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BÁO CÁO 

Kết quả hoạt động Ban Công tác cơ sở năm 2020 
 
 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Công tác chính sách – pháp luật 

1.1. Công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của 

đoàn viên, ngƣời lao động 

- Tham mưu chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai các hoạt động chăm lo 

Tết Nguyên đán Canh Tý cho CNVCLĐ. Phối hợp với ngành Lao động, TBXH, 

BHXH tỉnh kiểm tra, giám sát thực hiện các chế độ chính sách, nắm bắt tâm tư 

nguyện vọng, đời sống, tiền lương, thưởng ở các đơn vị, doanh nghiệp để kịp 

thời phối hợp giải quyết khó khăn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống cho CNVCLĐ 

dịp Tết
1
.  

- Tham mưu tổ chức “Tháng Công nhân” và “Tháng hành động về ATVSLĐ” 

với nhiều hoạt động hướng về doanh nghiệp, người lao động, phù hợp với tình 

hình lao động sản xuất và đảm bảo các điều kiện an toàn trong công tác phòng 

chống dịch bệnh Covid - 19.
2
 

- Thông qua Chương trình Tết Sum vầy và Tháng Công nhân, LĐLĐ tỉnh 

và LĐLĐ cấp huyện, công đoàn ngành, Viên chức tỉnh đã hỗ trợ 1.980 suất quà 

trị giá 1,318 tỷ đồng cho CNVCLĐ khó khăn (trong đó LĐLĐ tỉnh hỗ trợ 770 

triệu đồng).  

                                           
1
 Chương trình “Tết Sum vầy” năm 2020 tiếp tục phát huy hiệu quả, gắn với hoạt động “Mừng Xuân, ơn Đảng”. 

LĐLĐ cấp huyện, Công đoàn ngành tranh thủ sự chỉ đạo, hỗ trợ của cấp uỷ, chính quyền các cấp trong công tác 

chăm lo cho đoàn viên, người lao động. Có 7/14 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và 145 CĐCS doanh nghiệp 

tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy” thu hút trên 9.000 CNVCLĐ tham gia. Phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc 

hội tỉnh Quảng Trị tổ chức chương trình trao quà Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, người lao động tại 

huyện Hải Lăng.  

2
 Như: Phối hợp triển khai thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về phòng chống dịch Covid - 19, tăng 

cường công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh trong CNVCLĐ. Rà soát đời sống, tiền lương, thực hiện 

chế độ chính sách đối với đoàn viên ở các doanh nghiệp. Tham gia với người sử dụng lao động sắp xếp, bố trí 

đoàn viên làm việc theo chế độ giãn cách xã hội, giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng 

việc, thực hiện thủ tục đề nghị tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội theo quy định. Đề xuất và hỗ trợ, thăm hỏi kịp 

thời các trường hợp đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tăng cường hoạt động xã hội, từ 

thiện… tranh thủ nguồn của UBMT trao 3,5 tấn gạo (trị giá 150 triệu đồng) cho 350 CNVCLĐ khó khăn trong 

Tháng Công nhân.  Tham gia kiểm tra 10 doanh nghiệp về công tác ATVSLĐ, thăm, tặng quà cho 10 CNLĐ bị 

tai nạn lao động, tham gia điều tra tai nạn lao động 4 trường hợp. Phối hợp với Phân viện Khoa học ATVSLĐ-

BVMT tổ chức khảo sát 4 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.  
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- Tham mưu cho BTV LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn kêu gọi các 

tổ chức, cá nhân hỗ trợ kịp thời cho đoàn viên, CNVCLĐ, người dân bị ảnh 

hưởng do thiên tai lũ lụt và ủng hộ phòng chống dịch bệnh COVID-19 tổng trị 

giá 30,9 tỷ đồng. Trong đó, tiền mặt, lương thực, nhu yếu phẩm... huy động hỗ 

trợ cho Nhân dân và CNVCLĐ bị thiệt hại do bão lũ trị giá 29,1 tỷ đồng (LĐLĐ 

tỉnh: 2,1 tỷ đồng, LĐLĐ cấp huyện, ngành: 10 tỷ đồng; CĐCS: 17 tỷ đồng); ủng 

hộ phòng chống COVID-19: 2,5 tỷ đồng. 

