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BAO CÁO
Kt qua t chfrc các hot dng Tháng Cong nhãn näm 2020
I. CONG TAC CHI BO VA TRIEN KHAI THIIC HIN
1. Cong tác cM do
Boàn Chü tjch Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam sam ban hãnh K
hoach to chirc Tháng Cong nhân' trong h thông cong doàn. Truôc tInh hInh
djch bnh Covid — 19 diên biên phirc tap, tác dng không nhO den vic lam, thu
nhp cüa cOng nhân, lao dng; dé phü hgp v&i tInh hInh md Doàn Chfi tjch
Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam da kjp thai huang dan, bô sung các hoat
dng Tháng Cong nhân2.
Mt trong nhng dim mri cüa Tháng Cong nhân là chü d hoat dng.
Trong giai do?n 2017 - 2019, chü dê Tháng Cong nhân dêu tp trung cho phc
lçii doàn viên nhi.r "MOi CDCS - mt /cri ich doàn viên"; nãm 2020, Doàn Chü
tjch Tong LDLD Vit Nam quyêt ctjnh chü dé "Näng suát cao — An toàn lao
d5ng — Thu nh2p tot" và bô sung chü dê "Duy trI vic lam - An toân lao d5ng On djnh thu nhp" dê các LDLD tinh, thành phô, Cong doàn ngành Trung uang
hu&ng dan cong doàn cci sa (CDCS) la ch9n, triên khai th%rc hin sat vai tInh
hmnh thut té.
2. Cong tác triên khai thçrc hin
Do bi cãnh djch bênh, nói chung các cp cong doàn không t chiirc L
phát dng Tháng Cong nhan 2020 bang hInh thüc t.p trung. Dê tinh than cüa
Tháng Cong nhân duçc Ian tOa sâu rng, các cap cOng doân dã chü dng, sang
tao trong i'mg diing cac k thu.t truyên thông mai khi triên khai Tháng Cong
nhân näm 2020, ci the:
- Tgi cap Trung u'clng
Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam phi hçip vai B Lao dng Thircing
binh và xà hi to chüc Lê phát dng Tháng hành dng ye an toàn, v sinh lao
dng (ATVSLD) và Tháng Cong than nàm 2020 quy mô nhO và phô biên trén
các phrnmg tin truyên thông dai chiing (Dài Truyên hInh Vit Nam và các cc
quan báo chi, truyên thông trong và ngoài h thông cOng doàn), dông thai chia
sé trên các trang mng xà hi do cOng doãn các cap 1p dê ngui lao dng cá
nithc theo dôi3.

'Ké hoach s6 06/KH-TLD ngãy 18/02/2020.
Cong van so 386iTLD ngày 24/4/2020.
D h9a thông tin v L phát dng Thang COng nhân trth facebook Cong doàn Vit Nam có gân 30 nghIn tuçt
tip cn Va t.rang tãc.
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- TQi côngdoàncá'plrénccis&và cóngdoân ccith
Nhiu LDLD tinh, thành ph Cong doàn ngành TW và tucmg ducvng,
cong doàn qunIhuyn dä to chirc truyên hInh trVc tuyên Tháng Cong nhân trên
mng xâ hi4.
Nhiu cong doân co s dng bat phát dng Tháng Cong nhân ngay tai
fbi giao ca san xuát5.
II. KET QUA TO ciiUc CAC HOT BONG THEO CHU BE
1. Phát dng thi dua náng sut cao, thu nhp tt cho nglrri lao dng
Các CDCS dã phi hçip vOi ngu?xi sir ding lao dng to chirc các phong
trào thi dua "Lao dng giOi", "Lao dng sang tao". Nhiêu sang kiên câi tiên k
thut, cong trInh, san phâm drc cong nhn; nhiêu tp th& cá nhân duqc ton
vinh. Co 8.292 CDCS to chüc. khen thuâng 58.133 CNLD vài tOng sO tiên
khoâng 11,5 t dông6.
Ben canh do, các cp cOng doàn dã tuyên truyn, vn dng ngui lao
dng thirc hin các boat dng dông hành v&i ChIn}i phü, vi doanh nghip trong
khôi phiic, phát triên san xuât, kinh doanh, duy trI vic lam, on djnh thu nhap,
dam bâo an toãn cho ngithi lao dng, khãc phiic hu qua cüa djch COVID - 9.
2. To chfrc các hot dng dam bão an toàn lao dng
Các cp cong doàn tp trung trin khai sâu rng chü d Tháng hành dtng
ye ANVSLD "Day manh cãi thin diêu kin lao dng và kiêm soát các nguy ca
rüi ro ye an toãn, v sinh lao dng tai nai lam vic"; phô biên các quy djnh ye
ATVSLD tai noi lam vic nhãm nâng cao nhn thirc cho ngi.thi lao dng và
nguñ sfr dicing lao dng; to chirc tp huân, huân luyn ye ATVSLD cho can bO
cOng doàn, di ngü an toàn v sinh viên và ngi.rO'i lao dng; tO chrc thi ye
ATVSLD bang hInh thirc trrc tuyên.
