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BÁO CÁO
Kết quả hoạt động Tháng Công nhân
và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2021
Thực hiện chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam và UBND tỉnh về tổ chức các
hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh
lao động (ATVSLĐ) năm 2021, LĐLĐ tỉnh đã triển khai thực hiện và báo cáo
kết quả như sau:
I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI, CHỈ ĐẠO
Căn cứ các kế hoạch của Tổng LĐLĐ Việt Nam và UBND tỉnh về triển khai
hoạt động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021, Ban
Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 64/KH-LĐLĐ ngày 24/3/2021
về tổ chức các hoạt động “Tháng Công nhân-Tháng hành động về ATVSLĐ”
năm 2021. Ngay sau khi ban hành kế hoạch, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã tổ
chức hội nghị giao ban với các LĐLĐ cấp huyện, công đoàn ngành, yêu cầu từng
đơn vị đăng ký các nội dung hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân-Tháng
ATVSLĐ có thời gian, địa chỉ, đối tượng cụ thể. Đồng thời, phân công các ban
chuyên đề LĐLĐ tỉnh hướng dẫn, đôn đốc, hỗ trợ, cụ thể hoá việc thực hiện các
nội dung của kế hoạch theo từng lĩnh vực phụ trách.
Thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của LĐLĐ tỉnh, 100% công đoàn cấp trên
trực tiếp cơ sở đã căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị mình để xây
dựng kế hoạch, hướng dẫn công đoàn cơ sở chủ động triển khai các hoạt động
Tháng Công nhân-Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021 linh hoạt, sáng tạo,
đem lại hiệu quả thiết thực và góp phần phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong
đoàn viên, NLĐ.
II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
1. Công tác tuyên truyền, giáo dục
Căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh, các cấp công đoàn đã linh hoạt,
sáng tạo đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các hoạt động tuyên truyền,
giáo dục trong CNVCLĐ.
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1.1. Tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về
ATVSLĐ năm 2021 gắn với kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động
(01/5/1886-01/5/2021)
Trong thời điểm Quảng Trị chưa có ca mắc Covid-19, LĐLĐ tỉnh kịp thời
phối hợp với Sở Lao động-TB&XH tham mưu cho UBND tỉnh chủ trì tổ chức
Lễ phát động Tháng Công nhân-Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021, kỷ niệm
135 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886-01/5/2021) tại Khu Công nghiệp
Quán Ngang, huyện Gio Linh với sự tham gia của các đại biểu lãnh đạo tỉnh,
lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND-LĐLĐ-Phòng LĐTBXH
các huyện, thị xã, thành phố và 450 đoàn viên, NLĐ của các doanh nghiệp trên
địa bàn Khu Công nghiệp Quán Ngang. Tại Lễ phát động, UBND tỉnh đã biểu
dương, khen thưởng cho 10 tập thể, cá 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, chăm lo đời sống cho đoàn viên, NLĐ; LĐLĐ tỉnh trao tặng 27 nhà ở
“Mái ấm công đoàn” trị giá 1,1 tỷ đồng; tổ chức tuyên truyền “Lái xe an toàn”,
tặng 500 mũ bảo hiểm và phát 1000 tờ rơi tuyên tuyền về ATVSLĐ, pháp luật
lao động cho đoàn viên, NLĐ tham dự Lễ.
1.2. Tuyên truyền về truyền thống của giai cấp công nhân, nghị quyết
đại hội Đảng các cấp, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND
các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Các cấp công đoàn từ tỉnh đến cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng
trong CNVCLĐ về truyền thống vẻ vang, những đóng góp to lớn của giai cấp
công nhân và tổ chức công đoàn đối với quá trình cách mạng của dân tộc; lịch
sử Ngày Quốc tế Lao động 1/5; ý nghĩa của Ngày Quốc tế Lao động lần đầu tiên
được tổ chức mít tinh trọng thể ở nước ta sau khi giành độc lập (01/5/1946); tầm
quan trọng của Sắc lệnh số 56 ngày 29/4/1946 quy định NLĐ được nghỉ làm
việc và có hưởng lương trong Ngày Quốc tế Lao động; mục đích, ý nghĩa của
Tháng Công nhân - Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021.
