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BÁO CÁO 

Hoạt động công đoàn Tháng 5 năm 2021 

 

1. Hoạt động công đoàn Tháng 5 năm 2021 

1.1. Kết quả tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân - Tháng hành 

động ATVSLĐ 

Để có kết quả cụ thể, các việc làm thiết thực cho đoàn viên, người lao động 

trong Tháng Công nhân- Tháng hành động ATVSLĐ, sau khi ban hành Kế hoạch 

chỉ đạo, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh tổ chức giao ban cấp huyện, ngành, yêu cầu 

từng đơn vị đăng ký những hoạt động có thời gian, địa chỉ, đối tượng rõ. Đồng thời 

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh phân công cán bộ, công chức tại cơ quan phối hợp, hỗ 

trợ huyện, ngành triển khai thực hiện các nội dung đã đăng ký đạt kết quả tốt.        

Trước tình hình dịch Covid - 19 diễn biến phức tạp trên thế giới và khu vực, 

dự báo nước ta sẽ xuất hiện đợt dịch lần thứ 4, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh chủ 

động triển khai Tháng Công nhân - Tháng hành động ATVSLĐ sớm hơn thường 

lệ. Từ cuối tháng tư, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Sở Lao động Thương 

binh và xã hội tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức Lễ phát động “Tháng 

Công nhân” và “Tháng hành động về ATVSLĐ” năm 2021 tại Khu Công nghiệp 

Quán Ngang, thu hút hơn 500 đoàn viên tham gia. Tại Lễ phát động, Ủy ban Nhân 

dân tỉnh biểu dương, khen thưởng 10 tập thể, các nhân có thành tích xuất sắc trong 

công tác ATVSLĐ và 9 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện 

TƯLĐTT và chăm lo đời sống cho người lao động; LĐLĐ tỉnh tặng 27 Nhà Mái 

ấm Công đoàn, trị giá 1,1 tỷ đồng cho đoàn viên khó khăn về nhà ở, 500 mũ bảo 

hiểm và phát 1.000 tờ rơi tuyên tuyền ATVSLĐ, pháp luật lao động cho công 

nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tham gia buổi Lễ. Nhân dịp này, thông qua 

Công đoàn Bộ Khoa học & Công nghệ, LĐLĐ tỉnh hỗ trợ xây dựng 6 Nhà Tình 

nghĩa cho gia đình chính sách, trị giá 600 triệu đồng.  

Các cấp công đoàn tập trung thương lượng, ký kết TƯLĐTT.  LĐLĐ tỉnh tổ 

chức diễn đàn nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết TƯLĐTT; phối hợp Hiệp 

hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức thương lượng TƯLĐTT nhóm doanh nghiệp 

ngành chế biến kinh doanh xuất nhập khẩu gỗ tỉnh; chỉ đạo các đơn vị tổ chức 

“Ngày ký kết TƯLĐTT”. LĐLĐ huyện Triệu Phong tổ chức ký kết đồng loạt 5 

doanh nghiệp, LĐLĐ huyện Vĩnh Linh ký kết 4 doanh nghiệp, các đơn vị còn 

lại ký kết được 6 doanh nghiệp.  
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Trong tháng, vận động thành lập 8 công đoàn cơ sở, kết nạp gần 500 đoàn 

viên.  

Tăng cường tuyên truyền về bầu cử Quốc hội khóa XV và hội đồng nhân 

dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Các cấp công đoàn ứng dụng mạnh mẽ công 

nghệ thông tin, mạng xã hội để tuyên truyền công tác bầu cử cho đoàn viên và 

người lao động, LĐLĐ huyện Triệu Phong, TP Đông Hà, huyện Cam Lộ, Công 

đoàn Viên chức tỉnh đã tổ chức 4 lớp tuyên truyền cho gần 600 cán bộ CĐCS.  Vận 

động CNVCLĐ tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử do Tổng 

Liên đoàn phát động. 

 - Chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai Chương trình “75 nghìn sáng kiến 

vượt khó, phát triển”, đến nay đã có 1.000 sáng kiến đăng ký tham gia. 

2. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 

Sau khi dịch Covid-19 bùng phát tại nhiều tỉnh, thành, trong đó có Quảng 

Trị, LĐLĐ tỉnh đã kịp thời chỉ đạo các cấp công đoàn tập trung vào nhiệm vụ 

phòng chống dịch, hạn chế tổ chức các hoạt động tập trung đông người chưa thực 

sự cần thiết, trường hợp cần thiết tổ chức hoạt động phải điều chỉnh phạm vi, quy 

mô, hạn chế số lượng người tham gia và đảm bảo các biện pháp phòng, chống 

dịch. 

100% công đoàn cơ sở doanh nghiệp chủ động phối hợp với người sử dụng 

lao động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại nơi làm 

việc. Cụ thể như: Trang bị dung dịch sát khuẩn tay, khẩu trang, các áp phích hướng 

dẫn cách phòng tránh; phun thuốc khử khuẩn tại cơ sở làm việc, nhiều công đoàn 

cơ sở doanh nghiệp đề xuất người sử dụng lao động xây dựng phương án chuẩn bị 

nguồn nguyên liệu để chủ động phục vụ sản xuất, phương án tham gia sắp xếp lao 

động và các phương án xử lý tình huống khi dịch xảy ra tại nơi làm việc, phương án 

chuẩn bị kinh phí dự phòng thực hiện các chế độ, chính sách cho người lao động 

phòng trường hợp dịch Covid 19 diễn biến phức tạp hơn. 

LĐLĐ tỉnh thăm, động viên, tặng quà và 4.000 khẩu trang y tế tổng trị giá 

35 triệu đồng, Công đoàn ngành Y tế thăm, tặng quà trị giá 114 triệu đồng cho cán 

bộ, chiến sỹ và đoàn viên, người lao động đang trực tiếp làm nhiệm vụ phòng 

chống dịch trên địa bàn tỉnh.   

Tiếp tục rà soát nắm bắt tình hình đời sống, việc làm, tiền lương, việc thực 

hiện chế độ chính sách đối với đoàn viên do ảnh hưởng dịch bệnh. LĐLĐ tỉnh và 

LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố; Công đoàn ngành, Viên chức tỉnh hỗ trợ 300 suất 
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quà, trị giá 190 triệu đồng, công đoàn cơ sở tặng 1.857 suất quà trị giá hơn 1 tỷ 

đồng cho đoàn viên, người lao động bị có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, 

ốm đau.  

3. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 6 năm 2021 

- Tăng cường phối hợp tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19, nắm bắt 

tình hình đời sống, việc làm của đoàn viên và người lao động để có phương án hỗ 

trợ, đề xuất hỗ trợ đối với đoàn viên gặp khó khăn. 

- Tổ chức biểu dương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu ở cấp tỉnh (trong điều 

kiện dịch bệnh đã ổn định).  

- Chỉ đạo các cấp công đoàn sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai 

nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. 

-  Tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng tham gia Đề cương dự thảo 

Luật Bảo hiểm xã hội. Tổ chức đối thoại chính sách, pháp luật với doanh nghiệp 

trên địa bàn tỉnh. 

                         TL. BAN THƯỜNG VỤ                                                                                                                                                 

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

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Ban Dân vận Tỉnh ủy; 

- UBMTTQ Việt Nam tỉnh; 

- T trực; các ban LĐLĐ tỉnh; 

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

- Lưu: VP-TH.                                                                                           Nguyễn Thanh Hải          
 

 


		2021-05-19T09:36:48+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Thanh Hải<nguyenthanhhai@quangtri.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




