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     Kính gửi:  

    - LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố; 

                        - Công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức tỉnh. 

 

Để đánh giá phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn 6 tháng đầu 

năm, triển khai hoạt động 6 tháng cuối năm 2020 theo chương trình công tác 

BCH LĐLĐ tỉnh đề ra; Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh hướng dẫn LĐLĐ huyện, thị 

xã, thành phố, công đoàn ngành, công đoàn Viên chức tỉnh báo cáo sơ kết hoạt 

động công đoàn 6 tháng đầu năm 2020 như sau: 

I. Kết quả hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2020 

1. Tác động của dịch bệnh Covid - 19 đối với đời sống của đoàn viên, 

CNVCLĐ; hoạt  động chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, công nhân, lao động bị ảnh 

hưởng bởi dịch bệnh Covid - 19; công tác tham mưu đề xuất với cấp ủy, chính 

quyền, phối hợp với cơ quan liên quan, người sử dụng lao động trong việc phòng, 

chống và chăm lo, hỗ trợ trực tiếp cho đoàn viên, người lao động… 

2. Kết quả triển khai thực hiện các nội cam kết giữa LĐLĐ huyện, thị xã, 

thành phố, công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức tỉnh với Ban Thường vụ LĐLĐ 

tỉnh năm 2020 (có số liệu các nội dung cam kết kèm theo); việc cụ thể hóa chủ đề 

năm “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”. 

3. Công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, 

CNVCLĐ 

- Kết quả phối hợp giám sát thực hiện pháp luật lao động, công đoàn; việc chi 

trả chế độ cho đoàn viên, CNVCLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 theo quy 

định; 

- Việc thực hiện quy chế dân chủ tại cơ quan, đơn vị; tổ chức hội nghị cán 

bộ, công chức, viên chức, hội nghị người lao động và đối thoại tại nơi làm việc; 

- Kết quả tổ chức các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán cho đoàn viên, 

người lao động (các hoạt động cụ thể, số đoàn viên, CNVCLĐ được hỗ trợ, số 

tiền...). 

4. Kết quả tổ chức hoạt động “Tháng Công nhân” năm 2020 và “Tháng hành 

động về ATVSLĐ lần thứ IV” gắn với hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ 

tịch Hồ Chí Minh và chào mừng đại hội Đảng các cấp. 

5. Kết quả công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở. 

6. Kết quả triển khai tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH 

về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và 
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Chỉ thị 03/CT-TLĐ về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, 

đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ giai đoạn 2010-2020. 

7. Tình hình triển khai thu kinh phí công đoàn theo phân cấp của LĐLĐ 

tỉnh. 

8. Công tác kiểm tra đồng cấp, kiểm tra cấp dưới về thực hiện Điều lệ 

Công đoàn Việt Nam và công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn; 

việc tiếp nhận, phối hợp giải quyết đơn thư, khiếu nại của đoàn viên, 

CNVCLĐ.... 

II. Những kiến nghị, đề xuất  

III. Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 

Căn cứ chương trình công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ LĐLĐ 

huyện, thị xã, thành phố, công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức tỉnh và các nội 

dung, chỉ tiêu cam kết với Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh năm 2020, các đơn vị chủ 

động đề ra nhiệm vụ, giải pháp  trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2020 phù hợp 

với điều kiện, tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị để tổ chức thực hiện 

đạt hiệu quả.  

Dự thảo báo cáo kèm phụ lục gửi về Văn phòng LĐLĐ tỉnh chậm nhất ngày 

7/6/2020 qua địa chỉ: vanphongcongdoanqt@gmail.com. Nội dung báo cáo yêu 

cầu ngắn gọn, có số liệu chứng minh.  

Sau khi báo cáo được Ban Chấp hành công đoàn cùng cấp thông qua, hoàn 

chỉnh và gửi về LĐLĐ tỉnh theo quy định. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT 
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