- Tham mưu hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa 33 nhà “Mái ấm Công đoàn” 

trị giá 1.26 tỷ đồng; phê duyệt cho 19 người lao động vay 823 triệu đồng từ Quỹ 

quốc gia giải quyết việc làm; hỗ trợ xây dựng 2 góc bảo hộ lao động cho doanh 

nghiệp trị giá 65 triệu đồng. 

- Tham mưu chỉ đạo các cấp công đoàn chủ động lựa chọn nhiều hình 

thức phù hợp, đổi mới cách làm để duy trì công tác đối thoại định kỳ, thương 

lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, nâng cao chất lượng bữa ăn ca. Đến nay, 

có 165/273 doanh nghiệp (có tổ chức công đoàn) đã ký kết TƯLĐTT, 81 doanh 

nghiệp thực hiện bữa ăn ca cho người lao động (trong đó, có 49 doanh nghiệp 

mức ăn ca trên 15.000 đồng). Năm 2020, có 10 doanh nghiệp có tổ chức công 

đoàn ký kết TƯLĐTT lần đầu; vận động được 10 doanh nghiệp nâng mức ăn ca 

lên trên 15.000 đồng. 

- Tham mưu chỉ đạo các cấp công đoàn phối hợp chuyên môn tổ chức hội 

nghị cán bộ công chức, hội nghị người lao động. Năm 2020, có 160/175 doanh 

nghiệp (có 10 lao động trở lên) tổ chức hội nghị người lao động đạt 91%, có 96 

lượt doanh nghiệp tổ chức đối thoại với người lao động, có 772/772 cơ quan, 

đơn vị HCSN tổ chức hội nghị CBCCVC đạt tỷ lệ 100%. 

- Tham mưu tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết 42/NQ-CP và Quyết 

định 15/2020/QĐ-TTg cho các cấp công đoàn; chỉ đạo, hỗ trợ các cấp công đoàn 

phối hợp hướng dẫn 17 đơn vị làm thủ tục tạm dừng đóng quỹ BHXH (hưu trí và 

tử tuất); đề nghị doanh nghiệp thực hiện đúng chế độ ngừng việc cho 1.317 lao 

động; hướng dẫn 791 lao động nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Tiếp 

nhận đơn kiến nghị của 8 công nhân Công ty CP Việt Ren về vấn đề nợ lương, 

phối hợp LĐLĐ thành phố Đông Hà đã làm việc với chủ doanh nghiệp, kết quả 

doanh nghiệp đã thực hiện chi trả với số tiền gần 150 triệu đồng. Giải quyết vụ 

ngừng việc tập thể của 16 người lao động tại Công ty TNHH Thương mại và 

Dịch vụ Hoàn Mỹ (do Công ty áp dụng thay đổi về thời giờ làm việc và chế độ 

tiền lương nhưng chưa có sự thỏa thuận với người lao động). 

- Phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát thực hiện pháp luật lao động, công 

đoàn, BHXH tại 57 doanh nghiệp, thu hồi được 650 triệu tiền nợ đọng BHXH của 

người lao động tại 14 doanh nghiệp, truy đóng BHXH cho 44 lao động tại 13 
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doanh nghiệp. Tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giám sát theo 

Quyết định 217-QĐ/TW tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và Trung tâm Dịch vụ 

việc làm tỉnh.
3
 Tham gia Đoàn Giám sát của UBMT tỉnh giám sát việc thực hiện 

công tác hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 ở 6 đơn vị cấp huyện. 

- Tham mưu Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh ban hành Kế hoạch số 42/KH-

LĐLĐ ngày 06/3/2020 về việc thực hiện Chương trình “Nâng cao phúc lợi, lợi ích 

cho đoàn viên và người lao động giai đoạn 2020-2023”; ký thỏa thuận hợp tác 

Chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên, người lao động” với Công ty Bảo hiểm 

PVI Huế và VNPT Quảng Trị.             

- Tham mưu góp ý xây dựng Dự thảo Nghị định, Thông tư hướng dẫn thực 

hiện Bộ luật Lao động năm 2019; nhiều ý kiến về tình hình thực hiện Luật 

BHXH, Luật ATVSLĐ, Luật Việc làm; đánh giá tình hình thực hiện và rà soát 

địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng năm 2020; dự thảo Kế hoạch của Tỉnh 

uỷ thực hiện Chỉ thị 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư về tăng cường 

sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động, hài hoà, ổn định và tiến bộ 