Ben canh do, các CDCS dy math vic phi hçp, giám sat ngri sü diing
lao dng trong vic triên khai các giãi pháp, bin pháp dam bào ATVSLD tai
ncii lam vic; chfi dng dôi thoai v6i nguäi s1r diing lao dng dê giâi quyêt các
kiên nghj, dê xuât cüa ngui lao dng lien quan den van dé nay, nhât là nhüng
mY! có nguy cb rüi ro cao.
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LDLD TP. Ho Chi. Minh
to chc H91
ngh .tric tuyen trien
khai ke hoach Thang Cong nhan näm 2020 cO gan
42 nghin luqt xem; LDLD Qun 1 tO chic tric tuyên khai mac "Tháng Cong nhân nàm 2020" cO hn 10 nghIn
tiêp cn và Uwng tác. CD KCN tinh Hãi Dung tO chic phát dng Tháng COng nhan, Tháng Hành dng ye
ATVSLD và Ngay hi cOng nhân nAm 2020 vài si tham gia cOa 1.600 cOng nhân, lao dng dn tr 8 khu cOng
nghip trén dja ban tinh.
Cong doân Cong ty CP Than Mông Duong dong bat phát dng tai Nhà giao ca các phân xuOng trong cã 03 ca
san xuât.
6
CD Duông sAt Vit Nam to chc 25 cuOc thi tay nghO cho 1.845 CNLD; nâng bc th cho 262 CNLD. LDLD
TP Hái PhOng dàng k dam nhn 22 cong trInh, sari phâm vOi tong tr gia 1.796 t dong. LDLD tinh Tây Ninh
dAiig k' thiic hin 30 cong trinh, vic lam h&u ich frén các ITnh vrc kinh tê - vAn hOa — xA hi. LDLD TP Ha Ni
cO 6.968 CDCS phát dOng thi dua "Lao dng giOi", "Lao dng sang t?o" d dat nAng sut cao, dt t 1.81,41%.
LDLD tinh Ninh BInh cO 9.692 doàn viên, CNLD duc h9c tip, bOi dtrng nâng cao trinh dO, tay nghé. LDLD
tinh Ngh An khen, biu duong 1.657 CNVCLD có thành tfch trong lao dng san xut. Cong doàn Hang khOng
?hát dng thi dua thu hOt 33 tp the và 4,520 cá nhãn tham gia.
LDLD tinh Tiên Giang cO 03 don vj thi,rc hin can sang kin, san phâm gop phân phOng, cMng dch nhu: san
xut rnràc raa tay khãng khuân, sAng ché mAy ran tay ttr dng, mAy do thAn nhit ti,r dng, buOng khCr khuAn toAn
than, nOn cMng dch bàn.

2

Các cp cong doàn da t chüc thäm hói, dng viên và tang qua cho 7.055
nan nhân, gia dinh nan nhân bj tai nan lao dng, bnh nghê nghip. Co 806
doanh nghip to chirc khám sirc khOe djnh kS' cho 14.029.505 nguäi lao dng và
các hoat dng huàng ng thiêt thirc khác thu trao so tiêt kim cho cOng nhân bj
tai nan lao dng có hoàn cãnh khó khàn.
3. Các hot dng duy trI vic lam cho ngtr?ii lao dng
Các CDCS phi hcrp vói ngithi si'r dyng lao dng xây dirng phucmg an lao
dng dê so dông nguñ lao dng dêu có vic lam, có thu nhp; chuyên huóTlg mt
hang sn xuât mâi; giOi thiu viêc lam, dOng thai tao diêu kin dê nguii lao dng
di tIm vic lam mói; to chüc huân 1uyn, dào t?o nâng cao tay nghê cho nguYi lao
dng8.;. Nhiêu CDCS cOn thirc hin vic giám sat ngui sir ding lao dng khi thirc
hin cat giãm lao dng, dam bão các chê d, chmnh sách cho ngixi lao dng khi bj
cat giàm lao dng; quan tam den lao dng nU, lao dng có con nhO, lao dng gp
nhiêu khó khãn; tuyên dung lai lao dng khi có các don hang mth9.
