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BÁO CÁO 

Hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2022, 

triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 

 

Thực hiện Công văn số 1062/LĐLĐ-VP ngày 12/5/2022 của LĐLĐ tỉnh 

Quảng trị về việc sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2022. Ban 

Thường vụ LĐLĐ huyện Đakrông báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ như sau:  

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 

1. Kết quả thực hiện các nội dung, chỉ tiêu cam kết năm 2022 

Ngay từ đầu năm Ban Thường vụ LĐLĐ huyện tổ chức Hội nghị tổng kết 

năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; tổ chức ký cam kết thi 

đua năm 2022. 

- Phát triển 50 đoàn viên, thành lập 01 công đoàn cơ sở: Đã tuyên truyền 

phát triển được 34 đoàn viên; đạt tỷ lệ 68%. thành lập 01 CĐCS, đạt 100%. 

- Vận động xây dựng ít nhất 01 Nhà tình nghĩa: Đã vận động đoàn viên 

đóng góp xây dựng Nhà tình nghĩa nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt 

sỹ (30.000 đồng/đoàn viên). 

- Tổ chức 02 lớp tập huấn: Tổ chức 02 lớp tuyên truyền pháp luật cho hơn 

140 cán bộ công đoàn trên địa bàn huyện. 

- Tổ chức giám sát 03 đơn vị trở lên theo Quyết định 217-QĐ/TW của Bộ 

Chính trị: Đã xây dựng kế hoạch và tổ chức giám sát 03 đơn vị Trường TH Tà 

Rụt, Trường Mầm non Tà Rụt về việc thực hiện Quy chế dân chủ theo Nghị 

định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ. Giám sát thực hiện chính 

sách BHXH, BHYT, chế độ tiền lương, thai sản, làm thêm giờ đối với cán bộ, 

công chức tại UBND xã A Ngo. 

- Vận động đoàn viên hưởng ứng Chương trình “1 triệu sáng kiến-nỗ lực 

vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” của Tổng LĐLĐ 

Việt Nam. Đã có 32 sáng kiến tham gia. 

- 100% CĐCS khu vực doanh nghiệp (Từ 10 lao động trở lên) có tổ chức 

Hội nghị người lao động và có thỏa ước lao động tập thể. Có 01 CĐCS đạt 

100%. 

- 100% CĐCS khu vực doanh nghiệp (Từ 10 lao động trở lên) có hoạt động 

thiết thực hưởng ứng tháng Công nhân năm 2022. Có 01 CĐCS đạt 100%. 

- Thu kinh phí công đoàn đạt 85.800.000đ, thu được 6.570.000 đạt 13%. 

- Thu mái ấm công đoàn đạt: 57.120.000đ, thu được 39.000.000 đạt 68%. 
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- Thực hiện kiểm tra công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản đồng cấp 

đúng thời gian quy định: 

+ UBKT LĐLĐ huyện đã tổ chức 01 cuộc kiểm tra tài chính đồng cấp tại 

LĐLĐ huyện. 

+ Tổ chức kiểm tra ít nhất 20% CĐCS về chấp hành Điều lệ và tài chính 

công đoàn: LĐLĐ huyện và kiểm tra việc chấp hành Điều lệ công đoàn và tài 

chính công đoàn tại 23 CĐCS đạt 31%. 

2. Công tác triển khai thực hiện chủ đề năm 2022 “Chăm lo việc làm, 

đời sống cho người lao động; phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, 

nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn tỉnh Quảng Trị” gắn với 

kết quả tổ chức các hoạt động chăm lo Tết nguyên đán năm 2022 cho đoàn 

viên, người lao động: 

- LĐLĐ huyện đã Ban hành Kế hoạch số 14/KH-LĐLĐ ngày 20/12/2021 

tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên và người lao động trong dịp Tết 

Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022; đã tổ chức chương trình “Tết sum vầy” năm 

2022, trao 127 xuất quà cho CNVCLĐ khó khăn với số tiền 94.200.000 đồng. 

- Các CĐCS đã tổ chức hoạt động vui Xuân, đón Tết và trao 1.951 suất quà 

trị giá hơn 751 triệu đồng cho CNVCLĐ. 

- Phối hợp với Công đoàn ngành Y tế và Ban Công tác cơ sở LĐLĐ tỉnh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

tặng 16 hố xí hợp vệ sinh tại xã A Bung. 

       3. Việc thực hiện quy chế dân chủ tại cơ quan, đơn vị; tổ chức hội nghị 

cán bộ, công chức, viên chức, Hội nghị người lao động; việc tổ chức đối 

thoại tại nơi làm việc, thương lượng, ký kết TULĐTT… 

- Ban Thường vụ LĐLĐ huyện đã ban hành Công văn số 65/LĐLĐ ngày 

22/12/2021 Hướng dẫn tổ chức Hội nghị CBCC, VC và thực hiện Quy chế dân 

chủ năm 2022. Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở đã phối hợp với Thủ trưởng các 

cơ quan, đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức: kết quả có 68/68 

cơ quan, đơn vị tổ chức Hội Nghị CBCC, VC, đạt tỷ lệ 100%. 