trong tình hình mới; dự thảo Nghị định quy định danh mục nơi sử dụng lao động 

không được đình công; dự thảo Nghị định quy định về tuổi nghỉ hưu và điều 

kiện hưởng lương hưu; dự thảo Thông tư ban hành danh mục nghề, công việc 

nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm … 

1.2. Thi đua – khen thƣởng 

- Tham mưu cho Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh tổ chức phát động, ký cam 

kết thi đua và giao chỉ tiêu cụ thể cho các huyện, ngành gắn với chủ đề hoạt 

động năm 2020 “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở” nhằm thiết 

thực lập thành tích chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 

(03/02/1930-03/02/2020), 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 

(19/5/1890-19/5/2020), chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng 

toàn quốc lần thứ XIII và chào mừng Đại hội thi đua các cấp giai đoạn 2020-

2025. Kết quả, 100% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở xây dựng kế hoạch thực 

hiện và triển khai đến tận CĐCS trong toàn tỉnh. Trọng tâm là các phong trào: 

“Lao động giỏi-Lao động sáng tạo”, “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt 

động của tổ chức công đoàn”; “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu 

cực”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Xanh-Sạch-Đẹp, bảo đảm ATVSLĐ”...  

+  Khu vực hành chính sự nghiệp: Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao 

động sáng tạo” được phát động mạnh mẽ, tập trung nghiên cứu giải pháp sáng 

                                           
3
 Giám sát Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh về thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động theo ủy quyền; 

giám sát Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh và các đơn vị liên quan về thực hiện chính sách Bảo hiểm thất nghiệp  
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tạo góp phần phòng chống dịch Covid-19
4
. LĐLĐ tỉnh quyết định khen thưởng 

đột xuất 2 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng chống dịch 

Covid-19. Triển khai, hướng dẫn thực hiện Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, 

viên chức nói không với tiêu cực” gắn với phong trào thi đua thực hiện “Văn 

hóa công sở”. 

+ Khu vực doanh nghiệp: Nhiều đơn vị đã chủ động, sáng tạo tổ chức các 

phong trào thi đua sát với tình hình dịch bệnh, vận động đoàn viên thi đua nâng 

cao năng suất lao động, đề xuất phương án bố trí lao động trong thời gian giãn 

cách xã hội vừa bảo đảm việc làm, thu nhập vừa bảo đảm phòng dịch.  

+ Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ 

chức công đoàn”: triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh 

“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 biến gỗ ghép thanh, gỗ dăm 

ở tỉnh Quảng Trị”, góp phần nâng cao vai trò của tổ chức công đoàn trong công 

tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. Một số huyện, ngành đã thực hiện được 

các công trình, việc làm ý nghĩa chào mừng Đại hội Đảng các cấp như: LĐLĐ 

huyện Đakrông tổ chức trao 4000 lá cờ Tổ quốc cho Nhân dân các xã biên giới 

trên địa bàn huyện, LĐLĐ huyện Triệu Phong tổ chức thực hiện xây dựng công 

trình Bia di tích thôn Kiên Phước - di tích xếp hạng cấp tỉnh. Khối thi đua các 

công đoàn cơ sở trực thuộc trung ương tổ chức “Giải quần vợt” cho đối tượng là 

cán bộ công đoàn và CNVCLĐ… 

 - Hướng dẫn, hỗ trợ đoàn viên, CNVCLĐ hưởng ứng tham gia Hội thi 

Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ 9 (2020-2021).  

 - Tham mưu thực hiện tốt công tác khen thưởng, biểu dương điển hình 

trong các phong trào thi đua
5
. Tham mưu Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh tổ chức 

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH ngày 29/01/2011 về 

công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ ngày 18/8/2010 về tiếp tục đẩy mạnh phong trào 

thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ giai đoạn 2010-2020. 

Tại hội nghị, có 01 tập thể và 01 cá nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng bằng khen; 

                                           
4
 Kết quả, đã có nhiều sáng kiến ở lĩnh vực tế, giáo dục, hoạt động hành chính công… về phòng chống dịch bệnh 

Covid-19 như các sáng kiến về chế tạo dung dịch sát khuẩn, máy rửa tay tự động, trang thiết bị y tế chống dịch 

…  
5
 Có 01 tập thể và 14 cá nhân CNVCLĐ trực tiếp được UBND tỉnh tặng bằng khen tại Đại hội thi đua yêu nước 

tỉnh Quảng Trị lần thứ V; 01 tập thể và 03 cá nhân dự Đại hội thi đua yêu nước CNVCLĐ toàn quốc lần thứ X; 

tổ chức trao Giải thưởng Bùi Dục Tài cho 10 CNVCLĐ có thành tích xuất sắc trong học tập, nâng cao trình độ 

chuyên môn nghiệp vụ. Có 01 cá nhân cán bộ chuyên trách được tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua Tổng Liên 

