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I. MQT sO TiNH HINH CONG NHAN, VIEN CHUC, LAO BONG
TInh hmnh djch bnh viém du&ng ho h.p cp do vi rut Corona (Covid- 19)
diên biên phirc tp trong các tháng dâu näm, tác dng kErn dn nhiu linh vi,rc
kinh té - xã hi. Dixói sir chi dio cUa Dâng, ChInh phü, sr vào cuOc quyt lit
cüa cá h thông chinh trj, den nay djch bnh Co bàn duqc dy h'ii, kinh t - xã hi
da có dâu hiu phic hôi.
1. Vic lam, thu nhp, dôi sng cüa ngtrôi lao dng:
Do ânh hithng cüa djch bnh Covid -19, dn nay, dã có 7,8 triu lao dng
mt vic, phãi nghi luãn phiên, giàn vic. So lao dng bj mt vic lam trong 6
tháng dâu näm khoâng 1,4 triu ng.rôi, trong do lao dng mt vic lam do các
doanh nghip, Co sO' san xuât kinh doanh phá san, giài the hoc thu hçp san xut
là gri 900.000 nguO'i. St nguO'i np h so huO'ng trçi cap that nghip là 565.000
nguO'i, thng 32% so vói cüng nàm 2019'.
Tai mt s doanh nghip, ngixO'i sir ding lao dng thirc hin các bin pháp
d ngixO'i lao dng chm dirt hçip dng lao dng trong khi doanh nghip vn cO
th duy trI san xut. Mt s doanh nghip gia cong hang xuât kh.0 (tip trung tai
các ngành dt may, da giày...) do ãnh hi.râng tü vic cat giãm don hang xut
khu vào các thj truxng chü yêu (Mr, châu Au...) dã thirc hin vic chm dirt
hçip dng vâi mt b phn nguO'i lao dng, tác dng không nhO dn dO'i sng cüa
ngu&i lao dng, nh.t là dôi vO'i các gia dInh có nhiêu thành viên cüng thuc din
bj cit, giãm, chm dirt hqp dông lao dng2.
Do giãn vic, nghi luân phiên, nghi vic không lucing, ct giâm lirong nên
thu nhp cüa ngu&i lao dng bj siit giãm dáng kê. Lçii diing nhüng khó khän v
tài chInh cüng nhu nhan thirc chi.ra dÀy dü cüa ngithi lao dng, "tin diing den" có
dAu hiu hoat dng trO' lai a nhiu khu cong nghip, khu nhà trQ cong nhân, gay
mat an ninh trt tsr, de dça sr an toãn cüa nguO'i lao dng. XuÀt hin hin tuçmg
mt s dM tuçrng 1p trang Facebook mao danh co quan Bâo him xa hi d thu
gom, mua ban sO bão hiêm xã hi cüa nguO'i lao dng vOi giá chi tr 40% dn
'Theo BO Lao dng - Thuong binh vã X hi.

2 Cong ty C phn Giày da Hue Phong (9un Go Vâp,thánh phO HO ChI Mmli): 2.220 cong nhân phài nghi vic;

cOng ty TNHH PouYuen Vit Nam se cham drt hcrp dOng lao dng 2.7861ao dng tr nay tài thang 8/2020. Cong
ty g Woodworth Wooden (Thành ph H Chi Mirth) xây drng ké hoch cat giám hcm 2.000 lao dOnglcông ty.