       4. Kết quả Tổ chức Tháng Công nhân và tháng hành động ATVSLĐ 

năm 2022 gắn với các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh 

Quảng Trị 

- Đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân Tháng Công nhân năm 

2022 gắn với tháng hành động về ATVSLĐ và ngày Quốc tế lao động 1/5; các 

CĐCS đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền pháp luật cho CNVCLĐ, treo băng 

rôn khẩu hiệu tuyên truyền tại cơ quan, đơn vị. 

- Thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Minh Quân Max và kết 

nạp được 6 đoàn viên. 

- Đã tổ chức 02 lớp tập huấn: tuyên truyền pháp luật cho cán bộ công đoàn 

cơ sở trên địa bàn huyện; các CĐCS tổ chức 43 lớp. 
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- Trích nguồn quỹ “CNVCLĐ khó khăn” tổ chức thăm 12 đoàn viên ốm 

đau với số tiền 12.000.000 đồng; các CĐCS tổ chức trao quà 35 xuất quà cho 

CNVCLĐ khó khăn nhân Tháng Công nhân 2022 với số tiền: 10.000.000 đồng. 

- Khởi công xây dựng 03 nhà ở “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên có hoàn 

cảnh khó khăn về nhà ở. 

- Tiếp tục tuyên truyền trên facebook, zalo các kiến thức về ATVSLĐ và các 

chế độ, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. 

5. Công tác triển khai Chương trình hành động số 02/CTr-TLĐ của Tổng 

LĐLĐ Việt Nam, Chương trình hành động số 23-CTHĐ/TU của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị “về đổi mới tổ 

chức và hoạt động công đoàn Việt Nam trong tinh hình mới: 

Ban Thường vụ LĐLĐ huyện đã xây dựng Kế hoạch số 05/KH-LĐLĐ 

ngày 22/02/2022 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI và 

Chương trình hành động số 24-CTr/HU ngày 08/11/2021 của Ban Thường vụ 

Huyện ủy Đakrông về thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ 

Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình 

hình mới”. 

6. Đánh giá kết quả triển khai Chương trình “01 triệu sáng kiến-nỗ lực 

vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”: 

LĐLĐ huyện đã hướng dẫn công đoàn cơ sở triển khai chương trình 01 triệu 

sáng kiến của Tổng LĐLĐ Việt Nam đến nay đã có 32 sáng kiến tham gia. 

7. Kết quả công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, kết 

quả cập nhật thông tin đoàn viên và đổi thẻ đoàn viên công đoàn: 

Phát triển 34 đoàn viên; thành lập 01 CĐCS, các CĐCS vẫn tiếp tục cập nhật 

thông tin đoàn viên để đổi thẻ đoàn viên. 

8. Tình hình triển khai thu kinh phí công đoàn theo phân cấp của LĐLĐ 

tỉnh: Thu khu vực SXKD: 6.570.000. 

9. Công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức công đoàn: 

- Đã ban hành Chương trình, Kế hoạch và Quyết định thành lập đoàn kiểm 

tra, giám sát năm 2022. 

- Đã tiến hành 24 cuộc kiểm tra trong đó: 01 cuộc kiểm tra tài chính đồng 

cấp tại LĐLĐ huyện, 23 cuộc kiểm tra tài chính và việc chấp hành điều lệ Công 

đoàn tại 23 CĐCS.  

- Đã tiến hành 46 cuộc giám sát trong đó: 23 cuộc giám sát việc thực hiện 

chức trách nhiệm vụ của đồng chí Chủ tịch CĐCS, 23 cuộc giám sát việc thực 

hiện chức trách, nhiệm vụ của BCH CĐCS. 

10. Các hoạt động khác 

- Tổ chức Hội nghị triển tổng kết hoạt động công đoàn năm 2021, triển khai 

nhiệm vụ năm 2022; phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua 

năm 2022. 
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- BTV LĐLĐ huyện đã ban hành Chương trình công tác trọng tâm và Kế 

hoạch thực hiện cam kết trách nhiệm giữa BTV LĐLĐ huyện và người đứng 

đầu với BTV Huyện ủy và BTV LĐLĐ tỉnh. 

- Hướng dẫn các CĐCS xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tổ chức 

công đoàn” năm 2022. 

- Hướng dẫn các CĐCS tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Quốc tế 

phụ nữ 8/3 và khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Ngày Quốc tế hạnh phúc, các CĐCS tổ 

chức các hoạt động như: tham quan du lịch, tọa đàm truyền thống, hái hoa dân 

chủ, ẩm thực... tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nữ CNVCLĐ. LĐLĐ 

huyện tổ chức Hội nghị triển khai chuyên đề nâng cao chất lượng hoạt Ban nữ 

công quần chúng CĐCS; tổng kết phong trào áo dài yêu thương thu được hơn 

500 chiếc áo dài từ các CĐCS gửi tặng đến phụ nữ ở các thôn bản trên địa bàn 

huyện và tiếp tục phát động phong trào nuôi heo đất trao yêu thương năm 2022. 