Co 6.928 CDCS trong nhüng doanh nghip phâi tam dmg san xuât kinh
doanh dã chñ dng phôi hqp vâi các Co quan chüc näng, ngthi sir dyng lao dng
giâi thiêu vic lam cho ngithi lao dng hoc tu van cho h9 chuyên nghê, cung
cap thông tin tuyên dyng tr các co quan khác nhau, noi tiêp nhn lao dng, dc
bit, tim cách hO trçi thu nhp cho ngui lao dng'°. Dc bit Co CDCS khOng
chi lam tot cong tác bâo v quyên, lgi Ich hcrp pháp, chInE dáng cho doàn viên,
nguii lao dng doanh nghip mInh ma con mô! rng pham vi sang doanh
nghip Ian c.n. Do là Cong doàn COng ty TN}IH New Apparel Far Eastern Vit
Nam (BInh Phu&) dã gii'ip 90 cong nhân cüa COng ty TNHH Ni that Bo Lin
BP chua có to chüc COng doàn a Khu Cong nghip BAc DOng Phi dôi di.rcic
quyên lqi cüa mInh.
4. Các hoit dng em djnh thu nhp cho ngtrOi lao dng
D giãm b& khó khän, gop phn n djnh cuc sng cüa doan viên, nguai
lao dng, Doàn Cha tjch Tong Lien doàn dã ban hânh Quyet djnh so 643/QDTLD ngày 22/5/2020 ye vic chi h trçi cho doàn viên, nguii lao dng bj ánh
hlthng bôi djch bênh COVID-19. Theo thông kê chixa day dü tü báo cáo cüa 14
LDLD tinh, thành phô và 01 cong doàn ngánh, có 8.43 4 ngixai lao dng duçvc ho
trc vii sO tiên 6.479.500.000 dông.

CDCS Cong ty TNHH Long Sinh (Khánh HOa) ph6i hcip vdi ngtiäi sr dung lao dng d ra chi&i hrac, giài
pháp 11ng phO vài di dich, dam bão vic lam, mic 1umg On dlnh cho 200 lao dng. CDCS COng ty TN1-IH
Electronics Samsung VN - SEV phM hp vài ngi.ri sir ding lao dng bô tn lao dng, uu tiên den lao dng n,
gia dinh cO nhiêu the h lam cOng nhân. CDCS cong ty Sumitomo Electric d xuAt vâi ngui scr dung lao dng
bô trI 1 ngay trong th&i gian nghi luân phiên dO ngtrâi lao dQng tiOp tVc h9c tap, nâng cao trinh dO.
CDCS Cong ty TNHH Giây Sunjade ViOt Nam (Thanh HOa) phôi hçrp vâi ngräi sfr dicing lao dng kêu gpi
1.133 CNLD tm hoan HL quay trô iai lam viOc. CDCS Cong ty CP Teakwang Vina (Dong Nai) ho trq cOng
nhân nghi vic môi nàm cOng tác tirang throng vâi 5.000.000d. MOt s CDCS doanh nghip ngoai Nhä nizóc 0
Khu Kinh tê Nghi son và các KCN tinh Thanh I-lOa dA h tro ngu&i lao dng nghi viOc 01 thang lwnng trong 3
tháng...
10
Các CDCS 0 Dông Nai, nhi.r: Cong ty TNHH Great Kingdom International Corporation dä trao 1,8 nghin phn
qua cho tat cã lao dng lam vic tai cong ty; Cong ty TNHH Dona Pacific Vit Nam thi.rong hiqng tang giá tr
beta an gitta ca, dam bão vic lam cho NLD;
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Co 9.868 CDCS chfi dng näm bt tInh hInh cong nhân g.p khó khàn do
giâm vic lam, dc bit là cong nh.n nU, cong nhân có con nhó, cong nhân bj
ôm dau, bnh t.t, gia dInh có nhiêu the h lam cong nhân dé tu van, ho tr? cho
41.591 CNLD dugc hithng các gói an sinh cüa Nba nthc vó'i tong so tiên
khoàng 41,1 t triu dông. C 5.799 CDCS chü dng tu van, ho trçr cho 117.267
CNLD dixçic hu&ng các chê d, chInh sách cüa doanh nghip vói tOng sO tiên
khoàng 172,2 t dông. Co 25.183 CDCS thàm hôi, tng qua cho 905.604 CNLD
gp khó khãn vOi tong so tiên khoâng 181,4 t dông".
NIhiu cong doàn cp trên co si có các each lam hay, boat dng có
nghia nhám chãm lo cho doàn viên, ngui lao dng khó khän nhu: to chirc
"Phiên chg 0 dong"12 ; "Hot tóc 0 dOng"13 , chucing trInh "Büa sang hanh phüc"
phiic v11 min phi cho cOng nhân, nguäi lao dng' 4; h trg cho Cong nhân b
bnh hiêm nghèo, b tai nan lao dng...