50% giá tn thirc t ma ngi.r&i lao dng dixçic htr&ng. Mat vic, khó khàn, l.i hiu
chua thâu dáo giá trj cüa so bão hiêm xã hi, mt so ngu1i lao dng dä bj nhUng
ctôi tuqng nay dii d ban Iai sO bâo hiêm xã hi dê lay tiên trang trãi cuc song
tnróc mit, gay ânh hithng dn quyn lçii cña ngt.r&i lao dng v sau. Co dja
phucmg xuât hin tInh trng mt so di tl.rqng giã mo cong ty, dan vj giâi thiu,
môi giói vic lam dê lira dão, thu phi cüa ngui lao dng nhäm tr1c li cá nhân.
2. TInh hInh ngung vic tp th: Trong 6 tháng dâu nàm, câ nuc xãy ra
99 cuc ngrng vic t.p th, thng 32 cuc so vâi cüng ki näm 20l9. Nguyen
nhân là do ngithi lao dng chi.ra dng tInh vói co ch trâ lixang cUa doanh
nghip, dc bit là vào djp têt, nhi&u doanh nghip chrn krang, chm thiz&ng
hoc chi trã luong, thi.thng chua hçip l, cht lixçing bita an ca chua dam bâo...
M.t khác, do ânh hithng cüa djch bnh Covid - 19 khiên san xut bj dInh tr,
mt so doanh nghip phãi dóng cüa, tm ngirng hoc thu hçp san xut, xut hin
tInh trng ngirii lao dng ngi'rng vic dôi quyn lcii. Cuc ngl'Ing vic cUa 8.000
cOng nhân Cong ty TNI-IH Chi Hung (thj xà Tan Uyên, tinh BInh Duang) khi
nghe thông tin cong ty së cho mt so lao dng nghi vic, ngirng vic trong tháng
7/2020 do thiu dan hang nhixng không dê cp den tiên hang dlla ngu&i lao
dng; dng thai có sir xuât hin nhüng thông tin sai loch, kich dng trén mng
xâ hi, cong kIch trrc tiêp nhm vào cong doàn co sa. Ngay khi các cuc ngtrng
vic tp th xây ra, cong doàn cIa phôi hcp vâi các co quan chirc nàng giãi quyt,
h.0 ht các yeu cAu chInh dáng cUa ngi.thi lao dng duçic giãi quyt, cOng nhân,
lao dng trâ lai lam vic bIhh thng.
3. TInh hInh tai nn lao dng: Trong 6 tháng dâu nàm, cã nithc xây ra
1.545 vi.i tai nn lao dng, lam 1.805 nguai thuang, vong, trong do có 161 vçi lam
168 ngithi ch&. Tai nan lao dng xây ra tp trung a các linh virc xây drng, khai thác
than và khoáng san, Co khI, 1uyn kim, sü dung và vn hành các loai thit bj...
Nguyen nhãn chü yu là do thIrc tuãn thü, chap hãnh các quy djnh, quy trInh bào
dam an toàn lao dng tai noi lam vic cUa nguai lao dng và ngirai st'r diing lao dng
chua t&.
4. Tir tu'&ng, tam trng ella doàn viên, ngtrb'i lao dng: Doàn viên,
ngu&i lao dng bàn khoàn, Jo lang tnrâc din biên phic tp và ánh hu&ng cüa
dich bênh Covid - 19. Di.râi sir lânh dao cüa Dãng, Nhà nithc, sir chi dao cüa
ChInh phü, sr vào cuOc cüa ca h thông chInh trj, dã có nhitng giâi pháp tIch
circ, kjp thii mang 1a hiu qua trong cong tác phOng, chông dai djch Covid - 19,
tüng bi.rôc h trq doanh nghip và nguai dan vuçlt qua khó khän, tao di.rgc s1r tin
w&ng dlla ngthi lao dng. Dc bit Nghj quyêt so 42/NQ-CP ngày 09/4/2020
cUa ChInh phü v các bin pháp h trçl nguai dan trong do có cong nhân, lao
dng gp khó khàn do djch bnh Covid - 19, Nghj quyêt so 84/NQ-CP ngày
Trong do, cO 11 cuc ngmg vic do cong nhân lo sç nguy ca nhim bnh khi nghe thông tin trong doanh
nghip cO quãn I, ngtr1i lao dng ti nuàc xãy ra djch bnh quay trr li lam vic.
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29/5/2020 v cac nhim vij, giãi pháp tháo g khó khän cho san xut kinh
doanh, thác day giâi ngân vn d,u tir công, bào dam trt tir an toàn xA hi trong
bôi cành di dch Covid - 19 thrçic ban hành, có nghTa quan trQng trong vic
khôi phiic san xuât kinh doanh, to vic lam, bão dam an sinh xã hi, gop ph.n
gi vftng on dinh xã hôi. Hin nay môt b phn cong nhân, viên chüc, lao dng
bàn khoàn, lo lang trrnic nguy c mt vic lam, giàm thu nhp trong nhUng
thang cuôi nàm do tác dng kéo dài cüa djch bnh; mt s ni dung h trç
nguii lao dng bj ánh hu&ng kho thirc hin do có nhUng diêu kin, thu tic
cht.ra hçip l; nhtng din biên bat thuông cüa thyi tiêt, ô nhim môi trumg,
cháy no, tai nn giao thông, tai n?n lao dng... gay ánh hu&ng dn dôi song,
suc khôe, tInh mng cüa ngi.thi lao dng.
H. KET QUA HOiT DQNG CONG DOAN 6 THANG BAIl NAM 2020
1. Cong tác tham gia phông, ching djch bnh; d1ng hành cüng doanh
nghip, h trçr, chãm lo cho doàn viên, ngwn lao dng b! ãnh hu&ng bôi
djch bnh Covid - 19
Dng hành cüng Ca nuóc, v6i tinh thn "chng djch nhix ching gic", trên
cci sâ các van bàn chi dao cüa B) Chmnh trj, Ban BI thr, Chi thj cüa Thu turng
ChInh phü, Tng Lien doàn dà ban hành 16 van bàn chi dao, huãng dn các cp
cong doàn kh.n tnrong trin khai các hoat dng theo trng giai doan cii th; dy
manh cOng tác tuyên truyên v phông, chông djch bnh; kjp thai báo cáo, kin
nghj, d xut cci ch& chInh sách h trçl ngrYi lao dng gp kho khàn. Nhiu
Lien doàn Lao dng tinh, thành ph& Cong doàn ngành trung rcing và tucing
ducing dà tIch circ thirc hin chi dao cüa Tong Lien doàn và c.p üy, chinh quyên
cüng cp. Nhiu cOng doân cci s& phi hçip cCing ng1rii s1r diing lao dng trin
khai các giâi pháp phông, chông djch bnh, dam bão an toàn tai ncii lam vic.
2. Kt qua t chirc Tháng Cong nhn gn vó'i Tháng An toàn v sinh
lao dng trong bi cãnh djch bnh Covid - 19
Tháng Cong nhân näm nay din ra vào th?yi dim dtc bit khi ca ni.râc
clang tp trung khàc phic nhUng khó khan, thit hai do dch bnh Covid-19 gay
ra. Doàn Chü tjch Tong Lien doàn ban hành hiràng dan, bô sung chü d "Tháng
Cong nhân"; chi dao không to chüc L phát dng Tháng Cong nhân tai các cp
cong doàn ma tp trung vào nhng boat dng ci the dê thijc hin nhim vii kép
vüa phông chông djch, vi1a n6 1irc cao nhât thrc hin các miic tiêu, nhim vi
phát triên kinh tê - xä hi.
Tng Lien doàn tham mini, d xut Thu tuàng Chinh phü dành thèi gian
di thàm, dng viên, tng qua cOng nhân, lao dng COng ty Trách nhim Hru han
Din t1r Foster (Khu cOng nghip VSIP, thj xà Tr Scm, tinh Bc Ninh) th hiên
sir quan tam cUa ngiri dirng du ChInh phü d6i vài giai cp cOng nhân, t chirc
COng doàn; phôi hçmp vói B Lao dng — Thirong binh và Xâ hi t chuc phát
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dng Tháng hành dng An toàn v sinh lao dng và Tháng Cong nhân näm
2020.
Ci th boa chi dao cüa Doàn Chü tjch Tng Lien doàn, vâi tinh than dôi
mâi, sang tao, các cap cong doàn dâ chü dng i'rng dmg các k thut truyn thông
mâi dê phát dng, trin khai Tháng Cong nhân näm 2020, có 26.827 CDCS t
chüc các ho.t dung htRmg lrng Tháng Cong nhân näm 2020 vói chü d "Näng
suât cao — An toàn Lao dng — Thu nhp tot", "Duy trI vic lam — An toãn lao
dng — Thu nhp on djnh" gän vii Tháng An toàn v sinh lao dng näm 2020 phü
hçip vôi diêu kin, tInh hInh thirc tin tii dja phuong, ngành, cci sâ (d.t 56,5 8 %
chi tiêu giao cüa näm 2020); Tp trung vào mt s ni dung nhu h trç, chäm lo
cho nguôi lao dng có hoàn cânh khó khàn, ngixôi lao dng bj mt vic, thiu vic
lam; phôi hqp vài ngithi sü d%ing lao &ng xây dirng và triên khai phrnmg an lao
dng, các giái pháp, bin pháp dam an an toãn v sinh lao dng tai nii lam vic;
tang cu&ng kt nôi thông tin, gii thiu vic lam, tu vn, dào t?o chuyn di ngh
nghip cho ngithi lao dng; phát dng các phong trào thi dua nâng cao näng sut,
chung tay cüng doanh nghip vlxçrt qua khó kh.n, khc phiic h.0 qua do ãnh
hithng cüa djch bnh, nhanh chóng khôi phiic, on djnh san xuât.
Trong do có 9.868 cOng doàn co sâ chü dng nm bt tInh hInh cong nhân
gp khó khän do giàm vic lam, dc bit là cong nhân n, cong nhân có con nhO,
cong nhân bj m dau, bnh tat, gia dInh có nhiêu the h lam cOng nhân d ttr
vn, h trq cho 41.591 CNLD di.rçic hu&ng các gói an sinh cüa Nba nithc vâi
tong so tiên lchoãng 41,1 t' triu dông; có 5.799 cOng doàn Co sâ chü dng Ui
van, h trq cho 117.267 CNLD dircic hiz&ng các chê d, chInh sách cüa doanh
nghip vfri tng s tin khoâng 172,2 t dng; 25.183 cOng doàn cci sâ thäm hôi,
tang qua cho 905.604 CNLD gp khó khän vâi tong so tin khoàng 181,4 t'
dông; 6.928 cong doàn co s& dâ két nôi thông tin, thc hin tu van, giói thiu
vic lam cho ngu1i lao dng bj mat vic, giân vic tai các doanh nghip phãi thu
hçp quy mO san xuât kinh doanh; 45.040 cong doàn co sâ ph& hqp vâi nguii sir
ding lao dng t chirc các phong trào thi dua "Lao dng giOi", "Lao dng sang
t.o" trong doàn viên, nguñ lao dng; 24.750 cong doàn Co sâ phôi hcp, giám
sat nguâi si:r diing lao dng trong vic triên khai các giãi pháp, bin pháp dam
bâo ATVSLSD trong qua trInh ngi.r?ci lao dng lam vic. Co 10.49 1 cOng doàn
cci so t chirc tp hun, hun 1uyn v an toàn, v sinh lao dng cho can b cong
doàn, di ngü an toàn v sinh viên và ngi.thi lao dng. MOt so don vj tiêu biu
trong th cht'rc các hoat dng Tháng Cong nhân nhu Thânh phô HO Chi Minh, Ha
Tng Lien doàn t chc hi tháo "Các giái pháp nâng cao vai frO cUa t ch(rc Cong doan trong cOng tác an
toàn, v sinh lao dng"; ph6i hçp vii Dài Truyn hinh Vit Nam th chirc chtrang trinh d,i thoai v cong tác an
toàn, v sinh lao dng g.n vài phOng, chng djch Covid-19. Ninh Binh: LDLD tinh th chirc cuc thi trrc tuyn
"Tim hiu v An toàn v sinh lao dng - PhOng ch6ng cháy n6 và djch bnh Covid-19" nm 2020, thu hut
20.592 hrçt ngithi tham gia; phi hçip to chirc kim tra 64 cuOc ye Cong tác an toàn v sinh lao dng; t chc 43
lap tp hun, hun luyn v cOng tác ATVSLD cho 12.450 nguOi.

