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Hoạt động công đoàn Quý I/2020
I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN QUÝ I/2020
1. Công tác đại diện chăm lo, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên và người
lao động
Chỉ đạo các cấp công đoàn tập trung theo dõi, nắm bắt tâm tư nguyện
vọng, đời sống việc làm, chi trả tiền lương, thưởng ở các đơn vị, doanh nghiệp,
nhất là lao động ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước dịp Tết Nguyên đán Canh
Tý.
Tổ chức Chương trình “Tết sum vầy” và các hoạt động chăm lo cho đoàn
viên, CNVCLĐ dịp Tết Nguyên đán 2020. Kết quả có 8/14 LĐLĐ cấp huyện,
công đoàn ngành1, 145 CĐCS doanh nghiệp phối hợp với chủ doanh nghiệp tổ
chức Chương trình Tết sum vầy với nhiều hoạt động ý nghĩa, phong phú, thiết
thực như tặng quà Tết, liên hoan tất niên, vui chơi có thưởng, giao lưu văn hoá,
văn nghệ, thể thao. LĐLĐ tỉnh và LĐLĐ huyện, công đoàn ngành đã tặng 1.270
suất quà trị giá 908 triệu đồng cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn.
Hướng dẫn công đoàn tham gia cải thiện điều kiện và môi trường làm
việc, giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2020-2023. Kế
hoạch thực hiện Đề án Công đoàn tham gia với người sử dụng lao độngnâng cao
chất lượng nguồn nhân lực, góp phần nâng cao năng suất lao động giai đoạn
2020-2023. Phối hợp với Phân viện Khoa học ATVSLS-BVMT tổ chức khảo sát
5 doanh nghiệp chế biến gỗ dăm trên địa bàn để phục vụ thực hiện đề tài cấp
tỉnh về ATVSLĐ ngành chế biến gỗ tỉnh Quảng Trị.
Tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, công đoàn
tại 05 doanh nghiệp. Thẩm định và hỗ trợ 3 nhà ở Mái ấm công đoàn cho đoàn
viên có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 100 triệu đồng.
Chỉ đạo các cấp công đoàn phối hợp chặt chẽ với chính quyền đồng cấp,
chuyên môn thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức hội nghị cán bộ công
chức, hội nghị người lao động và đảm bảo nội dung, quy trình, tiến độ. Đến nay,
có 95% các cơ quan hành chính sự nghiệp đã tổ chức hội nghị cán bộ công chức
viên chức, và 57% doanh nghiệp (có 10 lao động trở lên) tổ chức hội nghị người

lao động. Hướng dẫn các CĐCS doanh nghiệp xây dựng quy chế và tổ chức đối
thoại định kỳ giữa người lao động và người sử dụng lao động, rà soát, sửa đổi,
thương lượng tổ chức ký kết thỏa ước lao động tập thể.
2. Công tác tuyên truyền, giáo dục
Hướng dẫn các cấp công đoàn tuyên truyền, tổ chức các hoạt động chào
mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Công sản Việt Nam (03/02/193003/02/2020)2.
Chỉ đạo các cấp công đoàn tích cực tuyên truyền, tăng cường các biện
pháp phòng ngừa dịch Covid-19. LĐLĐ tỉnh đã chủ động phối hợp với Sở Y tế
và Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh trực tiếp đến nắm tình hình triển khai công tác
phòng chống dịch bệnh tại một số doanh nghiệp có đông công nhân lao động
trong các khu công nghiệp như: Công ty TNHH Dệt may VTJ Toms, Công ty
may Hòa Thọ, Công ty Cổ phần May và Thương mại Gio Linh. Ban hành văn
bản chỉ đạo các cấp công đoàn chủ động đề xuất, thương lượng với người sử
dụng lao động hỗ trợ kinh phí để mua khẩu trang, nước rửa tay cho người lao
động. Đến nay, 100% đoàn viên và người lao động được tuyên truyền phòng
chống dịch Covid-19, hầu hết các doanh nghiệp, đơn vị có đông công nhân lao
động, công đoàn cơ sở chủ động phối hợp với người sử dụng lao động tăng
cường biện pháp phòng chống dịch như tổ chức kiểm tra thân nhiệt cho công
nhân hàng ngày, phát khẩu trang, nước rửa tay miễn phí, hỗ trợ, nâng cao chất
lượng bữa ăn ca đảm bảo sức khoẻ cho đoàn viên …
Hướng dẫn các cấp công đoàn triển khai học tập, quán triệt chuyên đề
năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ
thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh”.
