, VC đầu năm 2022.
- Tiếp tục thực hiện kế hoạch liên ngành của UBMT và các đoàn thể về
tiếp tục tuyên truyền việc phòng, chống dịch bệnh Covid, vận động cán bộ, đoàn
viên, NLĐ chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid – 19.
- Tiếp tục đôn đốc thu kinh phí công đoàn và công đoàn phí đã bảo kế
hoạch đề ra.

II. Một số nhiệm trọng tâm tháng 02 năm 2022
- Tiếp tục hoàn thiện kế hoạch và triển khai thực hiện Kế hoạch của Thị
ủy về thực hiện Chương trình hành động số 23-CTHĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh
ủy về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình
mới” và kế hoạch thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TU ngày 01/11/2021 của Ban
chấp hành Đảng bộ thị xã về xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn thị
xã để triển khai trong hệ thống công đoàn các cấp.
- Hướng dẫn, chỉ đạo các CĐCS tiếp tục triển khai công tác quy chế dân
chủ, phối hợp với lãnh đạo chuyên môn các cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị
CBCC, VC đầu năm 2022.
- Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính
đáng cho đoàn viên, NLĐ. Hướng dẫn các CĐCS rà soát, thống kê việc chăm lo
tết cho người lao động, trước mắt là tham mưu đề xuất, huy động nguồn lực,
chăm lo cho đoàn viên và người lao động trong dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần
2022. Tổ chức thành công chương trình Tết sum vầy –Xuân Bình an 2022”. Tổ
chức thăm, tặng quà cho người lao động gặp khó khăn trong dịp tết Nhâm dần
2022.
- Triển khai, hướng dẫn CĐCS đăng ký thi đua, đăng ký công trình, sản
phẩm thi đua chào mừng kỷ ni ệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị
(01/5/1972-01/5/2022), 50 năm sự kiện 81 ngày đêm bảo vê Thành cổ Quảng
Trị (1972-2022) và 75 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022).
Tổ chức vận động, kêu gọi hỗ trợ kinh phí đăng ký xây dựng Nhà tình nghĩa
nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ 27/7/2022.
Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động tháng 01/2022 và một số nhiệm
vụ trọng tâm tháng 02 năm 2022 của LĐLĐ thị xã Quảng Trị.
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