4

Ni, Dà Nkg, Dng Nai, B.c Ninh, Tin Giang, Hài Ducmg, VTnh Phüc, Cong
doàn Cao su, Dt.r&ng sat, Than Khoáng san...
3. Các hoyt dng co ban d thrc hin chü d näm "Nâng cao chat
hrçrng hoit dng cong doàn co s&"
Cii th hóa Nghj quy& 08/BCH-TLD ngày 02/3/2020 v nhim vii cüa to
chüc Cong doan nàm 2020, các Lien doàn Lao dng tinh, thành ph& cong doàn
ngành trung i.rang và tuo'ng di.rng, cong doàn tong cong ty trirc thuc Tng Lien
doàn dâ to chirc quán trit, chi dao các cap cong doàn trrc thuc to chüc thirc
hin phU hçp vói d.c diem, tInh hInh thic tin cüa ngành, dja phuo'ng, don vj,
dat ducic mt so két qua5.
Vic thuang luçing, k kt và giám sat vic thrc hin thóa i.râc lao dng
tp th di.rqc ch tr9ng, là phucrng thirc hiu qua trong thirc hin chüc nAng dai
din cho doàn viên, ngithi lao dng cüa to chirc Cong doàn t?i CG sâ. Tinh dn
h& ngày 31/5/2020, dã k kt mói duvc 1.919 thOa i.róc (dat 84,87% chi tiêu
näm 2020), chat hrçmg trng buâc duçirc nâng cao vâi nhiu diu khoán có lçri
han so vâi quy djnh cüa pháp lut6. Vic k kêt thôa râc lao dng tp th c.p
ngành và cong doàn c.p trên trrc tip dai din k kêt thOa uc lao dng tp th
tai doanh nghip chua thành 1p to chrc Cong doàn tiêp tVc duçic duy trI, mang
lai kt qua7. Co 2.463 doanh nghip diêu chinh mirc h trçl an ca len cao han
hoc b.ng 15 nghIn dng (dat 116% so vi chi tiêu giao).
Các c.p cOng doàn tp trung nâng cao hiu qua thirc hin quy ch dan chü
co si thông qua t chirc hi nghj can b, cong chüc, hi nghj ngri lao dng,
chü trQng ti chüc di thoai nht là di thoai dt xuât dê giâi quyt nhttng v.n d
Ban ThuOng vii Lien doàn Lao dng tinh An Giang ban hành K hoach v "Nâng cao chAt hrcxng hoat dng
CDCS giai doan 2020 - 2025" và KA hoach thLrc hin mô hlnh "Sat ccx sâ, gAn cong nhân", trong dO tp trung
vào các ni dung: Tip tVc d6i mOi ni dung, phircung thic và kin toàn t chik Cong doàn; các hoat dng cOa
cong doàn dAu huàng vA ccx sè; thrc hin tt nhim vi c6t lOi cOa t chic COng doàn, nâng cao hiu qua nhim
vi,i dai din, chAm lo, bào v quyAn, lqi Ich hcvp pháp, chInh dang cOa doàn viOn, ngtrxi lao dng, gOp phAn cOng
c, tang cuông sr gAn bO gifla doàn vien, nguYi lao dng vài t chOc Cong doàn.
6 TiAn Giang: k mài 09 bàn thOa uâc lao dng tp thA, dt 128,57% chi tiêu giao nam 2020 cOa Tng Lien doan;

100% các bàn thOa râc &rcxc k kAt cO it nhAt 03 diAu khoãn cO lçxi hcxn cho ngtxxi lao dng. Khánh HOa: 82% s6
bàn thOa i.rOc da kf két cO diAu khoãn cO lcxi hcxn so vài quy djnh cOa pháp 1ut; Vinh Long: 10 doanh nghip thxc
hin thucxng hrqng nâng mcrc an ca iOn bAng hoc can hcxn 15 nghln d6ng.
Cong doàn Cao su Vit Nam và Tp doàn COng nghip Cao su Vit Nam k kAt ThOa ixOc lao dng tp thA
nganh ãp dung di vci 53 dcxn vj thành viOn cOa Ip doàn vâi nhiAu ni dung có lqi hcxn so vài quy djnh pháp
lut nhii: t chOc bita an ca vxi mirc chi 20.000 dngfb[taJnguxi và d cO 13 dcxii vj thirc hin; h trçx CNLD dAc
bit khO khàn vài mcrc t6i thiu 1.000.000 dng/ngri; lao dng nit dtrcxc nghi vào dip Quc tA Phu nIt 8/3 huâng
nguyen hrcmg và dip k nim thành 1p Hi LiOn hip Phi nit VietNam 20/10 ducxc tinh vào thxi gian nghl phép
hAng näm; khuyAn khich các don vj b6 tn cho can b, cong nhân, viOn chItc và lao dOng thrcc nghi vào các ngày
l k' nim cOa ngành (28/10 hAng nam), k' nim ngay thành lop dn vi. LDLD thành ph6 I-1 Chi Minh: chi dao
LDLD qun, huyn di din tOp thA NLD thixong hrcxng, k 21 bàn thOa i.ràc tai doanh nghip chua thành 1p
CDCS.
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cp thit ma doanh nghip, Cong nhân, lao dng quan tam. Co 96,2% s6 ca quan
hành chinh, dn vi sir nghip cong l.p th chüc hi nghj can b, cong chüc, viên
chüc; 66,5% sO doanh nghip to chüc hi nghj ngithi lao dng (tang 3,5% so vói
cüng k' nàm 2019); dã to chüc 1.870 cuc dOi thoii djnh k3 và 1.3 54 cuOc dôi
tho.i dot xuât ti doanh nghiép.
Hoat dng thông tin, tuyên truyn & cci s& duçc trin khai da dng, duói
nhiêu hInh thüc, phii hçip vài dôi tucrng cong nhãn, lao dng, tp trung vào nhUng
ni dung thi& thrc vâi doàn viên, ngi.thi lao dng. Các cp cong doàn dc bit là
cOng doãn cci s& dâ trrc tip tuyên truyn tâi khu nhà trç cOng nhân, sir dung cac
trang thông tin din tü, mng xã hi, irng ding nhän tin trên din thoai, may tInh
d thra thông tin chInh thông ye djch bnh Covid - 19, tang clx&ng tuyên truyn
pháp luQtt lao dng t&i doàn viên, ng11&i lao dng, nhât là các quy djnh ye tam
hoAn, chAm di'rt hcrp dng lao dng d ngu&i lao dng biu rô, dCing, dy dü quyn
và nghia viii cüa bàn than, cüa ngli&i sü diing lao dng; tuyên truyên v tác hi cUa
vic hu&ng Bâo hiêm xã hi mt lan, cam cô, ban so bão hiêm xã hi8. Thông qua
ho.t dng truyên truyên, gop phãn kêt ni thông tin giüa các cong doàn co sâ
cüng ngành, cüng dja bàn d chia sé nhftng kinh nghim, h trçi l.n nhau trong
ho.t dng. Cong tác xây dimg lirc lixcmg nông cot trong cong nhan, lao dng di.rçic
quan tam ti nhiu dja phuang, là hrc krçing quan trng trong vic nm b.t du
lun, djnh hi.râng thông tin tuyên truyên ti cci s&9.
Doàn Chü tjch Tng Lien doàn ban hành Diu l và Hi.r&ng dn thi hành
Diu l Cong doàn Vit Nam (khóa XII) là co s& quan tr9ng dé to chirc hot
dng; t chirc tp hun các ni dung ye Diêu 1 và Hiióng dn thi hânh Diêu 1
cho di ngü can b cOng doàn chU chOt các Lien doàn Lao dng tinh, thành phO,
cong doàn ngành trung uong và tucrng ducing, cong doàn tong cong ty trrc thuc
Tong Lien doàn. Cong tác dào to can b cOng doàn that là can b cong doàn cci
s& &rçc quan tam, chü trpng vào vic trang bj, cp nht kiên thüc, lcT näng c.n
thit nht là các ni dung, quy djnh mói cüa pháp 1ut, các kT näng vn dng, t.p
hçp, tuyên truyên... Tong Lien doàn dâ thông qua dê an "xây d%rng h thông dào
tao, bi dizOng trite tuyn B-learning trong quãn l dào tao, bôi dixOng tti Tong
Lien doàn Lao dng Vit Nam" nh&m trin khai cOng tác dào tao, bi dixOng
s Thanh HOa: t6 chic tix vn pháp 1ut ti khu nhà tr9 cho 748 cong nhân, lao dng; tuyn truyén trên ba truyn
thanh 860 1.n ti các doanh nghip có dông cOng nhân; cap phát 22.078 th rcii, tä gap; han 10.600 tài lieu tuyên
truyên các 1oi dn doàn viOn, ngui lao dng ti cci so. Nam Djnh: LDLD tinh da trin khai thành 1p Ban biôn
tip, xay drng Facebook nhOm NguOi lao dng Nam Djnh dé tuyên truyn các van d thOi sr, chü truang chfnh
sãch pháp lut cUa Dâng, Nhà ntrOc, t chtc CD tOi CNVCLD trong toàn tinh; den nay, nhOm da cO 660 thành
viên và trên 700 bài chia s. Hu Giang: phát hành 315 nghIn tO rcii e nhtng thông tin lien quan dtn djch Covid
- 19; 4.800 áp phich và 200 dia thông dip truyèn thông vO phOng ch6ng djch bnh Covid-19; chi dao các cAp
cOng doàn tri,rc thuc triAn khai phát dng truyên thông Ong di,ing khai báo y tA NCOVI dAn tAt cã can bi, doàn
viên Cong doàn và nguOi lao dng.
Ba Ria VOng Tàu: tiAn hành cXng có, kin toàn dQi ng0 cot can trong CNVCLD, dAn nay, ttng so cOt can trong
to chOc cong doàn tinh là 2.433 ngu&i.
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trijc tuyên den các cap cong doàn vâi mvc tiêu xay dmg di ngü can b cOng
doàn dü nàng 1irc, phâm cht, dáp irng yêu câu, thirc tin ti cci sâ. TInh chung
trong 5 tháng dâu nãm, dã t chirc tp huân cho hon 30 nghIn luqt can b cong
doãn các cap trong do can b không chuyên trách cong doàn, chü yêu & co s& là
hon 26 nghIn li.rçrt10.
4. Mt s kt qua ni bt trên các mt cong tác
4.1. Hoit d3ng tham gia xây dyizg, phoXi hip triên khai và giám sat vic
thy'c hin chInh sách, pháp luit d61 vói ngwà1 lao d3ng
Tng Lien doàn dà tIch c1rc, chü dng tham gia kin xây drng chinh
sách, pháp 1ut có lien quan trrc tip dn quyn, lcii ich hqp pháp chinh dáng
cüa doàn viên, ngu&i lao dng trong do tp trung chü trI xây dirng, hoàn thin ho
so dir an Lut sira di, b sung mt s diêu cüa Lut Cong doãn näm 2012 gi:ri
Uy ban Thir&ng vi Quc hi; tham gia xay drng ni dung dir thào 10 Nghj djnh
và 01 Quyt djnh chi tit thi hành B 1ut Lao dng nàm 2019. Ti các dja
phuang, ngành, cOng doàn dã tham gia vói cp üy, chInh quyn, chuyên mon
trong vic xây dirng các quy djnh, co ch, chInh sách di vâi doàn viên, ngithi
lao dng thuc ngành, dja bàn, gop phân dam bâo quyên lqi cho ngtthi lao
dng'1.
Các cp cong doàn dà chü dng cir can b nm bt tInh hInh co so, tham
gia d nguâi scr dung lao dng thirc hin Nghj djnh cüa ChInh phü v tang hrcmg
ti thiu vñng nàm 2020, giám sat vic thirc hin chInh sách pháp 1ut lao dng,
tin hong, thuOng cüa doanh nghip cUng nhu d&i sOng, vic lam, tu tuOng
cong nhân, viên chiic, ngu&i lao dng; dC bit quan tam sâu sat, thu&ng xuyen
c.p nht thông tin, kjp thôri phát hin và phOi hçip vOi các don vj lien quan giâi
quyt nhithg v.n d phát sinh, nht là 0 doanh nghip có chü bO trOn, phá san,
c.t giám lao dng, nq hang, gop phn darn bão quyên lçii cho ngu&i lao dng'2.
4.2. Các hoitt dng châm lo cho doàn viên, ngwô'i lao d5ng, nhãt là
trong ti/p TIE Nguyen dan Canh Tj 2020 duiic to chá'c thiêt th4rc, 4i0 sà'c lan
tOa mznh me al các cip ày clang, chInh quyên cl/a phu'ong, !dnh dçw doanh
nghiçp dy mçinh v4c chám lo cho ngu'ài lao dng
'° Theo báo cáo cOa 50 &Yn vi.
COng doàn DuOng st Vit Narn: th chOc hi nghj gop ' dir tháo Thông tu ban hành Danh miic ngh, cOng
vic nang nhçc, dOc hai, nguy hiém va dac bit nng nhc, dc hi, nguy hiém, rà soát và dê xuât b sung 23
danh miic ngh trong nganh Du0ng sat. Cong doàn Than Khoáng san Vit Nam: tham gia kiên xay drng 119
van bàn, nti quy, quy ch&
12