đoàn” năm 2019 và 01 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Trong phong trào thi đua lao động 

giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm học 2019-2020, có 03 tập thể và 04 cá nhân được Tổng 

Liên đoàn tặng bằng khen; 04 tập thể nhận Cờ thi đua LĐLĐ tỉnh; 40 tập thể và 72 cá nhân được LĐLĐ tỉnh 

tặng bằng khen. 01 CNLĐ tham gia đoàn đại biểu Tổng LĐ tham dự  Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc. 
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06 tập thể và 10 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen; 02 tập thể nhận Cờ thi đua 

chuyên đề LĐLĐ tỉnh, 13 tập thể và 18 cá nhân được LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen.  

 - Tham mưu cho Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh ban hành Quy chế khen thưởng 

của LĐLĐ tỉnh, hướng dẫn tổ chức, hoạt động các khối thi đua trực thuộc LĐLĐ 

tỉnh, hướng dẫn khen thưởng các chuyên đề hằng năm.    

  2. Công tác Tuyên giáo  

 - Tham mưu hướng dẫn các cấp công đoàn tuyên truyền, giáo dục về 

truyền thống nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Công sản Việt Nam, 45 

năm ngày thống nhất đất nước, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phối 

hợp tham mưu tổ chức chương trình tuyên dương 60 công nhân lao động là đảng 

viên và cán bộ công đoàn cơ sở tham gia cấp ủy các doanh nghiệp ngoài nhà 

nước nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng
6
.  

 - Tham mưu Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn tổ 

chức đợt sinh hoạt chính trị rộng rãi để tuyên truyền, phổ biến, tham gia đóng 

góp ý kiến xây dựng văn kiện đại hội Đảng các cấp trong CNVCLĐ. LĐLĐ tỉnh 

tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng lấy ý kiến tham gia dự thảo Văn kiện 

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII với 31 ý kiến tham gia; có 7 đơn vị cấp trên 

trực tiếp cơ sở tổ chức Hội nghị tham gia văn kiện đại hội Đảng các cấp với 215 

đại biểu tham gia, 281 CĐCS tổ chức lấy ý kiến với 6.800 đại biểu tham gia. 

 - Tham mưu hướng dẫn các cấp công đoàn tích cực tuyên truyền, hướng 

dẫn CNVCLĐ thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch Covid-19
7
.  

 - Tham mưu đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chú trọng 

ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội để chuyển tải nội dung cần tuyên 

truyền đến đông đảo đoàn viên và người lao động. Tổ chức cuộc thi ảnh “Nét 

đẹp công đoàn và người lao động” trên mạng xã hội facebook. Cuộc thi ảnh đã 

thu hút 523 tác phẩm đăng ký tham gia, 357 tác phẩm qua vòng sơ loại, 24 tác 

phẩm đạt giải Nhất tuần, 8 tác phẩm đạt giải Vòng chung kết. Qua cuộc thi ảnh 

đã góp phần tăng 9.000 người theo dõi Trang Facebook Công đoàn Quảng Trị 

(từ 1.200 người đến 10.200 người theo dõi). Phát động Cuộc thi trực tuyến Tìm 

hiểu về Bộ luật Lao động năm 2019 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ 

chức trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, kết quả có 1 đoàn viên đạt giải Ba.  

 - Tham mưu tổ chức Hội nghị triển khai những điểm mới của Điều lệ 

Công đoàn và Bộ luật Lao động cho toàn thể cán bộ chuyên trách công đoàn; hỗ 

                                           
6
 Tặng quà cho CNLĐ là đảng viên tiêu biểu doanh nghiệp ngoài nhà nước trị giá 50 triệu đồng 

7
 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. Ở khu vực doanh nghiệp 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. 
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trợ LĐLĐ huyện Hướng Hoá, LĐLĐ TP Đông Hà, Công đoàn Viên chức tỉnh tổ 

chức 3 lớp truyên truyền cho 300 ủy viên ban chấp hành và cán bộ công đoàn cơ 

sở. Tham mưu ban hành file ghi âm tuyên truyền những điểm mới của Bộ luật 

Lao động năm 2019 cho 100% công đoàn cơ sở và cấp phát 1000 cuốn sổ tay 

pháp luật cho cán bộ công đoàn cơ sở khu vực doanh nghiệp.  