Về công tác tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ
XIII, nghị quyết đại hội Đảng các cấp: Các Công đoàn huyện, ngành đã tổ chức
10 lớp cho 1.271 cán bộ CĐCS; 678 CĐCS tuyên truyền cho 26.796 CNVCLĐ.
Về tuyên truyền Luật Bầu cử Quốc hội, Luật tổ chức chính quyền địa phương và
một số văn bản hướng dẫn công tác bầu cử: Công đoàn huyện, ngành tổ chức 12
lớp cho 1.103 cán bộ CĐCS1; 905 CĐCS tuyên truyền cho 34.130 CNVCLĐ.
Hình thức tuyên truyền ở cấp cơ sở chủ yếu thông qua hội nghị, băng rôn, pano,
áp phích, loa phát thanh và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, mạng xã
1

LĐLĐ huyện Triệu Phong, TP Đông Hà, TX Quảng Trị, huyện Cam Lộ, Hướng Hóa, Gio Linh, Công đoàn
Viên chức tỉnh.
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hội... Bên cạnh đó, các cấp công đoàn tích cực vận động đoàn viên tham gia
Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử “CNVCLĐ với ngày hội toàn
dân” do Tổng Liên đoàn phát động; vận động CNVCLĐ thể hiện vai trò, trách
nhiệm của mình thực hiện tốt công tác bầu cử và làm lực lượng nòng cốt để
tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân tham gia bầu cử. Kết quả, cử tri là
đoàn viên, CNVCLĐ đã hăng hái đi bầu cử; đồng chí Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trúng
cử đại biểu HĐND tỉnh và 9 đồng chí chủ tịch LĐLĐ cấp huyện đều trúng cử đại
biểu HĐND đồng cấp. LĐLĐ tỉnh đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen
cho 01 tập thể và 01 cá nhân thực hiện tốt công tác tuyên truyền về bầu cử2.
1.3. Tuyên truyền pháp luật và các hoạt động thiết thực của các cấp
công đoàn
Công tác tuyên truyền pháp luật về lao động, công đoàn, BHXH được chú
trọng. LĐLĐ tỉnh biên soạn tài liệu, thiết kế slide, inforgraphics, bài giảng về
những điểm mới Bộ luật Lao động năm 2019 để chuyển tải cho các công đoàn
huyện, ngành tuyên truyền đến đoàn viên, NLĐ, đồng thời tuyên truyền rộng rãi
trên Website, Facebook LĐLĐ tỉnh... Các LĐLĐ cấp huyện, công đoàn ngành
đã tổ chức 13 lớp tuyên truyền pháp luật lao động, công đoàn, BHXH cho 1.155
CNVCLĐ. Có 250 CĐCS tổ chức tuyên truyền pháp luật cho 15.343 CNVCLĐ.
Đăng tải 824 tin bài về các hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân –
Tháng hành động về ATVSLĐ của các cấp công đoàn trong tỉnh trên trang
Facebook Công đoàn Quảng Trị, Facebook công đoàn huyện, ngành, CĐCS,
Trang thông tin điện tử Công đoàn Quảng Trị và trên các phương tiện thông tin
đại chúng như Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Trị, Báo Lao động,
Tạp chí Lao động và Công đoàn, Cổng thông tin điện tử Tỉnh uỷ, Công đoàn
Việt Nam, thu hút khoảng 10.000 lượt CNVCLĐ đọc, tương tác. Quan tâm
tuyên truyền các hoạt động tại cấp cơ sở, những cách làm hay, mô hình hoạt
động công đoàn tiêu biểu về chăm lo lợi ích đoàn viên, đảm bảo việc làm, thu
nhập cho NLĐ và phát triển cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
2. Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Trước tình hình dịch Covid-19 ngày càng phức tạp, LĐLĐ tỉnh tiếp tục có
văn bản chỉ đạo các cấp công đoàn kịp thời điều chỉnh quy mô, hình thức tổ chức
các hoạt động; đưa công tác phòng, chống dịch là một trong những hoạt động
trọng tâm của Tháng Công nhân - Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021.
Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh tham gia cùng lãnh đạo UBND tỉnh và các ngành
chức năng kiểm tra, nắm bắt tình hình phòng chống dịch bệnh tại các doanh nghiệp
có đông công nhân và doanh nghiệp ở các khu công nghiệp của tỉnh.
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Tập thể LĐLĐ huyện Gio Linh và cá nhân đồng chí Trần Thị Thương – Chủ tịch LĐLĐ huyện Hướng Hóa
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Các cấp công đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh.
Kết quả, 100% CĐCS tổ chức tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19
cho hơn 40.000 đoàn viên, NLĐ toàn tỉnh3; 100% CĐCS chủ động phối hợp với
người sử dụng lao động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại
nơi làm việc4. Đồng thời, tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện
các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại các doanh nghiệp5.
Tích cực 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, Công đoàn ngành Y tế, LĐLĐ huyện Vĩnh Linh thăm, động viên, tặng quà
trị giá 149 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
3. Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết, thực hiện hiệu quả thoả
ước lao động tập thể (TƯLĐTT)
Xác định tầm quan trọng của thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) trong
việc chăm lo quyền lợi cho đoàn viên, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức 01 lớp tập huấn,
bồi dưỡng chuyên sâu về TƯLĐTT cho đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên trách
phụ trách công tác thương lượng, ký kết TƯLĐTT ở cấp huyện, ngành; xây dựng
kế hoạch, nội dung tổ chức hội nghị chuyên đề về nâng cao chất lượng TƯLĐTT;
phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh xây dựng, triển khai kế hoạch tổ chức
thương lượng, ký kết TƯLĐTT nhóm các doanh nghiệp chế biến, kinh doanh
xuất nhập khẩu gỗ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; chỉ đạo các công đoàn cấp trên
trực tiếp cơ sở tổ chức “Ngày ký kết TƯLĐTT” trong dịp Tháng Công nhân.
Các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã quan tâm tổ chức các diễn đàn
trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết TƯLĐTT;
tích cực rà soát nội dung, chất lượng, thời hạn những bản TƯLĐTT hiện có, từ đó
Trong đó, tập trung tuyên truyền các chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia
phòng, chống dịch Covid-19, hướng dẫn của Bộ Y tế, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban
Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh. Tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động yên tâm sản
xuất, không chủ quan, lơ là nhưng cũng không quá hoang mang, lo sợ, mất bình tĩnh trước diễn biến mới
của dịch bệnh, thực hiện nghiêm quy định của chính quyền về phòng chống dịch, nhất là quy định 5K
(Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế). Chú trọng cập nhật, cung cấp
thông tin chính xác về tình hình dịch bệnh, các quy định, chỉ đạo về phòng, chống dịch đến đoàn viên,
người lao động trên các phương tiện báo chí, truyền thanh, truyền hình, website và Facebook Công
đoàn Quảng Trị.
4
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.
5
Các đơn vị làm tốt như: Công ty TNHH Dụng cụ Du lịch Jinquan Việt Nam, Công ty TNHH Dệt may
VTJ Toms, Nhà máy may Xuất khẩu Phong Phú Quảng Trị, Công ty TNHH Cao su Camel Việt Nam...