LDLD TP H Chi Minh: da d xuAt SO Lao dng Thuong binh và xä hi Thành ph thanh tra, kim tra 89
doanh nghip cO hànli vi vi phm pháp lust lao dng, nç BFIXH, thii&ng xuyên cO khiu ni, khiu kin cOa cong
nhân lao d*ng và không dOng kinh phi cong doàn trong thOi gian qua vào K hooch thanh tra näm 2020. LDLD
tinh Quang Tn: tham gia kim tra, giám sat 53 dan vj trong dO tham gia Doàn Giám sat cOa UBMT tinh giám sat
vic thrc hin cOng tác h trq nguOi dan bj ánh hixOng do djch Covid-19 06 dan vj cp huyn.
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Ci th hóa K hoach'3 cüa Tng Lien doàn v chäm lo T& cho ngithi lao
dng, các cp cong doàn dä xây dmg k hoach, th chi:c trin khai nhiêu hoat
dtng nghIa, thit thrc, gn vói "Chucrng trInh phüc lcii cho doàn viên và nguà'i
lao dng"; so dcm j to chrc Chi.rang trInh "Têt Sum vây - Mimg Xuãn, an
Dâng" a cap co sâ, cap trén ca sâ tang manh, nhiêu don vj kêt hqp tO chrc "Tét
Sum vy" gn vai Chi.rang trInh "Ngày hi cong nhân - Phiên chg nghia tInh",
qua do, dã gii'ip hang triu hxcit doàn viên, ngithi lao dng di.rçc thii huâng các
lçii Ich v.t chat, tinh than. Theo báo cáo cüa các Lien doàn Lao dng tinh, thãnh
phô, Cong doàn ngânh Trung i.nmg và tucrng ducing'4 dâ cO gân 8 triu h.rçit doãn
viên, nguâi lao dng dixçic h trcl T& vâi thng sá tiên trên 4.097 t dng15; Trao
tang 1.626 nhà "Mái .m Cong doàn" cho doàn viên cong doân có hoàn cánh khó
khän vâi tng sê tin trên 154,8 t' dng (tang 913 nhà và trén 130 t' dng so
vài näm 2019).
Hot dng Länh do Dãng, Nba nithc, Mt trtn To quc Vit Nam và lãnh
do ban, b, ngành a Trung 1.rong thàm, chiic Tt và tng qua cho ngithi lao dng
cO hoàn cãnh khó khän; tham dir hot dng Tt Sum vy th hin sr quan tam,
dng viên kjp thai, to sirc lan tOa mnh m d các cp Uy dãng, chinh quyn dja
phuang, lanh dao doanh nghip quan tam chãm lo cho ngl.r?Yi lao dng. Các hot

13 K hoch 84/KH-TLD ngày 30 tháng 10 näm 2019 v t6 chirc các hot dng chAm lo cho doàn viOn, ngithi lao
dOng nhân dp Tt Nguyen dan Canh Ti 2020.
14 LDLD TP H C'hI Minh ao tng 79.448 ye tàu xe, 300.250 suát qua, 21 nhà "Mái na Cong doàn" vii tng s6 tin
uOv tmnh 196 ti dong. LDLD TP Ha Ni phôi hp vâi các doanh nghip to chcrc én 2.000 chuyén xe dun trén 95.000
CNLD có hoàn cành khó khàn ye qué don Tét; tang qua cho 68.900 CNLD và con NLD cO hoàn cãnh khO khän vOl
so tién trén 35 t dông; tng 700 suât qua tn giá trén 700 triu dOng và 156 giãi thi.râng, tn giá trén 185 triu dng d6i
vOl doân vién cong doan; cO 26 doanh nghip 39 gian hang bàn hang giâm giá phi,ic vi CNVCLD, mCrc giá giàm ti 20
den 50% giá thj tnring. LOLD TP Hal Phông trao t.ng 252.451 phân qua tn giá trén 70 t' dông, h trcl 6.341 ye xe trj
giá trén 1.3 14 triu dong, t chc 130 chuyén xe dtra cOng nhân ye qué dOn Tét 10 triu/1xe tn giá 1.300 tniu dng.
Các cOp cOng ã'oàn tin/i DOng Nai th.m và tng 700.000 phan qua cho cNLD, trao trén 10.000 ye xe tang kinh phi
cho các hoat dng trOn 300 t' dông. LDLD tinh BIn/i Dwo'ng tham mi.ru UBND tinh chi tr ngén séch trén 5 t'j' 575
triu dng tng 11.150 su& qua cho ngu1i lao dOng, céc cp cong doàn trén dja bàn tlnh trao tng gân 700.000 su&
qua cho doàn vién, CNVCLD (mi suât qua tr 100.000d den 500.00d); Ch1rang trinh "Chuyén xe Xuân nghia tlnh
2020" tng 23.500 ye Xe, cO hon 100 doanh nghip th chc xe dim, dOn khoàng 20.000 lao dng v qué dOn Tk
LDLD tin/i Cao Bang: t6 chfrc thàm hOi, dng vién, h6 trçT kjp thii 383 gia dinh NVCLD b thia hai do mon dá ,a
ra dém ngay 30 Tt Nguyen dOn. Cong doàn Than, Khoang sOn phOi hqp vOl chuyén mOn thäm hOi, h6 trq ngtrOi lao
dng trong dp tét là trén 57 t' dOng. COng doàn Dt May Vit Nam phi hçip t chirc 181 gian hang on dãi thuOc các
ngành hang may mac, da giây, thi,rc phm, hOa m pham, djch vi,i vOl t' 1 LIU däi giàm giá tü 20-80%; 05 gian hang
"dng giá" bàn san phOm vOl gia tuvng tnrng; 01 gian hang giá "khOng d6ng" tong qua tr chQn cho 520 cong nhãn lao
dng, thu hOt han 30 nghln lirçit ngiri lao dng dn th.m quan. mua sam vOl tng so tin on dài tràc tlnh g.n 9 t'
dng. Cong doàn Tong cOng ty Hang hOi Vit Nam:các CDCS Kh6i vn tãi bién dà phOi hçp vOl chuyOn mon t chCxc
dOn Tt Nguyen dan cho các tàu cp càng trong mrOc chu dáo, an toàn; dng thii cO k hoach dam báo vt cMt và tinh
than cho s5 quan, thuyén viên các tâu thing lam nhirn vu trén các tuyên Iung hang hài không cO diau kin n Tat a
trong rnrOc.