3. Hoạt động nữ công
Tổ chức Hội nghị giao ban công tác nữ công năm 2020; phát động, đăng
ký phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2020; chỉ đạo các
công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở khảo sát doanh nghiệp có đủ điều kiện vận
động thành lập Ban Nữ công quần chúng.
Về hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 năm nay để đảm bảo an
toàn sức khỏe cho người lao động và cộng đồng trong thời điểm dịch Covid -19
đang diễn biến phức tạp, dịp kỷ niệm ngày các cấp công đoàn cấp trên trực tiếp
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LĐLĐ tỉnh đã tổ chức gặp mặt 60 đảng viên là công nhân lao động ở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước
(Tại chương trình đã tặng quà lưu niệm trị giá 50 triệu đồng). Liên đoàn Lao động huyện Gio Linh phối hợp
Phòng Giáo dục & ĐT tổ chức giải bóng chuyền; LĐLĐ huyện Đakrông tổ chức trao 4.000 lá Cờ Tổ quốc cho
nhân dân 5 xã biên giới với tổng kinh phí trên 92 triệu đồng, Công đoàn ngành Y tế tổ chức “Lễ hội Xuân
Hồng”, kết quả có 500 đoàn viên tham gia hiến máu nhân đạo.
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cơ sở không tổ chức các hoạt động tập trung đông người, mà tập trung “hướng
về cơ sở”, các LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố, Công đoàn ngành, CĐ Viên chức
tỉnh đã tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ CĐCS tổ chức các hoạt động chăm lo đời
sống vật chất, tinh thần, tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 cho nữ
CNVCLĐ ngay tại cơ quan, doanh nghiệp.
Hướng dẫn các cấp công đoàn triển khai phong trào “Nuôi heo đất-Trao
yêu thương” trong nữ CNVCLĐ.
4. Công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, xây dựng tổ chức
công đoàn
Tích cực tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn
cơ sở. Trong quý đã thành lập được 04 CĐCS3
Hoàn thành việc sáp nhập các ban LĐLĐ tỉnh (từ 6 ban giảm xuống còn
04 ban: Ban Công tác cơ sở, Ban Tổ chức-Kiểm tra, Ban Tài chính và Văn
phòng); chuyển giao 02 CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh về trực thuộc công đoàn
cấp trên trực tiếp cơ sở: CĐCS huyện đảo Cồn Cỏ về trực thuộc Công đoàn Viên
chức tỉnh; CĐCS Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Bắc Trung Bộ về trực thuộc
LĐLĐ thành phố Đông Hà.
5. Công tác tài chính và công tác kiểm tra, giám sát
Tập trung chỉ đạo các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở quyết toán kinh
phí công đoàn đoàn. Đến nay, 14/14 đơn vị đã hoàn thành quyết toán kinh phí
năm 2019.
Chỉ đạo 100% UBKT công đoàn cấp trên cơ sở kiểm tra tài chính đồng
cấp; UBKT LĐLĐ tỉnh tiến hành kiểm tra tài chính đồng cấp năm 2019.
Hướng dẫn các cấp công đoàn sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQTLĐ ngày 03/8/2015 của BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về nâng cao
chất lượng, hiệu quả hoạt động UBKT công đoàn.
6. Một số hoạt động khác
Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 5 tổng kết hoạt động
công đoàn 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Ký giao ước thi đua với các
LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố, Công đoàn ngành, Viên chức tỉnh. Ban hành kế
hoạch thực hiện chủ đề năm 2020 “nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ
sở”, ban hành kế hoạch thực hiện các Chương trình của Tổng LĐLĐ Việt Nam.