Song song nhng hoat dng trén, nhiu CDCS con huâng dn ngui lao
dng chi tiéu tiêt kim; tuyên truyên, vri dng ngthi lao dng nhan thüc day
dii, không vay muçrn tr tin diing den, không "bàn" so bào hiêm xã hi, không
nhn chê d bâo hiêm xã hi rnt lan. Ho trç doàn viên, nguii lao dtng có hoàn
cãnh d.c bit kho khän tir nguôn tài chInh cOng doàn; vn dng ngithi sir diing
lao dng và các dôi tác phüc lqi ho trg, chäm lo di song nguäi lao dng. Trong
nhiêu truO'ng hç'p, CDCS phát hin nguii lao dng gp nguy hiêm khi vay tiên
qua thông tin tü các üng diing cüa din thoai di ctng (app) dã tO chüc tuyên
truyên, nâng cao nh.n thirc cho các Cong rihân, nhu CDCS Cong ty TNHH
Glorytex (Long An)15.
Vic thi.rang luqng, k kt và giám sat vic thirc hin thOa uâc lao dng
tp the diiçic quan tam thirc hin vth nhiêu diêu khoán Co lqi hon so v&i quy djnh
ciia pháp 1u.t'6, qua do dã có nhiêu doanh nghip diOu chinh mc ho trg an ca
len cao hon hoc bang 15 nghIn dông.
5. Kêt qua thtyc hin ch tiêu Tháng Cong nhãn
Tng Lien doàn giao chi tieu s CDCS trong doanh nghip t chi'rc các
hoat dng Tháng Cong nhân tO'i 83 dan vj dâu môi là 47.4 17 CDCS. Tuy nhiên,
chi có 26.827 CDCS trien khai th%rc hin, dat t' 1 gân 56,58%.

CD Giao thông 4n tài Vit Nam chi hon 2,885 ti dng chäm to doàn viên trong Thang Cong nhân.
KCN tinh Ha Nam, CD KKT Hãi PhOrig...; CD KCN & CX Ha Ni.
' LDLD tinh FIu Giang.
' Vnh Phüc phôi hccp vài Tinh doàn t6 chiic phát min phi 6.000 suât an sang, mi sut tn giá 25.000 dOng,
gôm s0a và bánh ml cho các doàn viên cong doàn, thanh nin cong nhân, nguOi lao dcng.
' LDLD tinh Bmnh Di.rang da v.n dng trén 1.170 co so kinh doanh nhà tro ho trçi gãn 30.000 CNLE) v&i gân
15.000 phong tr9, tang s6 tin udc tInh gn 5,5 t) dong. Chiicrng trinh cay ATM gao cOa LDLD tinh Bäc Ninh
vn dng dixqc 150 tan gao, 55.000 qua trOng, 450 thông mS' an lien, 04 tan bt mi', 1.700 tOi mS' chinh, 2.060
thai dan an cho 45.000 ngixOi lao dng khO khãn và nglx&i nghèo; Chü tjch CDCS Cong ty TNFIH Glorytex
(Long An) giOp cong nhân ira nç do vay qua app; tO chOc sinh hot Cong doàn dé phO bién, dông thai gcri thông
tin cho báo chI cong doan de viét bài tuyén truyên giUp cong nhân cành giác.
16 LDLD tinh lien Giang: k mOi 09 ban thOa tide lao dng tp the; 100% các bàn thOa tiOc di.rac k kt cO it
nht 03 diOu khoàn cO Iqi hon cho nguai lao dng. LDLD tinh Khánh HOa: 82% so bàn thóa tide dà ki kêt cO
diu khoãn có lçri hon so vdi quy djnh cOa phap luât. LDLD tinh VTnh Long: 10 doanh nghip thrc hin thircrng
lucmg nâng mOe an ca len bang hoc cao han 15 nghin dông.
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III. CONG TAC TRUYEN THÔNG VA HOT DQNG IGIAC
1. Truyên thông chü dng, sang to, phil hp vó'i cong tác phông
chông dlch bnh Covid — 19
Các cp cong doàn dã di mói cOng tác truyên thông dê nhanh chóng
thIch img vOi cOng tác phông chong djch bnh Covid - 19 và dam bão dông chây
thông tin ducic xuyên suôt trong toàn h thông.
a. Ni dung truyn thông
Ni dung truyn thông v Tháng Cong nhân gn vâi Tháng hành dng v
ATVSLSD và k nim 130 näm Ngày sinh cüa Chü tjch Ho ChI Minh. Cii the:
- Tuyen truyn v
nghia ljch sir cüa Ngày Quoc tê Lao dng 01/5,,
truyên thông ye yang và nhthg dóng gop to iOn cüa giai cap cong nhân và to
chire Cong doàn dOi v6i qua trInh each mang cüa dan tc.