15

Trong dO s6 doàn viên và ngir&i lao dng ducic tong qua bang tian mt là 3,3 triu hxç,t ngiri vOl s6 tian trén
1.978 t-ç dng; s6 doàn vién yà ngu1i lao ding drqc tang qua bang hiên 4t là han 4,1 ftiu hrçst ngtri vOl sO tian là
trén 1.559 t' dông; s doàn vién và nguOl lao dng &rcic hO tra ye xe là 289.717 nglx1i vOl so tién trên 125 tS dng;
s6 doàn vién, ngtthi lao dng ducic b tn xe ye qué dOn tt là 203 .387 nguii vOl sO tian trén 433 t' dông
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dông chám lo lqi ich cho doàn viên, ngu&i lao dng tiêp tic duqc quan tam triên
khai, mang 1i lçii Ich thit th1rc cho doàn vien, ngithi lao dng'6.

4.3.

Cong the xây drng, phát trkn tá chá'c Cong doàn; tham gia xây
drng, phát triên dáng trong cong nhân, viên chfrc, lao d3ng
Cong tác phát trin doàn vién, thành 1p cong doàn co sâ ducic t.p trung
triên khai dii trong bôi cãnh g.p nhiêu khó khän do ãnh huâng ci1a djch bnh
Covid - 19. Theo báo cáo trong 6 tháng dâu näm, da kêt np mài 299.631 doàn
viên (dat 49,94% chi tiêu giao cUa näm 2020), thành 1p mói 1.959 cong doàn co
s&, trong do khu vrc san xut kinh doanh chim ti l chü yu vói 271.391 doàn
viên và 1.760 cong doàn cc si; thành 1p m&i 722 cong doàn co s tai doanh
nghip CO tt'r 25 lao dng trO len). Vic triên khai phân mêm quãn 1 doàn viên,
cp nht dQ 1iu doàn viên và di the doàn viên cong doàn tiêp tiic di.rçic trin
khai vi hcn 80 nghIn cong doàn c s thirc hin, có hn 2,3 triu doàn viên
dixçic c.p nht thông tin (tang 19 nghIn cOng doàn c s và hm 1 triu doân viên
so vOi cui näm 2019).
Tng Lien doàn ban hành van bàn trin khai Quy djnh 212-QD/TW ngày
30/12/2019 cüa Ban BI thu Trung uang Dâng'7 là cci sä dê các Lien doàri Lao
dng tinh, thành ph xây drng d an sp xêp, báo cáo Ban ThuOng v11 tinh,
thành üy d triên khai th%rc hin'8; to chüc Hi thão "Dê xuât giâi pháp dôi mth
mô hInh t chüc b may và can b cOng doàn các cap", Hi tháo gOp dr thào
quy dnh chirc nàng, nhim v11, t chüc bô may biên chê Ca quan cong doãn
ngành Trung tuang và tuang ducmg, Cong doàn Tng cOng ty trrc thuc Tng
Lien doàn, tip tic lam rö nhüng can cir l 1u.n và thrc tin d hoàn thin "D&
an dOi mói t chüc và hoat dung Cong doàri Via Nam trong tlnh hInh mâi".
Dàng doàn Tng Lien doàn k kt Chuang trInh phi hçcp vói Thành üy
Thành ph H ChI Minh giai doan 2020 - 2025 nh&m tang cung si11 phi hqp
trong 1nh dao, chi dao cüa hai ben di vâi phong trào cOng nhán và hoat dng
cüa th chirc Cong doàn Vit Nam trên dja bàn thãnh phô; tto diu kin thu,n ku
d các dan vj trrc thuc Tong Lien doàn dóng trén dja bàn Thành phO thrc hin
t& nhiêm v11 chInh tn.
Thithng tr1rc Doàn Chü tjch Tng Lien doàn lam vic vâi mt s LDLD
tinh, thành phO, cOng doàn ngành Trung iiang và tuang di.rang, dan vj trçrc thuc
Tng Lien doàn v tInh hInh cong nhân, viên chüc, lao dng, kt qua boat dng
cong doãn các tháng du nàm, cOng tác phOng, chông djch Covid - 19 trong các
cap cong doàn, djnh hung hoat dng các tháng cui näm, chi dao giài quyt các
16

Tang Lien doàn Lao d5ng Vit Narn th chüc trin khai di an Thit ch Cong doàn ti tinh lien Giang. Binh Thun:
11 doanh nghip thuung liicing thrc hin vic dieu chlnh ht hrçmg bUa n ca I6n mUc cao hxn 15 ngan dóng.
17
18

COng van s6 438/TLD ngày 15/5/2020.
Cn Thci, VTnh PhUc, Dák Nong...
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d xut, kin nghj. Lãnh dio cong doàn các cp tang cung di Ca sâ d nm b&t
thông tin, giâi quyêt kjp th?yi hoc kin nghj cap có th.m quyên giãi quyêt, tháo
gi nhUng khó khän, vi.râng mac, gop ph.n nâng cao chit hrçing hoat dng cong
doàn, cUng cô niêm tin, tang cuàng sir gn bó gia th chirc vOi doãn viên, ngu&i
lao dng. Tong Lien doàn triên khai irng diing Van phông din t'r (Voffice) den
các Lien doàn Lao dng tinh, thành phô, cong doàn ngành trung ixcing, cong
doàn tong cong ty trrc thuc lông Lien doàn, gop phAn tit kim chi phi, th?yi
gian trong g1ri nhn van bàn.
Cong tác kim tra, giám sat thrcc thirc hin theo quy djnh, trong do, tp
trung tham mliu ban chip hành, ban thi.räng vii kim tra vic chp hành Diu
1 Cong doàn Vit Nam, kiêm tra quãn 1 tài chInh cong doàn, thirc hin
quyn giãi quyêt và tham gia giâi quyêt dan thu, khiu ni, t cáo; thirc hin
quy djnh giám sat và xir l k lut trong t chirc Cong doàn, gop phn nãng
cao thüc chap hành các chü truang mói, nhim vi tr9ng tam cüa t chi'rc
cong doàn (Uy ban kié'm tra có báo cáo riêng,).
Cong tác giói thiu, phát triên Dãng trong cong nhân, viên chi'rc, lao dng
thrçic quan tam. Trong 6 tháng dâu närn, các cap cong doàn dâ giói thiu 40.971
doàn viên ru tt.'I cho Dãng xem xét, bôi duOng két ntp, có 21.406 doàn viên dã
duçic kt np vào Dàng. Cong tác tham gia gop xây drng Dâng tip t1c duçvc
quan tam, dà t chirc 758 cuc giám sat theo quy djnh 21 7-QD/TW cüa Bô
ChInh trj (dat 70% so vói chi tiêu näm 2020). Các cap cong doàn t chirc dqt
sinh hoat chInh trj tuyôn truyn, ph biên, lay kiên cüa cong nhân, viên chrc,
lao dng tham gia dóng gop kin xây drng van kin dai hi Dàng các cap vâi
nhiêu kiên tam huyêt, sau sac, trách nhim'9.
4.4. Hoit d3ng kj n&m 90 nám Ngày thank 1p Dâng 3ng san Vit
Nam; kj nim 130 nám Ngày sink cüa Cliü tjch H C/il Mink gn vó'i so' k! 4
nám thrc hin Chi thj 05-CT/TW cüa B3 Chink trj
Nhân k nim 90 näm Ngày thành 1p Dãng Cong san Vit Nam
(3/2/1930 - 3/2/2020), k nim 130 näm Ngày sinh Chü tjch H ChI Minh
(19/5/1890 - 19/5/2020), các cp cOng doàn dä to chüc nhiêu hoat dng thi&
thirc gn vOi tuyên tmyn v dai hii dãng các cp tiên tfci Dai hi dai biu toân
quc 1.n thu XIII cüa Dãng nhu: t9a dam, gp mat, biêu di.rang các dãng vien là
can b cong doàn co s& tiêu bieu trong các doanh nghip; biêu dtrang các tp
th, cá nhân cO nhiêu dóng gop trong cong tác phát triên d5ng viên cOng nhãn,
xây drng t chirc co s& clang, xây dijng tO chüc cOng doàn co sâ vng manh; t6
chtrc hi nghj so kt 4 nãm thrc hien Chi thj 05-CT/TW cüa Bô ChInh trj, tuyên
di.rang các gl.rang den hInh tiên tiên trong h9c tp và lam theo thm guang dao
Quáng Nam: 7 don vi cp trén tflrc tip co sà t chirc HOi ngh tham gia van kin di hi Dãng các
215 dai biu tham gia, 281 CDCS to chirc 1y ' kiên vài 6.800 dai biu tham gia.