 - Tham mưu phối hợp tổ chức 18 lớp tuyên truyền pháp luật lao động, 

BHXH, công tác phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, tình hình 

ATGT, an ninh trật tự , bình đẳng giới .... cho 1.270 CNVCLĐ
8
.  

 - Tham mưu hoạt động phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tổ chức chương trình toạ đàm “Hưởng 

ứng Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 

2020” trên sóng truyền hình và chương trình phát thanh về Tháng Công nhân. 

 - Phối hợp tham mưu tổ chức chương trình tuyên dương 60 công nhân lao 

động là đảng viên và cán bộ công đoàn cơ sở tham gia cấp ủy các doanh nghiệp 

ngoài nhà nước nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng.  

 - Tham mưu tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện năm 2020, vận động 

1000 cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tham gia, thu được 800 đơn vị máu. 

 3. Công tác Nữ công 

 - Tham mưu tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 

6b/NQ-TLĐ ngày 29/01/2011 của Tổng Liên đoàn về “Công tác vận động nữ 

CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước” và phong trào thi đua “Giỏi 

việc nước, đảm việc nhà”; hướng dẫn các cấp công đoàn tổng kết tại cấp mình.  

 - Tham mưu tổng kết 05 năm thực hiện Nghị định 85/NĐ-CP ngày 

01/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Lao động về 

chính sách đối với lao động nữ. 

 - Tham mưu tổ chức Hội nghị giao ban triển khai công tác nữ công năm 

2020; phát động, đăng ký phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” 

năm 2020; hướng dẫn quy trình thành lập, tổ chức và hoạt động của ban nữ công 

quần chúng; 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; tổ chức 

diễn đàn trao đổi kinh nghiệm “Nâng cao hiệu quả hoạt động ban nữ công quần 

chúng” cho 40 cán bộ nữ công công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn 

                                           
8
 Trong đó, phối hợp với BHXH tỉnh tổ chức 14 lớp tuyên truyền pháp luật lao động, công đoàn, BHXH cho gần 

1.000 CNVCLĐ; phối hợp với Ban chỉ đạo 138 các cấp tổ chức 2 lớp tuyên truyền về công tác phòng chống tội 

phạm, ma túy , mại dâm , HIV/AIDS, tình hình ATGT, an ninh trật tự… cho 120 CNLĐ. phối hợp với Sở 

LĐTB&XH tỉnh tổ chức 02 lớp tập huấn, tuyên truyền về Nâng cao năng lực cho cán bộ về công tác bình đẳng 

giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ cho 150 cán bộ CĐCS, trưởng ban nữ công CĐCS và công nhân lao động tại 

doanh nghiệp. 
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cơ sở tham gia. Đến nay đã có 644/644 CĐCS đủ điều kiện thành lập ban nữ 

công quần chúng đạt tỷ lệ 100%. 

 - Tham mưu chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức hoạt động kỷ niệm Ngày 

Quốc tế Phụ nữ 8/3, Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. 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 cho nữ 

CNVCLĐ ngay tại cơ sở. Các hoạt động phong phú như: Sinh hoạt chuyên đề 

“Bình đẳng giới và hạnh phúc gia đình”; “Kỹ năng nuôi con thời hiện đại”; 

“Truyền thông, tư vấn nâng cao nhận thức về chăm sóc SKSS”, tuyên truyền 

phòng chống dịch Covid-19, hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài Việt Nam”…  

 - Tham mưu phát động phong trào “Nuôi heo đất-Trao yêu thương” trong 

nữ CNVCLĐ. Kết quả, có 415 CĐCS hưởng ứng tham gia, tổng số tiền thu được 

từ phong trào (trên 1 tỷ đồng) được dùng để thăm hỏi, tặng quà cho nữ CNVCLĐ 

có hoàn cảnh khó khăn ngay tại cơ sở hoặc quyên góp hỗ trợ cho người dân, người 

lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng do thiên tai lũ lụt trên địa bàn tỉnh... 

 - Tiếp tục triển khai mô hình “Quỹ tiết kiệm quay vòng” trong nữ 

CNVCLĐ. Đến nay đã thành lập 151 tổ “Tiết kiệm quay vòng” với gần 3.462 nữ 

CNVCLĐ tham gia, tổng số tiền tiết kiệm lên đến gần 2,5 tỷ đồng cho gần 1.500 

đoàn viên nữ tham gia vay
9
.  