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xây dựng kế hoạch hỗ trợ các doanh nghiệp chưa ký kết hoặc ký kết nhưng chưa
đạt chất lượng hoặc đã hết hạn tiến hành thương lượng, sửa đổi, bổ sung, ký kết
TƯLĐTT mới. Đồng thời, phân công cán bộ bám cơ sở để thường xuyên, trực
tiếp hỗ trợ, hướng dẫn, đồng hành với CĐCS trong quá trình tham gia với người
sử dụng lao động thương lượng, ký kết TƯLĐTT.
Kết quả, trong Tháng Công nhân, đã ký kết 14 bản TƯLĐTT với nhiều
điều khoản có lợi hơn cho người lao động. Trong đó, 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 5 doanh nghiệp. Qua đánh giá, các
TƯLĐTT đều có ít nhất từ 3 điều khoản có lợi hơn cho NLĐ so với quy định
của pháp luật, nhiều bản thỏa ước có trên 10 điều khoản có lợi hơn cho NLĐ.6
4. Tổ chức các hoạt động chuyên đề về An toàn vệ sinh lao động
Các cấp công đoàn tập trung truyền thông về công tác ATVSLĐ gắn với
phòng, chống dịch Covid-19. 100% CĐCS doanh nghiệp tuyên truyền các chế
độ, chính sách và kiến thức về ATVSLĐ, các nguyên nhân, nguy cơ rủi ro gây
tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp qua hệ thống truyền thanh, bảng tin nội bộ...
LĐLĐ tỉnh cấp phát 1.000 tờ rơi hướng dẫn phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh
nghề nghiệp; đăng tải 13 tài liệu hướng dẫn, video về ATVSLĐ đến đoàn viên,
NLĐ trên mạng xã hội công đoàn các cấp; hướng dẫn cơ sở tổ chức cho đoàn
viên, NLĐ sử dụng có hiệu quả “Góc Bảo hộ lao động”, tủ sách pháp luật trong
đơn vị, doanh nghiệp.
LĐLĐ tỉnh phối hợp Phân viện khoa học ATVSLĐ và bảo vệ môi trường
Miền Trung tiến hành khảo sát, nắm tình hình thực hiện công tác ATVSLĐ và
đo đạc môi trường lao động tại 4 doanh nghiệp ngành khai thác đá: Công ty CP
Thiên Tân, Công ty CP xây dựng giao thông, Công ty CP Tân Hưng và Công ty
TNHH Minh Hưng. Qua đợt khảo sát, kịp thời hướng dẫn cho các doanh nghiệp
thực hiện đầy đủ các quy định về ATVSLĐ và biện pháp khắc phục các hạn chế
trong công tác ATVSLĐ.

Các điều khoản có lợi hơn so với quy định của pháp luật chủ yếu như: Chế độ nâng lương;
thưởng sáng kiến, thưởng lương tháng 13, thưởng chuyên cần; hỗ trợ kinh phí học tập nâng cao
trình độ, tay nghề; chế độ ATVSLĐ; bữa ăn ca; thêm ngày nghỉ việc riêng có hưởng lương; phúc
lợi (lễ, tết...); trợ cấp khó khăn, xăng xe, nhà trọ, nuôi con nhỏ, tham quan du lịch; chính sách với
lao động nữ; các điều kiện bảo đảm cho tổ chức công đoàn hoạt động... Một số đơn vị làm tốt như
Công ty TNHH Dệt may VTJ Toms thưởng lương tháng 13, tiền ăn ca 15.000đ/người/ca, phụ cấp
xăng xe, chuyên cần 500.000đ/người/tháng; Công ty CP Thương mại và Xuất nhập khẩu Việt Hồng
Chinh tặng quà sinh nhật 300.000đồng/người, quà cưới 1.000.000đ/người, các dịp lễ 30/4, 1/5, 2/9,
8/3, 20/10 thưởng 200.000đ/người; Công ty TNHH Cao su Camel Việt Nam cho công nhân thuê
phòng trọ giá rẻ (100.000 đồng/tháng); Công ty TNHH MTV Mạnh Triều hỗ trợ tiền ăn ca 15.000
đồng/người/ngày, xăng xe 20.000 đồng/người/ngày...