cap vài
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th'rc Ho ChI Mirth, qua do gop phn cüng c, bti dp nim tin cüa ngu1i lao
dng dôi vói Dâng, nâng cao nhn thtrc, thirc cüa can b cong doàn, doàn viên,
ngithi lao dng trong h9c tp và lam theo tam girnng do dirc Ho Chi Minh 20
Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam phi hçip vi Báo Nhân dan t chrc Hi
nghi biêu discing 90 cap üy viên là chü tjch cong doàn c so tiêu biêu doanh
nghip ngoài khu vrc nhà ni.rOc và chrcing trInh giao 1iru ngh thut "COng than
Vit Nam duOi ci Dáng quang vinh"; t chirc t9a dam "Nãng cao cht hrcmg
cong tác phát triên dàng viên và sinh hot chi b trong doanh nghip ngoài khu
v1rc Nha nuOc"; to chirc t9a dam: "Can b cOng doàn hçc tp và lam theo
phong each Ho ChI Minh; phi hçip vOi Bâo tang Ljch s'cr quôc gia t chüc
trung bay trin lam: "Chü tjch H ChI Minh vOi giai cap Cong nhân và to chirc
COng doân Vit Nam"21...
Doàn Chü tjch Tong Lien doàn ban hành Nghj quy& 07/NQ-TLD v& di
mOi cong tác thi dua, khen thuOng trong cong than, viên chirc, lao dng và hot
dng cOng doàn; Kê hoch so 41IKH-TLD ngày 08/5/2020 tO chüc Dai hi thi
dua yêu nuOc trong cong than, viên cht'rc, lao dng toàn quOc lan thu X, näm
2020; k kt chung trInh phôi hcip vOi B Nông nghip và Phát triên nông thôn
v vic day mnh phong trào thi dua phiic vi sr nghip cOng nghip hóa, hin
d?.i hóa nông nghip và phát triên nông thôn, giai doan 2020 — 2030. Các cap
cOng doàn các cp tiêp tic tuyên truyên, vn dng can b, doàn viên, cong nhân,
viên chirc, lao dng hang hái thi dua lao dng san xuât, phát huy sang kin, cài
tin kT thut, dàng k thrc hin cOng trInh, san phâm, huOng ung phong trào
"Lao dng giOi", "Lao dng sang tao"; thirc hin cuc 4n dng "Can bO, cong
chirc, viôn chüc nói khOng vOi tiêu circ" gn vOi thrc hin phong trào "Can b,
cong chüc, viên chi:rc thi dua th?c hin van boa cong sO"... thiêt thirc Ip thành
tIch chào mrng k' nim 90 näm Ngày thành 1p Dãng Cong san Vit Nam, kST
20 LDLD tinh Tuyên Quang t6 chrc Lien hoan Ting hat cOng nhân lao dng vài chO dè "90 mOa Xuân cO
Dãng", thu hOt hang tram doàn viên, ngll&i lao dng tham gia; LDLD tinh Thi'ra Thiên HuE th chcrc k nim 90
näm Ngay thành 1p Dãng Cong san Vit Nam và tng kt cuOc thi vMt v hQc tp và lam theo tu tuO'ng, do
dirc, phong each H Chi Minh trong can b, doàn viên Cong doàn và ngixi lao dng tinh Thra Thien Hue; Lien
doàn Lao d5ng tinh Quáng Trj t6 chc tuyên thwng 60 dãng vién là cOng nhân, lao dOng khu virc doanh nghip
ngoai nhà rniOc và can bO cOng doàn co sO tham gia cp Oy; Cong doàn Viên ch&c Vit Nam t chc t9a dam
"COng doàn tham gia xay drng, Chlnh d6n va bào v Dãng". LDLD tinh Gia Lai: th chirc "Giài bong chuyen
nam, nit ket hqp trong doàn vien, ngiiOi lao dng toàn tlnh" vài sr tham dir cOa 23 di dai din cho các cp cOng
doàn trrc tiep co sO...
21

Lien doàn Lao d5ng thành pM Ha N5i t chc bieu dumig 90 can bO cOng doàn ca sO là Dang viën tiêu bieu
trong các doanh nghip ngoai khu vrc Nhà nuOc; Lien doàn Lao dçng tinh Thira Thiên HuE th chcre Hi nghj sq
ket 4 näm thc hin Chi th s6 05-CT/lW cOa B ChInh trj, bieu duong các dien hlnh tiOn tien trong h9c tp và
lam theo ttx tuong, dao dOe, phong each H ChI Minh, trao tang B&ng khen cho 19 tp the Va 41 cá nhân tieu
bieu; Lien doàn Lao dç5ng tinh Dáng Nai phát dng cuc thi trrc tuyen "Bác H vài giai cp cong nhãn và t
chc Cong doàn". Lien doàn Lao dng tinh QuOng Nam: th chtc tuyOn duang 17 cp Uy viên là chO tjch cong
doàn c sO, tng Bang khen cho 03 tp the, 08 cá nhân tiêu bieu trong hçc tOp và lam theo tu tithng, do dic,
phong cách H ChI Minh, giài thiOu 01 gung can bO Cong doàn tieu bieu tham gia trién lam "Nhttng táni guong
binh dj ma cao qu)2"...
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nim 130 näm Ngày sinh cüa Chü tjch H ChI Minh và các ngày 1 lón trong
nàm 202022.
4.5. Tang kett 10 nám 1htc hin Nghj quyit 6b/NQ-TLD v cong tác vn
d3ng nfr CNVCLD và Gui thj 03/CT-TLD vt phong trào tizi dua "Giói v4k
n,thc, dam viçc nhà" trong nü' GNVCLD
Các cp cong doàn dâ tin hành tng kt 10 nàm thc hin Nghj quyt
6b/NQ-TLD và Chi thj 03/CT-TLD ye cong tác 4n dng nft CNVCLD và
phong trào thi dua "Giói vic nzthc, dam vic nhà" trong nü cong nhan, vien
chirc, lao dng23, xây dirng báo cáo tng kêt 10 näm th%rc hin Chin h.rqc quc
gia v bInh ding giäi, Chin hrçic quôc gia ye dinh duong Va tng kt 15 nãm
thi:rc hin chi thj 49/CT-TW ye cOng tác gia dInh.
Vic thành lip, kin toàn ban nit cong qu.n chi:ing, nht là khu vrc doanh
nghip ngoài nhà rnthc tip tiic duqc quan tam, dã thành 1p mâi 510 ban nit
cong qun chüng khu virc nba nurc và 1.324 ban nit cong quân chiing khu vrc
ngoài nhà nuâc (dat 66% chi tiêu nàm 2020). Tong Lien doàn t chuxc tp hu.n
cho can b cong doàn ye chê d an sinh xã hi lien quan den siirc khôe và cong
tác truyn thông cho can b cong doàn, tp hun nâng cao cho giãng viên kiêm
chrc ye bInh ding giói và chInh sách dôi vó'i lao dng nit; xây drng tài 1iu
truyên thông cho can b cOng doàn ye phông ngira và giãm thiêu lao dng trê
em cho can bô cong doàn; xây dung kê hoach khâo sat ye di sng gia dInh
cOng nhan, lao dng ô khu cong nghip, khu ché xuât, nhm có cci sâ tham gia
gop xây dirng nghj djnh cüa Chinh phü (thay the Nghj djnh 85/ND-CP) ye
chInh sách di vôi lao dng nit và báo dam bInh dang giâi.
4.6. COng tác quán 1j5 tài chinh, tài san cong doàn
Tng Lien doàn tin hành nghiên ciru sita di ch d k toári cong doàn
dam báo dng b, phü hçTp vói các quy djnh cüa Nba nuOc. Vic thu kinh phi
cOng doàn khu virc san xut kinh doanh qua mt tài khoãn cüa Cong doãn Vit
Nam tip tiic dirçc hoàn thin, gop phân nâng cao hiu qua cOng tác thu tài
chInh cOng doàn, dam báo cong khai, minh bach, kjp thai, hiu qua. TInh dn
ht tháng 05/2020, dâ có 46.722 doanh nghip däng k tài khoân, chiêm 86,5%
tng s doanh nghip phài ké khai, tang hm 11 nghIn doanh nghip so vai thai
dim cui narn 2019, trong do s doanh nghip có to chIrc cong doãn dâ thirc
22