 - Tham mưu tổng kết chương trình phối hợp hoạt động năm 2019 và xây 

dựng chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2020-2022 với Hội LHPN tỉnh
10

.  

 - Tham mưu hướng dẫn, chỉ đạo các cấp công đoàn tham gia cuộc thi 

“Làm sản phẩm tái chế, thay thế, bảo vệ môi trường” do Hội LHPN tỉnh tổ chức. 

Kết quả, có 1 giải Nhất, 1 giải Ba và 1 giải Khuyến khích, LĐLĐ tỉnh đạt giải 

tập thể. 

 II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2021  

 Ngoài những nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ của Ban 

Công tác cơ sở, thực hiện chủ đề hoạt động năm 2021 “Nâng cao chất lượng cán bộ 

công đoàn cơ sở”, Ban Công tác cơ sở tập trung tham mưu cho BTV LĐLĐ tỉnh 

những nội dung trọng tâm sau: 

 - Tập trung tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng 

toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 

                                           
9
 Tiêu biểu: CĐCS Ban quản lý chợ huyện Vĩnh Linh duy trì và hoạt động hiệu quả quỹ tiết kiệm với tổng số 

tiền 640.000.000đ; CĐCS Cơ quan Phường 3, thị xã Quảng Trị đang tổ chức quỹ tiết kiệm có hiệu quả với tổng 

số tiền là 183.000.000đ; CĐCS Công ty CP Gạch ngói Quảng Trị đang duy trì và hoạt động có hiệu quả quỹ nữ 

công với tổng số tiền 104.420.000đ; CĐCS Trung tâm Y tế huyện Gio Linh đã xây dựng quỹ Tiết kiệm cho nữ 

CNVCLĐ vay với lãi suất 0.5%.  
10

 Trong công tác phối hợp với Hội LHPN tỉnh, có 2 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen, 5 cá nhân được 

LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen; có 4 tập thể, 5 cá nhân được biểu dương trong thực hiện các hoạt động Hội và công 

tác nữ công năm 2020. 
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2020-2025 và Bộ luật Lao động năm 2019 cho đoàn viên, người lao động, 

NSDLĐ, cán bộ CĐCS. 

 - Tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn 

cơ sở, trọng tâm là việc nâng cao năng lực đối thoại, thương lượng và ký kết 

TƯLĐTT ở khu vực doanh nghiệp; thực hiện quy chế dân chủ tại các cơ quan 

hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.  

 - Ban hành và triển khai thực hiện kế hoạch truyền thông về hoạt động của 

các cấp công đoàn, chú trọng truyền thông về các phong trào thi đua trong 

CNVCLĐ, hoạt động công đoàn, góp phần phục hồi sản xuất, khắc phục hậu quả 

của dịch bệnh, thiên tai, bảo đảm việc làm, thu nhập cho đoàn viên, NLĐ.  

 - Triển khai áp dụng kết quả 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 biến gỗ ghép thanh, gỗ dăm ở tỉnh Quảng Trị”. 

 - Hướng dẫn, hỗ trợ đoàn viên, CNVCLĐ tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật 

tỉnh Quảng Trị lần thứ 9 (2020-2021). 

 - Tham mưu kế hoạch, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân 

gắn với Tháng hành động về ATVSLĐ-PCCN lần thứ V-năm 2021; Kế hoạch 

tham gia Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi toàn quốc lần thứ 4 do Tổng Liên đoàn 

tổ chức. 

 - Tham mưu tổ chức Hội nghị đối thoại về pháp luật lao động. 

 - Tham mưu kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai công tác Nữ công năm 2021 

và tập huấn các nội dung, quy định mới liên quan đến công tác Nữ công. 

 - Tham mưu tổ chức Hội nghị biểu dương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu giai 

đoạn 2016 -2020. 

 Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2020, phương hướng nhiệm vụ 

trọng tâm năm 2021 của Ban Công tác cơ sở LĐLĐ tỉnh Quảng Trị./. 

 

Nơi nhận: 

- Các ban Tổng Liên đoàn: CSKTXH&TĐKT, 

QHLĐ, Tuyên giáo, Nữ công; 

- Thường trực LĐLĐ tỉnh;  

- Lưu: VT, CTCS. 

TRƢỞNG BAN 
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