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CĐCS Công ty TNHH Tư vấn xây dựng TST (6 đoàn viên) thuộc LĐLĐ huyện Hướng Hóa; CĐCS Công ty
TNHH Toàn Thắng (7 đoàn viên) thuộc LĐLĐ thị xã Quảng Trị; CĐCS TNHH Bảo Ngân Châu (5 đoàn viên)
thuộc LĐLĐ thành phố Đông Hà; CĐCS Công ty CP Tiến Phong (52 đoàn viên) thuộc LĐLĐ huyện Gio Linh.
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II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ II/2020
1. Chủ động cùng với cả hệ thống chính trị ở địa phương triển khai các
biện pháp để ngăn chặn lây lan của dich
̣ Covid-19. Phối hợp chặt chẽ với người
sử dụng lao động hướng dẫn người lao động tuân thủ thực hiện nghiêm túc các
biện pháp phòng, chống dịch. Vận động các đơn vị doanh nghiệp và chỉ đạo các
cấp công đoàn trích kinh phí để phòng chống dịch bệnh như trang bị khẩu trang,
nước rửa tay sát khuẩn, nâng cao chất lượng bữa ăn ca, đảm bảo dinh dưỡng cho
người lao động …
2. Tập trung theo dõi, nắm bắt tình hình đời sống, việc làm, tiền lương,
việc thực hiện chế độ chính sách đối với đoàn viên, CNLĐ do ảnh hưởng dịch
bệnh Covid-19, nhất là những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn để có giải pháp
hỗ trợ kịp thời, đảm bảo quyền lợi cho đoàn viên, người lao động. Phát động các
phong trào thi đua yêu nước, vận động đoàn viên tích cực lao động sản xuất,
chung tay cùng doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.
3. Hướng dẫn các cấp công đoàn tổ chức hoạt động Tháng công nhân2020 gắn với Tháng hành động ATVSLĐ-PCCN lần thứ IV; tổ chức các hoạt
động chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ
XVII.
4. Chỉ đạo các cấp công đoàn tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết
6b/NQ-BCH ngày 29/01/2011 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động
Việt Nam (khóa X) “về công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động
thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và Chỉ thị 03/CTTLĐ ngày 18/8/2010 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
“về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong
nữ CNVCLĐ giai đoạn 2010-2020.
5. Phối hợp Sở LĐTBXH, BHXH, Hội LHPN tỉnh tổ chức đánh giá kết
quả công tác phối hợp năm 2019, xây dựng chương trình phối hợp năm 2020.
6. Làm việc với LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố, công đoàn ngành, Công
đoàn Viên chức tỉnh về công tác tổ chức thực hiện các cam kết với Ban Thường
vụ LĐLĐ tỉnh và Kế hoạch thực hiện chủ đề năm 2020 về “Nâng cao chất lượng
hoạt động CĐCS”.
7. Tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo hoàn thành việc tổ chức hội nghị cán bộ công
chức, hội nghị người lao động; tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy
chế dân chủ cơ sở, kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động và công đoàn ở
một số đơn vị, doanh nghiệp.
8. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên,
thành lập CĐCS gắn với thu kinh phí công đoàn; đôn đốc các cấp công đoàn cập
nhật phần mềm Quản lý đoàn viên.
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9. Kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và tài chính công
đoàn ở công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và CĐCS. Tập huấn UBKT công đoàn
cấp trên trực tiếp cơ sở
10. Tổ chức triển khai Điều lệ Công đoàn Việt Nam và tiếp tục tập huấn,
nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS.
11. Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 41-CT/TU của Tỉnh uỷ về tăng
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển đoàn viên, thành lập
CĐCS trong các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp dân lập và xã, phường, thị trấn.
Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 4a của TLĐ về “Tiếp tục đẩy mạnh và
nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn giai đoạn 2010-2020 ”
12. Rà soát bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2018-2023 và Quy hoạch Ban
Chấp hành, Ban Thường vụ, các chức danh chủ chốt Liên đoàn Lao động tỉnh
khoá XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028
13. Chỉ đạo các cấp công đoàn sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu
năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020./.
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- Các CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở;
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