Bac Lieu t chrc phát dng phong trào thi dua "Mrng Dãng quang vinh, mrng xuân Canh T 2020", gán vâi
dy mnh vic h9c tp và lam theo tii tis&ng, do dc, phong cách H ChI Minh và k nim 91 nàm Ngày thành
1p Cong doàn Vit Nam; Hãi Dwmg: Co 6.950 sang kin, cái tin k5' thut và sang kin kinh nghim, cong trInh,
dé tài khoa hQc vài tng giá trj lam 1i hang tram t' ding. Ba R/a — Vung Thu 4n dng cOng nhân, viën chic,
lao dOng dang k,) các san phm thi dua chào mirng k nim 90 nAm Ngày thành 1p Dáng Cong san Vit Nam,
kt q ua, cO 01 san phm hoàn thành vtrqt triràc thai gian và ti& kim 300 triu dng.
23

CO hon 124 nghIn cã nhãn duçic khen thuOng danh hiu "Giói vic ntrrc, dam vic nhà".
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hin ké khai là 19.991 dan vj. D tao diu kin thun lçii cho cong doàn ca sâ và
các doanh nghip, Tng Lien doàn k kt quy ch phôi hqp vói Ngân hang
Nông nghip và Phát trin nông thôn Vit Nam (Agribank), trin khai them kênh
thu, phân phi kinh phi cong doàn qua tài khoân Cong doàn Vit Nam dôi vth
khu virc sr nghip.
Do tác dng cüa djch bnh Covid - 19, boat dng cüa các dan vj s1r
nghip, dan vi kinh tê trirc thuc COng doàn dêu bj ánh hu&ng nhât là các don vj
kinh doanh djch v11. Doanh thu tai các dan vj nay bj skit giãm nghiêm tr9ng, hoat
dng chi mang tInh c.m chrng, them chi phâi tam thi dóng ci:ra, tü do ânh
hi..r&ng dn thu nhp cüa ngui lao dng, nhiu lao dng dä phãi tam nglxng hoc
nghi vic. Hoat dng cüa các don vj trong lTnh virc giáo d1c dào tao co bàn on
djnh, tuy nhiên chuang trInh, k hoach dào tao phài thay di d phü hqp. Các co
s& dào tao ngh thI chju ành hi.rông ln han do không tuyên sinh duçic bce viên.
Các don vj hoat dng trong lTnh virc van hóa, báo chI, xuât bàn, các Ca quan
nghiên elm tuy chju ánh hithng nhi.mg co bàn vn thigrc hin duct thim v1j
chInh trj duçic giao.
III. HN CHE, iuiO IUIAN yA NGUYEN NHAN
h

-

1. Hn che, kho khan
Ben canh nhüng két qua dã dat duct, boat dng cong doàn con mt so han
ch, khó khän chU yu nhu sau:
- Mt so LDLD tinh, thành phé, Cong doàn ngành Trung uong, Cong
doàn Tng cong ty trrc thuc TLD chua chi dao quyêt lit cong tác phOng
chng djch bnh Covid- 19; cong tác tuyên truyên chtra duqc thirc hin bài bàn.
- Cong tác djnh huàng, tuyên truyn, n.m b&t và xü l thông tin trên mng
internet có tin b nhung có lüc chua dng b, chua kp thai. Hâu hêt các cuc
ngirng vic tp th du di.rçic thông tin, chia sé trên mng xà hi trwc khi duac
phàn árih trên báo chI.
- Cong tác phát trin doàn viên gp khó khn, ti mt s6 don v s hrçng
doàn viên giãm thiu han s hrcvng doàn viên kêt np m6i24.
- COng tác quàn l, sr diing tài chInh cong doãn mt s nai chua chtt chê, d
xãy ra sai phm, bj xlr l, k' 1ut.
- Kt qua thc hin mt s chi tiêu duçic giao cüa näm 2020 dat thp, uóc
khó hoàn thành chi tiêu Ca nám nhu chi tiêu v thãnh 1p CD tai doanh nghip Co tr
25 lao dng trâ len (chi dat 39,81%), chi tiêu cong doàn co sa tO chlrc Tháng Cong
nhân (dat 56,58%)...

24

S doàn vién cong doàn giâm là 400.7 10 doàn vin trong khi s6 kt np mOi là 288.554 doàn vién.
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2. Nguyen nhân
- Do ãnh hithng cüa djch Covid-19 không chi tác dng dn tInh hmnh san xut
kinh doanh cüa các doanh nghip, ãnh htrâng trrc tip dn vic lam, thu nhp, dñ
song cüa doàn viên, ngithi lao dng ma con lam chm tin d thc hin các hot
dng Co bàn cña to chirc Cong doàn.
- Mt s chü tnrang cüa t chirc Cong doãn chm duqc huàng dan, cii th hóa
hoc diêu chinh, gay ành hthng den vic trin khai thirc hin.
- Mt s6 Lien doãn Lao dng tinh, thãnh ph& cong doàn ngành trung rnmg Va
tirong throng, cong doàn tng cong ty trirc thuc Tng Lien doàn chisa kjp thOi trin
khai phucrng pháp hoat ctng mi khi tInh hInh có s11 thay dOi co bàn.
IV. NHIM VJ TRQNG TAM TRONG 6 THANG CUOI NAM 2020
NhItng tháng cui näm 2020, dir báo djch bnh Covid - 19 tip tic có
nhüng tác dng den tInh hInh san xuât kinh doanh cüa doanh nghip, tim n
yu th có th phát sinh nh11ng din biên phüc tp trong quan h lao dng nhAt là
vào djp cui näm. Dé hoàn thành ducic miic tiêu kép - dông hành cüng doanh
nghip khôi phiic san xuât kinh doanh, chàm lo cho ngi.thi lao dng và tiêp tVc
thirc hin vic phOng, chông djch, thrc hin tot chi:i dê nàm "Nâng cao chit
Iucrng hot dtng cOng doàn co' sâ", hott dng cOng doàn tp trung vào mt s
ni dung chü yu sau:
1. Hoàn thin trInh dir an Lut si.ra di, b sung mt s diu cüa Lut
Cong doàn. Trin khai thi.rc hin B 1ut Lao dng (sira doi), tham gia xây dirng
và trin khai cac nghj djnh, van bàn hithng dn thi hành B 1ut Lao dng (si:ra
di) trong th chüc Cong doàn. Phát buy vai trô tO chi'rc Cong doàn trong Hi
dông Tiên liro'ng quOc gia trong thi.rcing Iuçmg, dam phán tiên luo'ng tôi thiêu
vüng 2021, vai trO thành viên Ban chi dao quOc gia ye cài cách chInh sách tin
h.rang, bào him xä hOi và ru dâi nguO'i có cOng. Chü dng thc hin các giâi
pháp d to diu kin thun lçii cho cong doàn co s tin hành dam phán, thisang
hrcrng tin luong cho ngi.thi lao dng nàm 2021 theo quy djnh pháp lut.
2. Tham gia kim tra, giám sat vic chp hành pháp 1ut lao dng, chInh
sách di vfii ngutYi lao dng nhât là vic triên khai thirc hin Nghj djnh 42/NDCF và Quy& djnh 1 5/2020/QD-TTg cüa Thu ttthng ChInh phü; vic thirc hin
ch dO, chInh sách dM vOi ngui lao dng ye bào hiêm xã hOi; an toàn v sinh
thirc phm, cht luçing bUa an Ca.., Tang cung dôi thoai nhât là dOi thoi dOt
xut d giài quyêt các vuOng mac phát sinh ti Co sâ.
3. Phi hcip vth nguYi sü dung lao dng trong vic sp xp 1i san xu.t,
nhân sir, di mâi quy trInh, tim kim thj triso'ng, diu chinh m1rc luong; phát
dng phong trào thi dua nâng cao nàng suât, chung tay cüng doanh nghip vrnt
qua khó khan; phi hçp thc hin cOng tác dào tao, dào to 1i cho ngithi lao
14

