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BÁO CÁO 

Tình hình hoạt động Công đoàn quý III 

và chương trình công tác trọng tâm quý IV năm 2021 

 

I. Kết quả hoạt động Công đoàn quý III 

- Tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai 

phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. 

- Thành lập 01 Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Đakrông, phát triển 18 

đoàn viên. 

- Hướng dẫn các CĐCS tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 92 năm 

Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2021). 

- Hướng dẫn các Công đoàn trường học tổ chức tổng kết năm học 2020 - 

2021; đánh giá xếp loại thi đua và xét khen thưởng năm học 2020 - 2021.  Kết quả 

có 01 cá nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen, 1 tập thể được BCH 

LĐLĐ tỉnh tặng Cờ thi đua toàn diện, 02 tập thể và 07 cá nhân được BCH LĐLĐ 

tỉnh tặng Bằng khen toàn diện; 05 tập thể và 16 cá nhân được BCH LĐLĐ huyện 

tặng Giấy khen. 

- Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Hội LHPN huyện Đakrông và Đại biểu dự 

Đại hội LHPN tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2021 - 2026.  

- Xây dựng báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm 

vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Ban Chỉ đạo 138 & 1523. 

- Xây dựng Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, 

ngày 09/12/2021 của Bộ Chính trị “về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ 

doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và 

hội nhập quốc tế”. 

- Phối hợp với các phòng, ban thành lập đoàn kiểm tra giám sát tình hình 

CNLĐ tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn huyện. 

- Xây dựng văn bản hướng dẫn các doanh nghiệp nộp kinh phí 2% công đoàn 

6 tháng đầu năm 2021. 

- Tổ chức lễ bàn giao 01 nhà ở Mái ấm công đoàn năm 2021 cho đoàn viên 

có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở (trong tháng 9). 

- Tiếp tục hướng dẫn triển khai cập nhật thông tin đoàn viên và đổi thẻ đoàn 

viên thông qua hệ thống phần mềm quản lý đoàn viên đến nay có 60% các CĐCS 

tổ chức thực hiện. 
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- Hưởng ứng lời kêu gọi của UBMTTQVN tỉnh, LĐLĐ tỉnh và 

UBMTTQVN huyện; LĐLĐ huyện hướng dẫn các Công đoàn cơ sở vận động, 

ủng hộ nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam phòng, chống 

dịch bệnh Covid - 19 được 71 triệu đồng và hơn 16 tấn hàng hóa rau, củ, quả, gạo, 

thực phẩm khô; hưởng ứng đợt cao điểm vận động, hỗ trợ người dân Quảng Trị 

có hoàn cảnh khó khăn tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận do ảnh 

hưởng của Covid - 19 được hơn 41 triệu đồng.  

- Hướng dẫn Công đoàn cơ sở lập danh sách đoàn viên để hỗ trợ cho đoàn 

viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid - 19 đợt bùng phát dịch 

lần thứ 4 và Hướng dẫn CĐCS thực hiện công văn số 840/LĐLĐ ngày 11/8/2021 

của LĐLĐ tỉnh về việc bổ sung đối tượng miễn đóng đoàn phí công đoàn trong 

thời gian bị ảnh hưởng dịch Covid - 19. 

- Hướng dẫn các CĐCS Trường học phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, đơn 

vị tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức người lao động năm học 2021 - 2022. 

- Xây dựng báo cáo tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn 

năm học 2020 - 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2021 - 2022. 

II. Chương trình công tác trọng tâm quý IV 

- Xây dựng Kế hoạch hướng dẫn CĐCS tổ chức các hoạt động chào mừng 

kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10.  

- Tổ chức Hội thi “Xây dựng cơ quan, đơn vị Xanh - Sạch - Đẹp, an toàn vệ 

sinh lao động” năm 2021. 

- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiển tra cho UBKT và cán bộ làm nhiệm vụ 

kiểm tra CĐCS năm 2021. 

- Tổ chức kiểm tra việc chấp hành Điều lệ công đoàn và công tác tài chính ở 

một số CĐCS theo Kế hoạch của UBKT. 

- Tổ chức 01 lớp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho CNVCLĐ. 

- Động viên cán bộ đoàn viên hưởng ứng “Đợt cao điểm vì người nghèo”, 

đóng góp quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2021. 

- Tiếp tục Tổ chức bàn giao đưa vào sử dụng nhà ở “Mái ấm công đoàn” cho 

đoàn viên được hỗ trợ nhà ở năm 2021. 

- Tiếp tục đôn đốc CĐCS hoàn thành việc đóng góp “Quỹ Mái ấm công 

đoàn”, “Quỹ hỗ trợ đoàn viên có hành cảnh khó khăn” năm 2021. 

- Phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp 

luật lao động, thu kinh phí công đoàn ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước; cấp 

kinh phí cho CĐCS năm 2021, xây dựng dự toán năm 2022 và quyết toán kinh 

phí công đoàn cơ sở năm 2021. 

- Hướng dẫn tổng kết hoạt động công đoàn, đánh giá xếp loại CĐCS và công 

tác thi đua, khen thưởng năm 2021; Chỉ đạo các khối thi đua tổ chức họp, xét thi 

đua khối, xếp loại CĐCS; xét thi đua khen thưởng năm 2021. 
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- Phối hợp với UBND huyện chỉ đạo các cấp công đoàn phối hợp với chính 

quyền tổ chức Hội nghị CBCC triển khai QCDC năm 2022. 

Trên đây là kết quả hoạt động Công đoàn quý III và chương trình công tác 

trọng tâm quý IV năm 2021 của LĐLĐ huyện Đakrông./. 

 
Nơi nhận: 
- LĐLĐ tỉnh Quảng Trị; 

- BTV Huyện ủy Đakrông; 

- BDV Huyện ủy; 

- UBMTTQVN huyện; 

- Chi bộ UBMT và các đoàn thể huyện; 

- Các CĐCS trực thuộc; 

- Lưu VT. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hồ Minh Sáng 

 

 


		2021-09-13T15:26:04+0700
	Việt Nam
	Hồ Minh Sáng<hominhsang@quangtri.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2021-09-13T15:27:02+0700
	Việt Nam
	Liên đoàn Lao động huyện Đakrông<congdoandkr@quangtri.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




