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BÁO CÁO
Hoạt động công đoàn tháng 5 năm 2020
1. Hoạt động công đoàn tháng 5 năm 2020
- LĐLĐ tỉnh tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt công đoàn để triển khai, hướng
dẫn các chính sách, thủ tục hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh
Covid-19 theo quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020, Quyết
định15/QĐ-CP ngày 24/4/2020 của Chính phủ và hướng dẫn của Tổng Liên đoàn
Lao động Việt Nam.
- Chỉ đạo các cấp công đoàn rà soát, nắm bắt tình hình đời sống, việc làm, tiền
lương của người lao động ở các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, nhất
là các đơn vị bị ảnh hưởng nặng do dịch bệnh Covid-19 để kiến nghị, đề xuất các cấp
chính quyền và ngành chức năng hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng.
- Tiếp tục vận động cán bộ, đoàn viên đóng góp ủng hộ phòng, chống dịch
bệnh Co vid-19, đến nay, các cấp công đoàn đã vận động được hơn 2,5 tỷ đồng, 4 tấn
gạo, 300 thùng nước lọc... để ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
- Chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai các hoạt động Tháng công nhân - 2020
và Tháng hành động ATVSLĐ-PCCN lần thứ IV, gắn với kỷ niệm 130 năm Ngày
sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các hoạt động Tháng công nhân chủ yếu tập trung
hướng về doanh nghiệp, người lao động đảm bảo các hoạt động phù hợp trong điều
kiện dịch bệnh, cụ thể: đối với những doanh nghiệp đang hoạt động ổn định, ngoài
việc nâng cao phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vận động đoàn viên, người lao động
thi đua lao động sản xuất, nâng cao năng suất lao động; vận động doanh nghiệp có
phương án dự phòng thực hiện chế độ chính sách cho người lao động nếu phải thu
hẹp sản xuất hoặc tạm ngừng sản xuất do dịch bệnh. Đối với những doanh nghiệp
tạm ngừng hoạt động, thu hẹp sản xuất: chủ động tham gia với người sử dụng lao
động hướng dẫn thủ tục, thực hiện các chế độ cho người lao động trong thời gian
ngừng việc, nghỉ việc. LĐLĐ tỉnh và LĐLĐ cấp huyện, ngành đã trao tặng 700 suất
quà cho CNVCLĐ khó khăn, bị tai nạn lao động trị giá 400 triệu đồng. Trong đó,
LĐLĐ tỉnh tặng 430 suất trị giá 230 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng 17 Nhà “Mái ấm
Công đoàn” trị giá 660 triệu đồng, trao 200 suất gạo cho CNLĐ khó khăn (2 tấn gạo,
trị giá 100 triệu đồng). Phê duyệt cho 16 người lao động vay 700 triệu đồng từ Quỹ
quốc gia giải quyết việc làm để mở rộng việc làm, tăng thêm thu nhập cho người lao
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động, hỗ trợ xây dựng 1 góc bảo hộ lao động cho doanh nghiệp trị giá 30 triệu đồng.
Các cấp công đoàn đã chủ động, sáng tạo lựa chọn các 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; phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở trong Tháng Công
nhân. Đến nay có 110 doanh nghiệp (có 10 lao động trở lên) tổ chức được Hội nghị
người lao động đạt 40%, có 80 lượt doanh nghiệp tổ chức đối thoại với người lao
động, toàn tỉnh phát triển thêm được 445 đoàn viên và 3 công đoàn cơ sở khu vực
doanh nghiệp, duy trì thực hiện hiệu quả thoả ước lao động tập thể trong 137 doanh
nghiệp.
- Hướng dẫn các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở rà soát, bổ sung quy hoạch cán
bộ công đoàn nhiệm kỳ 2018-2023, quy hoạch cán bộ công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028.
- Thẩm định quyết toán thu, chi tài chính công đoàn năm 2019 tại 6 công đoàn
cấp trên trực tiếp cơ sở.
- UBKT LĐLĐ tỉnh tổ chức kiểm chấp hành Điều lệ Công đoaàn Việt Nam và
công tác quản lý tài chính, tài sản công đoàn năm 2019 đối với công đoàn cấp trên
trực tiếp cơ sở và CĐCS.
2. Công việc trọng tâm tháng 6 năm 2020
- Hướng dẫn, hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch bệnh
làm thủ tục để được hưởng các chế độ chính sách theo quy định; tích cực phối hợp
giám sát, theo dõi việc thực hiện chi trả chế độ chính sách đối với đoàn viên, CNLĐ
do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.
- Tiếp tục triển khai các hoạt động Tháng công nhân-2020 và Tháng hành động
ATVSLĐ-PCCN lần thứ IV theo kế hoạch.
- Hướng dẫn triển khai Điều lệ Công đoàn Việt Nam trong các cấp công đoàn;
tổ chức hội nghị cán bộ công đoàn chuyên trách để triển khai Điều lệ và Hướng dẫn
thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam.
- Giao ban LĐLĐ huyện thị xã, thành phố; Công đoàn ngành, Công đoàn Viên
chức tỉnh về kết quả thực hiện các cam kết với Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh và Kế
hoạch thực hiện chủ đề năm 2020.
- Thẩm định quyết toán thu, chi tài chính công đoàn năm 2019 đối với công
đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.
- Kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và quản lý, sử dụng tài
chính, tài sản công đoàn đối với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và CĐCS.
- Tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH về
công tấc vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và Chỉ thị
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03/CT-TLĐ về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”
trong nữ CNVCLĐ (2010-2020).
- Chỉ đạo các cấp công đoàn sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm; tổ
chức Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh lần thứ 6 (khóa XII) sơ kết phong trào
CNVCLĐ và hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm.
TL. BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG

Nơi nhận:
- Văn phòng Tổng LĐLĐ VN;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
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