dng d nãng cao trInh d, k5 nãng ngh nghip, sn sang thIch 1rng vi yêu cu
tInh hInh mói.
4. Tip tiic thirc hin K hoach s 05/KH-TLD ngày 02/2/2018 v thirc
hin mt s giãi pháp d dam bão an ninh chinh tn, tr.t tr an toàn xã hi trong
các cutc ngmg vic tp th và dInh công; xây dirng di ngü cong nhãn nông cot
dê kjp thai näm bat tInh hInh, Ui tu&ng, tarn tu nguyen v9ng cüa nguiYi lao dng,
phôi hqp chat ch giCta các cap cong doàn vài các ci quan chirc näng trong vic
thirc hin chê d chInh sách dôi vOi ngu?i lao dng.
5. Tiêp t1c trin khai Chuong trInh "Chãm lo phüc igi, lci Ich cho doàn
viên cong doàn, giai doan 2019 — 2023", tIch crc tham gia thc hin cuc 4n
dng "Ngthi Vit Nam uu tiên dUng hang Vit Nam". Nhân rng các mô hInh
thiêt thrc chäm 10 1i ich 4t chat, tinh than cho doàn viên và ngu?i lao dng,
d.c bit là chàm lo cho doàn viên, ngtthi lao dng & doanh nghip ngoài khu virc
nhà nuóc, các khu cong nghip, khu chê xuât. Tiêp tVc triên khai thrc hin xây
dmg các thit chê cong doàn tai các khu cong nghip, khu chê xuât theo Be an
dä duqc ThU tithng ChInh phU phê duyt. Xây dirng ké hoach chäm lo cho doàn
viên và nguäi lao dng trong dip Tt Nguyen dan 2021 v&i mvc tiêu không d
ngu&i lao dng nào không có Tét.
6. Tang cithng tuyên truyn d doàn viên, ngu&i lao dng hiu, n&m rô
các chU truorig cUa Bang, chInh sách, pháp lut cUa nhà nu&c, các chi dao, giãi
pháp cUa ChInh phU, các cap cong doàn và ngành, dja phisong, tü do, giUp nguôi
Lao dng yen tam, tin tu&ng và tip tiic gãn bó vói doanh nghip d khôi phiic
san xut kinh doanh, giãi quyt vic lam, gOp phân xây dimg quan h lao dng
hài hOa, on djnh, tiên b. Tiêp tijc triên khai kê hoach truyên thông cUa t chirc
Cong doàn nàm 2020, tp trung tuyên tnuyên hoat dng diên hInh cUa các d.p
cong doàn. Phôi hçip vài các ngành chüc nàng chU dng thông tin trên mang xã
hi cUa Cong doàn.
7. D.y manh các giãi pháp thirc hin chU dê hoat dng nàm 2020 "Nâng
cao chat lixcing hoat dng cOng doàn co s&".
8. Tip t%lc thirc hin vic cp nht dü lieu doàn viên và di the doàn viên
cong doàn; giâi thiu doàn viên uu tU cho Bang xem xét, kt nap. Phi hqp
chuAn bj than sir cUa to chUc Cong doàn giâi thiu tham gia cci cu c.p Uy dàng
các cap. To chi'rc cho can b cong doàn các cap, doàn viên, ngu&i lao dng dóng
gop kiên vào dir thào van kin dai hi dàng cUng cap, Van kin Dai hi XIII
cUa Bang.
9. DAy manh các phong trào thi dua tai co s&, thUc dAy näng suAt lao
dng, chat luçmg san pham, hiu qua cong tác, dam bâo an toàn lao dng. T
chcrc xét chn và trao tang "Giãi thu&ng Nguyen Van Linh" ln thir II, nãm
2020 nhân kS' nim 91 Nàm ngày thành l.p Cong doàn Vit Nam (28/7/1929 15

28/7/2020); T chirc Hi nghj din hInh 'tiên tin cong nhân, viên chirc, lao dng
các cap tiên tâi Di hi thi dua yêu nixóc cong nhân, viên chirc, lao dng ln thu
X, giai don 2016 - 2020.
10. Tip tc chi d?o tng kt 10 nàm th?c hin Nghj quyt 6b/ NQ-TLD
ye cong tác 4n dng nü CNVCLD và Chi thj 03/CT-TLD v phong trào thi dua
"GiOi vic nuOc, dam vic nhà" trong nü CNVCLD. Quan tam các hot dng
chäm 10 cho ni cong nhân, viên chüc, lao dng và con cOng nhân, viên chirc, lao
dng. To chirc các hoat dng tuyên truyên nhân djp k' nim Ngày thành 1p Hi
Lien hip Phi ni Vit Nam...
11. Nghiên c'ru xây dirng và ban hãnh các quy djnh v cOng tác tài chInh
phü hçip v&i các quy djnh cüa Nhà nithc. T chüc t& cOng tác thu tài chInh cOng
doàn theo kê hotch. Triên khai có hiu qua Quy ch phi hçp s
500/QCPHJTLD-Agribank ye thu kinh phi cong doàn khu vllc san xut kinh
doanh qua mt tài khoán Cong doân Vit Nam ma ti Agribank. Quân l chat
ch, chi tiêu tit kim, phiic vi tot hot dng cüa to chirc Cong doàn, tang cithng
cong tác kim tra, giám sat. Chi do các dm vi kinh tê, sir nghip cOng doãn
tnrc thuc lông Lien doàn chü dng sap xêp, xây drng phiscing an hoat dng,
kinh doanh theo hithng tr chü, hiu lrc, hiu qua. Dánh giá kêt qua thirc hin
Quyt djnh s 643/QD-ILD ngày 22/5/2020 ye vic chi h trq doàn viên, ngixii
lao dng bj ãnh hixOng bai djch bnh Covid-19; cOng van s 245/TLD ngày
18/3/2020 v vic lüi thai diem dóng kinh phi cong doân di vâi các doanh
nghip bj ánh hu&ng bai djch Covid-19
12. Tip t1ic chi do vic sp xp, kin toàn, dM mai hott dng cüa cac co
sO giáo dic ngh nghip, các cung van hóa, nhà van hóa lao dng, các doanh
nghip trrc thuc và các co sâ nhà d.t cüa to chuc Cong doàn.
13. Hrncng dn sp xp, t chuc qu5 xã hi, qu t1r thin cüa các cp cOng
doàn phU hçip vói quy djnh cüa pháp lut d phát huy math me hcm nüa hiu
qua hot dng xä hOi cUa COng doàn. Tiêp tiic nghiên cüu nhân rng Qu trçl
yn cho cOng nhân lao dng nghèo tir to vic lam trong h thông cong doàn,
xay drng quy ch thành lap, t chirc, hot dng qu d thirc hin thông nhât trên
toàn quôc.
14. SG kt 5 nàm thrc hin Nghj quyt 06b/NQ-TLD ngày 03/8/2015 cüa
Ban Chp hành Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam ye nâng cao chat h.rçing,
hiu qua hot dng üy ban kim tra cong doàn. lriên khai chisong trInh kim tra,
giám sat cüa các cp cong doàn nãm 2020, chii tr9ng cong tác kim tra tài chinh,
nht là kim tra ciing cp và kiém tra cOng tác thu, chi, quãn l tài chInh cüa
cong doàn cci sâ.
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15. Trin khai k hoch sa kt rnra nhim k' thrc hin Nghj quyêt Di hi
xii Cong doân Vit Nam. Thirc hin hiu qua chiiong trInh ph& hçip vol ChInh
phü, các b, ban, ngành, cp y, chinh quyên các dja phi.rcmg./L

Nt7i nhân:
- Van phông TW Dàng;
- Ban Dan 4n TW (02 ban);
- Ban To chirc 1W;
- UBKT Trung iwng;
- VAn phông ChInh phü;
- Mt trn to quc Vit Narn;
- Các die Uy vién BCH TLD;
- Các LDLD tinh, thành phô;
- Các CD nganh TW và tuang duang;
- Các ban, dorn vi trirc thuc TLD;
Liru: VT, TH.

TM. DOAN CHU TICH
PHO C 'TICH THIf1NG TRVC
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