- Tuyên truyên ye tir tu.Ong, dao due, phong cách Ho ChI Minh; vic h9c
và lam theo phong each Chü tjch Ho ChI Minh trong can b cong doàn; các hot
dng k nim 130 nm Ngày sinh cüa Chü tjch Ho ChI Minh.
- Tuyên truyn, ph bin, tu vn pháp lut tOi doãn viên, CNLD, nht là
chê d, chinh sách cho ngi.rôi lao dng bj ành hix&ng bOi Covid — 19; B lust lao
dng nãm 2019...
- Tuyên truyn v Diu l COng doàn VietNam (khóa XII) và HuOng dn
thc hin Diêu l Cong doàn; các hot dng thiêt thirc cüa CDCS trong duy trI
vic lam, an toàn lao dng, On dn1i thu nh.p cho ngu&i lao dng.
- Tuyên truyn v hot dng ci.'ta lãnh do ep üy dâng, chInh quyn, doàn
the chInh trj - xä hi thäm hOi, dng viên, dôi thoi vOi doàn viên cOng doàn,
cong nhän, lao dng.
b. llinh tlzác và k9 thult truyên thông
Can b cOng doàn các cAp dã vn dung nhiu hinh thüc, k thut truyn
thông mOi, ci the:
- Thilt kê do hQa thông tin v Tháng Cong nhán: Näm 2020 là nãrn dAu
tiên ni dung tuyên truyên ye Tháng Cong nhãn ducic trInh bay bang do h9a,
ngän g9n, dê hiêu, dtrçic phô biên rng rãi trên internet và m.ng xã hi vOi các
san phâm nhu: Biêu tri.rng Tháng COng nhân duçyc tao thành bOi các yêu to hmnh
ãnh mang tInh tugng tnrng cao cho nhthig ngui cong nhân à cong vic cüa hç
kêt hçip vOi buy hiu cong doàn, tat ca t.o thành mt hcTp the - là sO 5 - nghia là
tháng 5 - Tháng Cong nhân. Khung ãnh dai din ye Tháng Cong nhân duçic
dOng dào can b cong doàn sir ding trên mng xã hi facebook. Các thông dip,
nhu: "Chia sé yêu thuo'ng, chun tay vuçit qua dai djch", "Chuyên ca, thay kip,
Co viêc mOi vui", "Chat luqng tot de có viêc lam, näng suât cao dé có thu nhp
"An toàn thu nhAt, san xuAt thu hai". . .có ' nghia kêu gçi hành dng dOng
hành, chia sé trong can b, doàn vien cong doân, ngui lao dng.
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- T chic các h5i nghj, tQa dam tryv tuyé'n: Cáccpcông doàn,nht là
các LDLD tinh, thành phô dã to chüc hi nghj tnrc tuyên ye tuyên truyên, gii
thiu B Lut lao dng 2019 và triên khai Diêu 1 Cong doàn Vit Nam khóa
XII, ye t,x van chInh sách, pháp lut cho ngithi lao dng... duçic can b, doàn
viên cong doan dc bit quan tam, tiêt kim thôi gian, chiphI to chirc; dông thai
trrc tiêp lang nghe Wang tác, phãn hôi cüa du 1un dê diêu chinh các hot dng
xuât phát tir nhu câu cia doàn viên, ngithi lao dng và phü hqp vâi diêu kin
thuc t'7.
Ben cnh do, nhMu dja phucmg, ngành, dan vj, ca s0 cOn däng k 1p các
nhóm viber, zalo ci'la can b cong doàn các cap trén din thoai di dng, may
tinh.... dé cung cap, phô biên, tiêp nh.n và phân hôi thông tin'8.
Vâi mvc tiêu "tat
- Truyn thông trrc t14p tçii các khu nhà irQ, khu 1uii
cã vi quyên, lçxi ich cüa cong nhãn, lao dng", Tháng Cong nhãn näm 2020, nhiêu
can b cong doàntô chcrc tuyên truyên ye các chü tnxang, chInh sách, pháp 1ut và
thäm, tng qua, nàm tInh hInh tarn trng, tu tithng cüa cOng nhân lao dng các khu
nhà tr9 vào nhflng ngày nghi cuôi tuân, qua do the hin sii quan tam cüa to chIrc
cong doàn den dâi song 4t chat, tinh than cüa cOng nhân' 9.
- Tang cithng tuyên truyen Cd dng, trtc quan ngoài trô'i, tuyên truyn
qua to' rcri, to' gap, áp phich, bang ron20 và chñ dng thông tin cho báo chI
Theo thng kê tü cOng ci tim kim trên internet, CO han 1.000 bài vit v
Tháng Cong nhân dãng tãi trên báo din tü và mng xä hi. Nhiêu bài viêt,
phóng s,i dã phán ánh sâu sac vai trô cüa CDCS trong vic tham gia vâi doanh
nghip bô trI lao dng khoa h9c, hqp 1 dê phân ban nguai lao dng dêu có vic
lam, thu nhp và duqc dam bão an toàn tai ncli lam vic.