6

5

Các LĐLĐ huyện, công đoàn ngành phối hợp với các cơ quan chức năng
tổ chức giám sát, kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động, công tác ATVSLĐ
tại 15 doanh nghiệp. Hầu hết các CĐCS doanh nghiệp tiến hành tự đánh giá,
kiểm tra công tác ATVSLĐ tại đơn vị mình, như việc sử dụng, kiểm định máy,
thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, đo kiểm môi trường
lao động, công tác huấn luyện ATVSLĐ cho NLĐ… Từ đó, thực hiện các biện
pháp nhằm kiểm soát các yếu tố nguy cơ gây TNLĐ, bệnh nghề nghiệp.
5. Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở
khu vực doanh nghiệp gắn với tổ chức các hoạt động chăm lo về đời sống
vật chất, tinh thần cho đoàn viên, NLĐ
Các cấp công đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động phát triển
đoàn viên, thành lập CĐCS khu vực doanh nghiệp theo kế hoạch, chỉ tiêu cam
kết với Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh. Kết quả, trong Tháng Công nhân-Tháng
hành động về ATVSLĐ năm 2021 đã vận động thành lập 08 công đoàn cơ sở,
kết nạp được 500 đoàn viên.
Chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền, NSDLĐ có những
hoạt động cụ thể, thiết thực chăm lo cho đoàn viên, CNVCLĐ như: Thăm hỏi,
tặng quà, hỗ trợ xây dựng nhà ở... Trong Tháng Công nhân, LĐLĐ tỉnh đã khởi
công 13 nhà “Mái ấm Công đoàn” tổng trị giá 500 triệu đồng cho 13 đoàn viên
có hoàn cảnh khó khăn; Công đoàn ngành Y tế hỗ trợ xây dựng 4 nhà cho 4
đoàn viên khó khăn (nguồn kinh phí của ngành). Vận động 19 doanh nghiệp
nâng mức ăn ca cho người lao động đạt 15.000đ trở lên. Công đoàn từ tỉnh đến
cơ sở tặng 2.157 suất quà trị giá 1,2 tỷ đồng cho đoàn viên có hoàn cảnh khó
khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, ốm đau. Trong đó, LĐLĐ cấp tỉnh
và huyện, ngành tặng 300 suất quà trị giá 190 triệu đồng. Nhiều đơn vị sớm tổ
chức được các hoạt động văn hóa – thể thao7 nâng cao đời sống tinh thần cho
đoàn viên; đăng ký, tiếp tục triển khai phong trào “Nuôi heo đất – Trao yêu
thương” do LĐLĐ tỉnh phát động… 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.
Tổ chức ký kết chương trình phúc lợi đoàn viên, NLĐ với 05 đối tác gồm:
Công ty CP Thiên Tân, Nhà Thiếu nhi tỉnh, Công ty CP TM&XNK Việt Hồng
Chinh, Phòng khám Nha khoa Bác sỹ Thương, Công ty CP mía đường Lam Sơn.
Chương trình phúc lợi đã đem lại các sản phẩm, dịch vụ thiết thực cho đoàn
viên, con đoàn viên với mức giá ưu đãi (giảm giá từ 3% đến 30%).
