
1 

 

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG 

TỈNH QUẢNG TRỊ 

Số:  214/BC-LĐLĐ                      

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
             Quảng Trị ngày 19 tháng 8  năm 2020 

 

 

BÁO CÁO 

Hoạt động công đoàn tháng 8 năm 2020  
 

1. Kết quả hoạt động công đoàn tháng 8  

- Chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức các hoạt động thiết thực, ý nghĩa chào 

mừng kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2020) và Quốc 

khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945-02/9/2020) gắn với phong trào thi đua 

lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp.  

- Đảng đoàn LĐLĐ tỉnh tham gia với cấp uỷ địa phương phương án nhân sự 

chủ chốt công đoàn cấp huyện giới thiệu với cấp uỷ phục vụ công tác nhân sự Đại hội 

Đảng bộ cấp huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Tổ chức cho cán bộ công đoàn các cấp, 

đoàn viên, người lao động đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội đảng cùng 

cấp, Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.  

- Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp trên địa bàn 

tỉnh, LĐLĐ tỉnh đã tích cực chỉ đạo các cấp công đoàn tập trung tuyên truyền vận 

động đoàn viên, người lao động triển khai, thực hiện các biện pháp phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19, tự giác khai báo y tế, cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại; 

tăng cường bám sát cơ sở, nắm bắt tình hình đời sống, việc làm của đoàn viên, người 

lao động trong các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp bị ảnh hưởng do dịch bệnh; chủ 

động xây dựng kế hoạch chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động và tham gia 

giải quyết hiệu quả những vấn đề nảy sinh trong quan hệ lao động, tránh để xảy ra 

tranh chấp lao động. 

- LĐLĐ tỉnh đã kịp thời thăm hỏi, động viên và hỗ trợ đội ngũ cán bộ, y bác 

sỹ, nhân viên y tế nơi tuyến đầu chống dịch với số tiền 33.000.000 đồng (trong đó 

tiền mặt 30 triệu, quà 3 triệu); nhiều CĐCS đã tích cực vận động cán bộ, đoàn viên 

đóng góp ủng hộ công tác phòng chống dịch bệnh ở địa phương. 

- Các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến 

pháp luật lao động, quán triệt triển khai Điều lệ và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công 

đoàn Việt Nam khóa XII, bộ Luật Lao động sửa đổi năm 2019: LĐLĐ thị xã Quảng 

Trị tổ chức tuyên truyền, phổ biến những điểm mới của Bộ luật Lao động năm 2019; 

phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội cho 100 cán bộ CĐCS, đoàn viên và người lao 

động doanh nghiệp; LĐLĐ huyện Cam Lộ tổ chức quán triệt, phổ biến Điều lệ và 

Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII, bộ Luật lao động sửa đổi 

năm 2019 cho cán bộ CĐCS,... 
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- Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6a/NQ-TLĐ ngày 6/01/2011 của Ban 

Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa X về “Tiếp tục đổi mới nội 

dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở”. 

- Triển khai Chương trình hành đông của Đảng đoàn Tổng Liên đoàn và Tỉnh 

uỷ thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW của Ban Bí Thư TW Đảng về tăng cường sự lãnh 

đạo, chỉ đạo của Đảng về xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ trong 

tình hình mới; Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí của Tổng LĐLĐ 

Việt Nam năm 2020. 

- Xây dựng kế hoạch và hướng dẫn các cấp công đoàn tổ chức sơ kết giữa 

nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp.  

- Phân công cán bộ kế toán Ban Tài chính LĐLĐ tỉnh về phụ trách kế toán ở 

công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở để nâng cao chất lượng quản lý tài chính, tài sản 

công đoàn. 

-  Thẩm định hỗ trợ xây mới 05 nhà ở “Mái ấm công đoàn” với tổng số tiền 

200 triệu đồng. 

- Trong tháng, đã vận động thành lập được 2 công đoàn cơ sở (1 ở Công đoàn 

ngành Xây dựng, 1 ở LĐLĐ huyện Hướng Hoá). 

2. Công việc trọng tâm tháng 9 năm 2020 

- Tập trung tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ nâng cao ý thức, 

trách nhiệm trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19; chỉ đạo các công đoàn cấp trên 

trực tiếp cơ sở tích cực nắm tình hình lao động, việc làm, đời sống của đoàn viên, 

CNLĐ ở các doanh nghiệp để có kế hoạch chăm lo, hỗ trợ kịp thời cho đoàn viên, 

người lao động khó khăn; chủ động kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền có giải 

pháp cùng với tổ chức công đoàn chia sẻ, động viên, chăm lo cho CNLĐ, đồng hành 

với doanh nghiệp để vượt qua khó khăn. LĐLĐ tỉnh tiếp tục rà soát các đối tượng lao 

động gặp hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ kịp thời.  

- Phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra, giám sát thực hiện pháp luật lao 

động, BHXH, BHTN, BHYT; việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao 

động theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định 15/2020/QĐ-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ và các chính sách của địa phương tại các đơn vị, doanh nghiệp. 

- Tập trung tuyên truyền nội dung Chỉ thị số 37-CT/TW của Ban Bí thư TW 

Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng về xây dựng quan hệ lao động hài 

hoà, ổn định, tiến bộ trong tình hình mới cho cán bộ công đoàn các cấp và các doanh 

nghiệp có đông CNLĐ 

- Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS. Ban Thường vụ 

LĐLĐ tỉnh sẽ có kế hoạch cụ thể để cùng với LĐLĐ huyện, công đoàn ngành trực 

tiếp đến doanh nghiệp để tuyên truyền vận động phát triển đoàn viên và nắm tình 

hình hoạt động, đời sống, việc làm của CNLĐ. 
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- Tổ chức hội thảo góp ý Đề tài khoa học “Nghiên cứu đánh giá nguy cơ rủi ro 

và đề xuất biện pháp đảm bảo an toàn trong môi trường lao động của các doanh 

nghiệp chế bến gỗ ghép thanh, gỗ dăm ở tỉnh Quảng Trị”. 

- Làm công tác quy hoạch cán bộ BCH, BTV, các chức danh chủ chốt LĐLĐ tỉnh 

nhiệm kỳ 2023-2028. 

- Phối hợp với các ngành liên quan triển khai Kế hoạch 3735/KH-UBND ngày 

14/8/2020 về thi hành Bộ Luật lao động năm 2019 giai đoạn 2020-2024. 

 

                                   TL. BAN THƯỜNG VỤ                                                                                                                                                 

Nơi nhận:                           CHÁNH VĂN PHÒNG                                                 
- Văn phòng Tổng LĐLĐ VN;                                                  

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Ban Dân vận Tỉnh ủy; 

- UBMTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Thường trực; các ban LĐLĐ tỉnh; 

- Các cấp CĐ trực thuộc (qua HTVB, Website LĐLĐ tỉnh); 

- Lưu: VT,TH.                                                                            Nguyễn Thanh Hải          
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