- Báo cáo tình hình thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp năm 2022. 

- Kêu gọi các CĐCS hưởng ứng “Đợt cao điểm vì người nghèo” năm 2022. 

- Hướng dẫn các công đoàn cơ sở trường học tổng kết thi đua, khen thưởng 

năm học 2021 - 2022. 

- Tiếp tục hưởng ứng phong trào “Phục vụ nông nghiệp, xây dựng nông 

thôn mới theo hướng CNH-HĐH”, các CĐCS tích cực động viên cán bộ đoàn 

viên, CNVCLĐ tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ; 

Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. 

- Đã quyết toán tài chính năm 2021 cho 72 CĐCS; đã quyết toán tài chính 

năm 2021 với Ban Tài chính LĐLĐ tỉnh đúng thời gian quy định; chỉ đạo các 

CĐCS lập dự toán, quyết toán kinh phí, thực hiện công tác tài chính với tinh 

thần tiết kiệm chống lãng phí; thực hiện thu nộp đoàn phí, kinh phí công đoàn 

đầy đủ, kịp thời.  

- Tổ chức Hội nghị thực hiện các bước về quy hoạch cán bộ Công đoàn 

nhiệm kỳ 2023 - 2028.  

* Đánh giá chung 

Phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2022 đã 

bám sát chương trình công tác trọng tâm năm 2022 của BTV LĐLĐ huyện và 

các văn bản chỉ đạo của BTV Huyện ủy, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh; các Công 

đoàn cơ sở đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Công 

tác tuyên truyền giáo dục xây dựng đội ngũ CNVCLĐ tiếp tục được quan tâm; 

các quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ được đảm bảo, phong 

trào thi đua được đẩy mạnh, chất lượng, hiệu quả công tác được nâng cao; các 

hoạt động xã hội được đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ hưởng ứng, tham gia tích 

cực. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, một số nội dung, chương trình công tác 

của BTV đề ra từ đầu năm 2022 triển khai thực hiện còn chậm so với kế hoạch; 
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việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở thông qua việc tổ chức Hội nghị 

CBCC, VC ở một số đơn vị triển khai chưa đảm bảo đúng quy định về thời gian 

và nội dung; công tác thu kinh phí công đoàn ở các doanh nghiệp chưa đạt chỉ 

tiêu của LĐLĐ tỉnh. 

II. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022 

1. Tổ chức Hội nghị BCH LĐLĐ huyện sơ kết hoạt động công đoàn 6 

tháng đầu năm 2022 triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. 

2. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 93 năm ngày thành lập 

Công đoàn Việt Nam; các hoạt động tri ân ngày Thương binh - Liệt sỹ. 

3. Tiếp tục chỉ đạo các CĐCS thực hiện Chương trình 01 triệu sáng kiến 

của Tổng LĐLĐ Việt Nam và cập nhật thông tin đoàn viên, đổi thẻ đoàn viên. 

4. Tham gia diễu hành chào mừng Đại hội TDTT huyện Đakrông. 

5. Tổ chức bàn giao nhà ở mái ấm Công đoàn năm 2022. 

6. Tiếp tục thực hiện tốt việc tham gia xây dựng và thực hiện các chính 

sách, pháp luật có liên quan trực tiếp đến CNVCLĐ và Công đoàn; chăm lo bảo 

vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động, tăng cường các hoạt động xã hội 

tại công đoàn cơ sở. 

7. Tiếp tục triển khai có hiệu quả 03 Chương trình thực hiện Nghị quyết 

Đại hội XII của BCH LĐLĐ tỉnh Quảng Trị. 

8. Tổ chức phong trào nuôi heo đất trao yêu thương nhân Kỷ niệm ngày 

phụ nữ Việt Nam 20/10. 

9. Phối hợp với các đơn vị liên quan thu kinh phí công đoàn. 

10. Tổ chức 03 lớp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. 

11. Xây dựng dự toán kinh phí năm 2023, hướng dẫn quyết toán tài chính 

CĐCS năm 2022. 

12. Hướng dẫn tổng kết hoạt động công đoàn năm 2022, đánh giá xếp loại 

CĐCS, bình xét thi đua khen thưởng năm 2022; tổ chức hội nghị tổng kết hoạt 

động công đoàn năm 2022. 

Trên đây là báo cáo tình hình CNVCLĐ và hoạt động công đoàn 6 tháng 

đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022./. 

 
Nơi nhận: 
- BTV Huyện ủy; 

- LĐLĐ tỉnh; 

- Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ; 

- UBND huyện; 

- UBMTTQVN huyện; 

- Các uỷ viên BCH, UBKT; 

- Các CĐCS; 

- Lưu VT. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Hồ Minh Sáng 
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