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BÁO CÁO 

Hoạt động công đoàn  tháng 11 năm 2020 
 

1. Hoạt động công đoàn tháng 11 năm 2020 

- Tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn nắm tình hình, thống kê đoàn viên, CNLĐ 

bị ảnh hưởng do lũ lụt; chủ động phối hợp với địa phương, cơ quan, đơn vị để kịp thời 

giúp đỡ, hỗ trợ đoàn viên, người lao động và những người bị thiệt hại. Trong đợt này, 

các cấp Công đoàn trong tỉnh đã kịp thời trích ngân sách công đoàn, vận động, tiếp nhận 

hỗ trợ tiền và hiện vật từ các tổ chức, cá nhân để hỗ trợ kịp thời cho đoàn viên, người 

lao động bị thiệt hại, góp phần giúp người lao động sớm ổn định cuộc sống.  

- LĐLĐ tỉnh đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự thảo văn kiện Đại hội XIII 

của Đảng; chỉ đạo các cấp công đoàn tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên 

nâng cao ý thức, trách nhiệm tham gia góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của 

Đảng. 

- Tổ chức Hội thảo lấy ý kiến tham gia Đề tài “Nghiên cứu đánh giá nguy cơ rủi ro 

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

biến gỗ ghép thanh, gỗ dăm ở tỉnh Quảng Trị”. 

- Tổ chức Diễn đàn trao đổi kinh nghiệm “Nâng cao hiệu quả hoạt động ban nữ 

công quần chúng tại cơ sở”. 

- LĐLĐ tỉnh tổ chức giám sát theo Quyết định 217-QĐ/TW tại 02 đơn vị: Ban Quản 

lý Khu kinh tế tỉnh, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh. 

- Ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh tổ chức kiểm tra chấp hành Điều lệ, công tác quản lý, 

sử dụng tài chính Công đoàn tại các CĐCS thuộc Công đoàn ngành Xây dựng. 

- Các LĐLĐ cấp huyện, Công đoàn ngành tổ chức các lớp tuyên truyền Bộ luật lao 

động, Công đoàn, BHXH, BHYT, an toàn vệ sinh lao động, Điều lệ và Hướng dẫn thi 

hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, như: LĐLĐ huyện Vĩnh Linh, LĐLĐ huyện Gio 

Linh, Công đoàn ngành Công Thương, Công đoàn ngành Xây dựng, Công đoàn Viên 

chức tỉnh. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức Diễn đàn “Nâng cao chất 

lượng hoạt động công đoàn cơ sở”. 

 2. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2020 

- Tập trung tuyên truyền Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; tổ chức quán triệt, 

học tập nghị quyết đại hội Đảng các cấp và các hoạt động mừng Đảng mừng Xuân. 
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- Triển khai các hoạt động chăm lo Tết nguyên đán Tân Sửu 2020; tập trung huy 

động các nguồn lực để chăm lo Tết cho đoàn viên, CNVCLĐ, nhất là những đoàn viên 

có hoàn cảnh khó khăn, bị thiệt hại do dịch bệnh Covid-19 và lũ lụt. 

- Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tình hình chi trả lương, thưởng Tết cho đoàn 

viên, người lao động; đối với những đơn vị, doanh nghiệp nợ lương của người lao 

động cần thông tin, báo cáo kịp thời với cấp ủy, chính quyền, các ngành chức năng để 

có phương án giải quyết, xử lý nhằm đảm bảo quyền lợi cho đoàn viên, người lao 

động. 

- Kiểm tra đánh giá việc sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công 

đoàn các cấp gắn với đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của công đoàn 

năm 2020 đối với LĐLĐ huyện, công đoàn ngành và một số CĐCS.  

- Tổ chức Diễn đàn “Nâng cao chất lượng ký kết TƯLĐTT”; tập huấn nghiệp vụ 

cho cán bộ CĐCS khu vực doanh nghiệp theo kế hoạch. 

- Chỉ đạo, dướng dẫn các cấp công đoàn tổ chức chấm điểm, đánh giá, xếp loại 

năm 2020. 

 - Chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết 

Đại hội công đoàn các cấp gắn với tổng kết hoạt động công đoàn năm 2020; xây dựng 

phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. 

 

Nơi nhận:                                                                                 
- Văn phòng Tổng LĐLĐ VN;                                                                      

- Văn phòng Tỉnh ủy;                                                                          

- Văn phòng UBND tỉnh;                                                                                                      

- Ban Dân vận Tỉnh ủy; 

- UBMTTQ Việt Nam tỉnh; 

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

- Lưu: VT,TH.                                                                    

TL. BAN THƯỜNG VỤ 

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ VĂN PHÒNG                                
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