Di ngü báo cáo viên, tuyên truyn viên các cp và can b cong doàn chü
chôt tp trung däng tãi, chia sé thông tin ye các hoat dng trong "Tháng Cong
nhân" ... gop phân truyên tãi thông tin nhanh, chInh xác, tao duc không khI thi
dua gifla các don vj, phân ánh kjp thai hoat dng cüa to chüc cOng doàn, duçc
du luan dánh giá cao, gop phan nâng cao vi the, vai trO cüa to chrc cOng doàn;
treo bang ron, khâu hiu tai cãng hang không, ben Xe, cOng tril&ng thi cOng, trV
sa co quan, don vj, fbi sinh hoat cong dông ci'ia ngi.rôi lao dng...

LDLD tinh Bmnh Duong t6 chrc TQa dam tri,rc tuyn "Quãn frj thông minh - An toàn môa dch"; LDLf) TP Dà
Nng to ch(rc Hôi nghj trrc tuyén trin khai Diêu l COng doàn Vit Nam vâi gn 80.000 biot xem và tucmg tac;
CD Hang khong vit Nam d chi dao hoat dtng cong doãn bang email Va viber cOa 1.450 can bO cong doàn tr
to phó trO len thuc 38 CDCS và 2 cong doàn cap trén trtrc tiëp co sâ;
' LDLD tinh Long An to chfrc tuyên truyOn ye chlnh sách, pháp luat cho cong nhân khu nba tr9 vào các ngày
thir 7, chO n1it hang man.
20 LDLD tinh Bäc Ninh phát 60.000 to roi, áp phich tuyen truyn; LDLD tinh TiOn Giang tO chic 4.000 cuc
tuyên truyn cho gân 100.000 doàn vien, CNLD; treo 156 bang rOn, khâu hiu; in và cp phát 16.600 tO rcri, dia
tuyên truyn. LDLD tinh Thai Nguyen dA phát 20.000 tO gap, xây dirng 14 cl,im pano tuyên truyên, 236 bang
zôn, 19 phong si,r v phOng, chóng dich covid-19. LDLD TP Ha Ni treo gân 10.000 bang rOn, khAu hiu nhân
Thang Cong nhân.
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2. MQt so hot d9ng khac
2.1. To cluoc cdc hoit d3ng thàm, gp gö, thng nghe j kiln can b, doàn
viên cong doàn, ngwô'i lao d5ng
- Thuing trirc Doàn Chü tjch Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam tip tçic
tham mini, de xuât Thu tuóng Chinh phü dành thii gian di thäm, dng viên, lang
nghe kiên cong nhân, lao dng tinh Bäc Ninh ti Cong ty Trách nhim Hüu
hn Din tCr Foster (Khu cong nghip VSIP, thj xã Tü San, tinh BAc Ninh); thãm
hOi, tang qua cho gia dInh cOng nhân và tang qua cho các cháu thiêu nhi t?i khu
nhà tr9 nhân Ngày Quôc tê Thiêu nhi 1/6. Thu tung ChInh phü cüng dã thãm,
t.ng cjua cOng nhãn mO than Ha. Lam; yêu câu lânh do Tp doàn Vinacomin
lam tot vic xây drng nhà cho cOng nhân, qua do cong nhn, lao dng on djnh
diii sOng, an cu', lac nghip.
Day là hoat dng có nghTa, th hin s1r quan tarn cüa nguôi dung du
ChInh phü vri di sOng cüa cong nhân, lao dng, cüng cô môi quan h gän bó,
ben chit gifla Dãng, Nba nuôc và giai cap cOng nhân, to chüc COng doãn, dông
th&i cüng là dng 1rc tinh than to ló'n dng viên, khIch l doàn viên, ngi.thi lao
dng cà nu'âc n 11rc vu'çrt qua gian khó, dông hành cUng doanh nghip khäc
phc kbó khãn, nhanh chóng khôi phiic và on djnh san xuât...
Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam phi hçip vOi Dài Truyn hInh Vit
Nam phát song phóng sr "Dâu an Thu tuóng vth cOng nhân lao dng" do Báo
Lao dcng san xuât, ghi li nhthg khoânh khäc cüa Thu tuO'ng ChInh phü vi giai
cap cOng nhân, to chuc Cong doàn trong giai doan tili 2016 —2019.