LĐLĐ TP Đông Hà tổ chức Giải Bóng chuyền nữ CNVCLĐ, Công đoàn ngành Xây dựng tổ chức
Giải bóng đá nam CNVCLĐ, Công đoàn ngành Y tế phối hợp tổ chức Giải Cầu lông... thu hút hơn
1000 CNVCLĐ tham gia thi đấu và cổ vũ.
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6. Tổ chức các phong trào thi đua
Các cấp công đoàn đã tích cực phối hợp với chuyên môn phát động phong
trào thi đua trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ hưởng ứng Tháng Công nhân Tháng hành động về ATVSLĐ, chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV
và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, góp phần thực hiện thắng lợi
mục tiêu vừa phòng, chống dịch, vừa ổn định, phát triển sản xuất kinh doanh,
tăng trưởng kinh tế. Trọng tâm là các phong trào thi đua: “75 nghìn sáng kiến
vượt khó, phát triển”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Xanh - Sạch - Đẹp,
bảo đảm ATVSLĐ”, “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động công đoàn”,
“Chúng tay xây dựng nông thôn mới”, phát huy sáng kiến phòng chống dịch
Covid-19... LĐLĐ tỉnh phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh và Sở Lao độngTB&XH tổ chức Hội thi tay nghề “Đầu bếp giỏi” tỉnh Quảng Trị lần thứ nhấtnăm 2021. Chỉ đạo các cấp công đoàn tích cực hướng dẫn, hỗ trợ đoàn viên,
NLĐ hưởng ứng tham gia Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ 9.
LĐLĐ tỉnh chỉ đạo điểm CĐCS Công ty CP Tổng Công ty Thương mại
Quảng Trị phối hợp với Giám đốc Công ty phát động phong trào thi đua “75
ngàn sáng kiến vượt khó, phát triển” tại Nhà máy Viên nén năng lượng Cam Lộ.
Sau lễ phát động, các cấp công đoàn đã tăng cường tuyên truyền, vận động đoàn
viên, người lao động tích cực hưởng ứng phong trào. Kết quả, có 803 sáng kiến
đăng ký tham gia phong trào “75 ngàn sáng kiến vượt khó, phát triển” trên phần
mềm trực tuyến của Tổng Liên đoàn. Các sáng kiến tập trung vào lĩnh vực giáo
dục, y tế, sản xuất có giá trị làm lợi cao, ATVSLĐ, cải cách hành chính... Phong
trào “Chung tay xây dựng nông thôn mới” được duy trì, LĐLĐ huyện Hải Lăng
phối hợp xây dựng mô hình nuôi ốc hương ở các xã vùng ven biển với hơn
2.000 m2, LĐLĐ huyện Vĩnh Linh phối hợp xây dựng mô hình trồng dưa hấu
tại xã Vĩnh Giang và xã Hiền Thành. Bên cạnh đó, các cấp công đoàn toàn tỉnh
đã thực hiện 33 công trình, sản phẩm chào mừng Tháng Công nhân - Tháng
hành động về ATVSLĐ và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 20268.
Song song với các phong trào thi đua trong lao động, các cấp công đoàn
đã tích cực hưởng ứng phong trào “đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động
công đoàn”, vận động cán bộ công đoàn, đoàn viên, NLĐ tích cực đề xuất nhiều
giải pháp, sáng kiến nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn. Cán bộ LĐLĐ
tỉnh đề xuất tổ chức các diễn đàn, hội thảo chuyên đề, tổ chức “Ngày ký kết
TƯLĐTT”, “Thương lượng, ký kết TƯLĐTT nhóm doanh nghiệp chế biến, kinh
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Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh (được sự hỗ trợ của Công đoàn Đại học quốc gia Hà Nội) xây dựng Nhà đa
năng cho đoàn viên Trường TH & THCS Trần Hữu Dực, trị giá 600 triệu đồng; LĐLĐ huyện Đakrông vận động
xây dựng 4 giếng khoan trị giá 150 triệu đồng cho 4 điểm trường vùng khó, Công đoàn ngành Y tế xây dựng 4
công trình nhà ở cho đoàn viên...
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doanh xuất nhập khẩu gỗ” trong Tháng Công nhân. Cán bộ CĐCS, đoàn viên đề
xuất nhiều giải pháp, sáng kiến nhằm phòng chống dịch Covid - 19 tại cơ quan,
đơn vị, doanh nghiệp như: Đề xuất phương án chuẩn bị nguồn nguyên liệu,
phương án bố trí 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; làm các vách ngăn trong nhà ăn ca của công nhân; ứng dụng các phần mềm
trực tuyến mới trong hội họp, học tập...
