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BÁO CÁO
Hoạt động công đoàn tháng 4 năm 2020
1. Hoạt động công đoàn tháng 4 năm 2020
- Đẩy mạnh tuyên truyền vận động đoàn viên, người lao động triển khai và
thực hiện nghiêm quy định chỉ thị Chỉ thị số 15, 16 của Thủ tướng Chính phủ về thực
hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.
- Các cấp công đoàn tập trung 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 COVID-19. Qua khảo sát thống kê, đến nay toàn tỉnh có 75 doanh nghiệp, đơn
vị sự nghiệp ngoài công lập (có tổ chức công đoàn) bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID19, trong đó doanh nghiệp tạm dừng hoạt động 19, doanh nghiệp thu hẹp sản xuất 56;
số lao động ngừng việc 1.562 người, số lao động chấm dứt HĐLĐ là 258 người, số
lao động hưởng BHTN là 150 người. Phối hợp với cơ quan nhà nước hướng các thủ
tục thực hiện chính sách hỗ trợ của Chính phủ cho người lao động, doanh nghiệp ảnh
hưởng dịch COVID -19.
- Các cấp công đoàn đã tích cực vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ hưởng
ứng, tham gia ủng hộ phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đến nay, tổng số tiền ủng
hộ là 1,8 tỷ đồng. Trong đó: LĐLĐ tỉnh trích ngân sách 28 triệu đồng hỗ trợ đợt 1
cho đoàn viên bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, cán bộ chuyên trách công đoàn
ủng hộ 01 ngày lương (30 triệu đồng); LĐLĐ cấp huyện, công đoàn ngành 146 triệu;
các CĐCS hỗ trợ 1,5 tỷ (ủng hộ tiền mặt 998 triệu, từ tin nhắn 266 triệu, từ hiện vật
là 240 triệu).
- Chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai Kế hoạch thực hiện Tháng Công nhân,
Tháng ATVSLĐ theo hướng tập trung chăm lo sức khoẻ, đời sống CNVCLĐ - chung
tay đẩy lùi dịch COVID-19. Vận động đoàn viên thi đua nâng cao năng suất lao
động, góp phần nâng cao thu nhập. Đề xuất với NSDLĐ tăng cường các biện pháp
phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại cơ sở, nâng cao chất lượng bữa ăn ca nhằm
đáp ứng yêu cầu dinh dưỡng, tăng sức đề kháng cho NLĐ. LĐLĐ tỉnh phối hợp với
Sở LĐTBXH, Đài PTTH tỉnh xây dựng Chương trình Hưởng ứng Tháng Công nhân
và Tháng ATVSLĐ để phát động trong CNVCLĐ qua truyền hình nhân dịp Tháng
Công nhân năm 2020.
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- Chỉ đạo các cấp công đoàn lùi thời điểm thu kinh phí công đoàn 6 tháng đầu
năm 2020 đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch bênh COVID-19 theo hướng
dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
- Tham mưu cho Tỉnh uỷ xây dựng Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 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 hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới. Lấy ý kiến đoàn viên và
CĐCS góp ý dự thảo Thông tư ban hành danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc
hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.
- Tăng cường công tác tuyên truyền, cảnh báo người lao động và doanh nghiệp
cảnh giác hành vi thu gom mua bán sổ BHXH nhằm trục lợi vi phạm pháp luật.
- Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh chỉ định 1 đ/c Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh tham gia
BCH, BTV và giữ chức Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh. Phân công các chuyên
viên của Ban Tài chính LĐLĐ tỉnh phụ trách công tác kế toán ở một số Công đoàn
ngành địa phương. Thực hiện chế độ cho 1 trường hợp nghỉ hưu theo Nghị định
108/2014/NĐ-CP.
- Thẩm định hỗ trợ sửa chữa, xây mới 8 nhà Mái ấm công đoàn, trị giá 300
triệu đồng.
2. Công việc trọng tâm tháng 5 năm 2020
- Tiếp tục chỉ đạo các cấp công đoàn tuyên truyền vận động đoàn viên,
CNVCLĐ nâng cao ý thức, trách nhiệm phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy
định Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Công điện
số 02/CĐ-UBND ngày 27/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về quyết liệt
thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19. Tiếp tục vận động đoàn viên,
CNVCLĐ tham gia ủng hộ phòng chống dịch COVID-19.
- Các cấp công đoàn tích cực phối hợp các ngành chức năng rà soát nắm bắt
tình hình doanh nghiệp, đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID19 để đề xuất giải pháp phải hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng; đồng thời theo dõi, giám
sát việc hỗ trợ, chi trả cho đoàn viên, người lao động do ảnh hưởng của dịch bệnh
COVID-19 (Theo quy định của Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính
phủ).
- Chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai thực hiện hiệu quả các hoạt động hưởng
ứng Tháng công nhân năm 2020 gắn với Tháng hành động ATVSLĐ, trong đó tập
trung vào các hoạt động chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, CNLĐ khó khăn, bị ảnh hưởng
dịch bênh COVID-19.
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- Đẩy mạnh triển khai thực hiện chương trình phúc lợi đoàn viên công đoàn; rà
soát, thẩm định hỗ trợ nhà ở Mái ấm công.
- Tổ chức hiến máu nhân đạo năm 2020 trong CNVCLĐ toàn tỉnh.
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 45 năm Giải phóng Miền Nam,
thống nhất đất nước, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
- Tiếp tục nghiên cứu đổi mới các nội dung hình thức hoạt động công đoàn các
cấp cho phù hợp trong điều kiện dịch COVID-19 kéo dài để đảm bảo các chỉ tiêu, nội
dung do Ban Chấp hành, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đề ra trong năm 2020.
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;
- Thường trực; các ban LĐLĐ tỉnh;
- Các cấp CĐ trực thuộc (qua HTVB, Website LĐLĐ tỉnh);
- Lưu: VT,TH.
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