- Tai các cp cOng doàn: Co 7.811 CDCS t chüc t9a dam, di thoai giüa
can b cOng doàn vâi cáccap üy dàng, chInh quyên, ngtthi si:r diing lao dng
theo chü de "Cong doàn dông hành vói doanh nghip vuçit khó h.0 Covid-19";
de xuât các giãi pháp dê giái quyêt nhttng van dê buc xüc, cap bach trong cong
nhân, lao dng21.
2.2. Dwa các hoit d3ng van hóa giái fri dIn doàn viên, ngu'ó'i lao d5ng
Các cp cong doàn dã n lirc tim các giâi pháp dua hoat dng vänhóa giái
trIdên vOi doàn vien, ngu&i lao dng, nhu: to chuc thi hat, thi ánh, thi dOng din
the dic, sang tác thor, Ca,
thi ké chuyn ye Bác He... giüp doàn viên, ngui
lao dông on djnh tu' tuâng, luOn lac quan cung vi Ca nuéc vu'çlt qua Covid — 19.
Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam giao Tap chI Lao dng và COng doàn
to chuc thi nh chu dé "Net dçp cOng doan cci
thu hut dOng dáo doàn vien,
ngthi lao dng tham gia. Nhiêu hInh ành dçp, câu chuyn có nghTa cüa can b
cong doàn duqc chia sé giüp doan viên, ngu'i lao dng hiêu rO horn
to chuc
và boat dng cong doàn.
Cong doãn Tng COng ty Hang KhOng Vit Nam t chuc cuc thi dành
cho ngithi lao dng có näng khiêu ngh thut tren facebook. LDLD tinh Thua
Thien — Hue tO chuc thi sang tác am nhac d tài "Cong nhân và Cong doàn Vit
ye;

su"

ye

ye

21

LDLE) tinh Bc Ninh t chc chuang trmnh lanh dao tinh Bc Ninh d6i thoai vâi CNLE) dang lam vic tai các
doanh nghip trén da bàn tinh dé trä I&i tiVe tiép và dua ra giài pháp, hlsàng xCr 1, giâi quyêt các van dé vi.ràng
mc do CNLD nêu ra.
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Nam"; m mic "Cong doàn trong tôi" trén facebook. LDLD tinh Dng Nai t
chi.'rc san chai "Diem hçn cong nhân" trirc tuyên, có han 30 nghIn nguôi tham
gia. Mt so cong doàn cap trên tnrc tiêp Ca sâ thuc LDLD Thành phô Ho Chi
Minh to chüc cuc thi tiêng hat CNVCLD, thi dông diên the diic gifla gi trén
facebook....
2.3. D4p mznh cong tác nlm bat thông tin cüa aoan viên cong a'oàn,
ngithi lao it3ng và du' lun xd I,3i trong Thdng Cong nhân
Tng LDLD Vit Nam có báo cáo djnh k' thông tin v t chrc vâ hot
dng cong doàn, ye CNVCLD, dir báo nhiêu van dê lien quan den di song, vic
lam, tam tu, nguyen v9ng cüa can b, doàn viên, nguô'i lao dng.
Cong doàn các cp thung xuyên n.m bt tlnh hInh cong nhân, viên chirc,
lao dng t?i các ca quan, dan vj, doanh nghip, nhât là các doanh nghip có yêu
to rnthc ngoài, doanh nghip có dông doàn viên cong doàn, cong nhân, lao dng;
phân ánh, kiên nghj tam tu nguyen v9ng cüa ngui lao dng, báo cáo kp thai
cho Bàn Tuyên giáo Tinh üy, Thành üy, Ban Dan vn Tinh üy, Thành ñy và
Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam, tiêu biêu thu các LDLD tinh: An Giang,
Tiên Giang, Ngh An, BInh Thu.n, Ha Nam, LDLD Thành phô Ha NOi...
Ben canh do, can b cong doàn c'ng thung xuyên kt ni vth doàn viên,
cOng nhân, lao dng thông qua mng xã hi dO kjp thô'i djnh huécng thông tin sal
1ch, xuyOn tac ye djch bnh Covid — 19; ye chü tnrang, chInh sách cüa Dáng,
Nhà nuóc, cüa to chüc cong doàn chäm lo cho ngithi lao dng...
III. DANH GIA CHUNG:
1. U'u diem:
- Tháng Cong nhân näm 2020 din ra trong bi cãnh djch bnh Covid —
19, cac cap Cong doàn dã chü dng, sang tao, phát huy hiu qua các hInh thüc,
phtrang tin truyOn thông dO truyên tái nhanh và hiu qua các thông dip ci1a to
chirc cong doàn, cüa ngi.thi sir drng lao dng dOn nguii lao dng, qua do gop
phân on djnh tu tu&ng cüa ngui lao dng, tam the lam vic, nâng cao th'rc tiêt
kim nguyen v.t lieu, chi phi san xuât dO giãm giá thành san phâm, gop phân
cüng vâi doath nghip vuçt qua khó khàn, phát triOn san xuât kinh doanh.