7. Đánh giá chung
7.1. Ưu điểm
- Các cấp công đoàn chủ động, sáng tạo tham mưu với cấp ủy Đảng, chính
quyền đồng cấp để chỉ đạo và phối hợp tổ chức các hoạt động Tháng Công nhânTháng hành động về ATVSLĐ năm 2021 phù hợp với điều kiện thực tế của địa
phương, đơn vị, doanh nghiệp, đảm bảo thiết thực, hiệu quả và yêu cầu phòng,
chống dịch Covid-19. Các hoạt động có trọng tâm trọng điểm, chủ yếu tại cơ sở;
huy động được các nguồn lực xã hội, của người sử dụng lao động nhằm chăm lo
tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, CNVCLĐ, được các cấp ủy
đảng, chính quyền và người lao động, nhân dân ủng hộ, đánh giá cao.
- Hoạt động Tháng Công nhân - Tháng hành động về ATVSLĐ đã thúc đẩy
sự quan tâm của cả hệ thống chính trị và xã hội trong chăm lo xây dựng giai cấp
công nhân lớn mạnh; tăng cường công tác phối hợp giữa công đoàn các cấp với
các cơ quan chức năng, chính quyền đồng cấp và NSDLĐ và tạo đợt cao điểm
tuyên truyền, chăm lo đời sống cho đoàn viên, CNVCLĐ.
- Một số công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở sớm triển khai thực hiện các
hoạt động Tháng Công nhân-Tháng hành động về ATVSLĐ, nên cơ bản thực hiện
đầy đủ và hiệu quả các nội dung hoạt động đề ra, tiêu biểu như: LĐLĐ huyện
Triệu Phong, huyện Vĩnh Linh, TP Đông Hà...
7.2. Hạn chế, nguyên nhân
Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động Tháng Công nhân - Tháng
hành động về ATVSLĐ năm 2021 vẫn còn một số hạn chế như sau:
- Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên nhiều hoạt động chưa được
thực hiện theo kế hoạch đề ra của các cấp công đoàn: chưa tổ chức được các
chương trình gặp gỡ, đối thoại “Lắng nghe-Thấu hiểu-Chia sẻ” giữa đoàn viên,
NLĐ với cấp uỷ Đảng, chính quyền, NSDLĐ và tổ chức công đoàn; một số đơn vị
chưa hoàn thành chỉ tiêu về thành lập CĐCS trong Tháng Công nhân hoặc đã có
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quyết định thành lập, kết nạp đoàn viên nhưng chưa tổ chức được Lễ thành lập
CĐCS, lễ kết nạp đoàn viên...
- Một số công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chậm triển khai Kế hoạch
Tháng Công nhân-Tháng hành động về ATVSLĐ nên khi dịch bùng phát trở lại
chưa triển khai được các hoạt động. Một số đơn vị chưa quyết tâm, sáng tạo để
lựa chọn các cách làm mới nhằm triển khai các hoạt động; chưa chủ động trong
việc phối hợp với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, các ngành liên quan vận động
nguồn lực để chăm lo đời sống cho đoàn viên, CNVCLĐ gặp khó khăn.
Trên đây là báo cáo kết quả Tháng Công nhân và Tháng hành động về
ATVSLĐ năm 2021 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Quảng Trị./.
TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- Tổng LĐLĐ Việt Nam;
- Uỷ ban nhân dân tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Sở Lao động-TB&XH;
- Các cấp công đoàn trong tỉnh;
- Lưu: VP, CTCS.

Cơ quan: Nguyễn
Thị Thu Hà
Thời gian ký:
16.06.2021
08:10:44 +07:00
Nguyễn Thị Thu Hà
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