- Tháng Cong nhân närn 2020 phàn ánh, th hin tinh thn trách thim, sir
chia sO, dOng hàth cüa các cap cong doàn, cüa doàn viên, CNVCLD — qua thông
dip thu "Chia sO yêu thuang, vuçit qua dai djch", "An toàn thr that, san xuat
thu hal"... Cong doàn các cap dã thrc hin thiêu chi.rang trInh, hoat dng thiOt
thrc, nghia dê chäm lo kjp thai, dIrng dOi tung doàn viên, ngi1i lao dng Co
hoàn cânh khó khàn, bj ánh hu&ng b&i djch beth Covid - 19; dã dOng bat triOn
khai các giái pháp dê dam báo an toàn cho ngithi lao dng tai nai lam vic...
- Trong thai dim djch bnh, lath dao các c.p üy dáng, chInh quyn vn
dánh thai gian dO thäm hOi, dng viên, lang nghe tam tu, nguyen vçng cUa cOng
nhân, lao dng. Thu tuung ChIth phü thäm hôi, dng viOn cOng nhân tai doanh
nghip và con em cOng th, lao dng khu nhà tr9, the hin S%I quan tam cüa
ngtrñ dtrng dâu ChInh phü vâi giai cap cOng than 1.ng nghe và kjp th?yi chi dao
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các cp, các ngành, chinh quyn dja phiiung, doanh nghip ciing tháo go nhng
khó khan, vuàng mac cüa CNLD.
2. Hn ch và nguyen nhãn:
Do ãnh hrning cüa djch bênh Covid — 19, nhiu doanh nghip gp khó
khän, dan den t' 1 CDCS trong doanh nghip to chirc hot dng Tháng Cong
nhân con thâp. Các hot dng vk chü yêu tp trung vào thäm hOi, t.ng qua cho
CNLD g.p khó khan; tuyên truyôn phOng chông dch Covid — 19, tuyên truyên
ye an toàn, 4 sinh lao dng.
Vic phát dng thi dua näng sut cao, k mâi ho.c si:ra di, b sung thOa
u9c lao dng tp th có igi hon cho ngithi lao dng chua th?c hin duçic nhiêu.
Ho?.t dông phi hçip vi nguvi sr diing lao dng de duy trI vic lam cho ngui
lao dng mi chi dung vic khào sat thrc trng, ti.r van, h trçi ngu1i lao dng,
4n ding doanh nghip tao diu kiii d ngithi lao dng có vic lam.
Mt s LDLD tinh, thành ph chm báo cáo, báo cáo không cO phii liic
hoc phii lic không dung mu cáa Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam dã ban
hành nên rt khó tng hccp.
3. Bài hQc kinh nghim:
MOt là: Cong doân các cp chü dng tham mmi xây dimg và ban hành k
hoach, hung dn to chirc các boat dng "Tháng Cong nhân" dam bào thai gian.
Trong do, phãi xác djnh trQng tam, tr9ng diem, xuât phát tü nhu câu và lqi Ich
cüa nguäi lao dng, doanh nghip và tao duc s1r thông nhât trong toàn h thông
cong doàn, sir dông thun cüa xA hi.
Hai là: Can b cOng doàn phài lam t& cong tác nm bt tarn tu, ngu4n
v9ng cüa doàn viên, nguOi lao dng, tInh hInh san xuât kinh doanh cia doanh
nghip, nhât là trong nhüng tinh huông bat khà kháng, phát hin dê kjp thai diêu
chinh boat dng cho phü hp, dam báo hài hOa quyên lgi cüa doàn viên, ngui
lao dng và cüa doanh nghip.
Ba là: Can b CDCS cn linh boat trong hra ch9n ni dung và hInh thirc
boat dng sao cho vra phü h'p vôi tInh hmnh chung, vüa phü hqp vth diOu kin
cüa CDCS, cüa cOng nhân lao dng và cüa doanh nghip; can chü dng trong
dam phán, thuong hrçing, vn dng ngtthi si:r dung lao dng phOi hqp to chirc
the hoat dng Tháng Cong nhân, dam báo thc hin các chê d, chInh sách cho
doàn viên, ngi.thi lao dng tai doanh nghiep.
Noi nhân:
- ThirôTlg trirc DCT TLD (b/c);
- Các LDLD tinh, thành pho;
- CD ngành TW vâ urong throng;
- CD Tong cong ty trirrc thuc TLD;
Dông kInh glri:
- VPTW Dâng, Ban DVTW,
Ban TGTW, MrrQVN;
- Liru: Van thLr, BTG.
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