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GIẤY MỜI 

Giao ban nắm tình hình triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 
 

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban nắm tình 

hình triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. 

-Thành phần: Thường trực, Trưởng, Phó Ban LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ 

huyện, thị xã, thành phố; Công đoàn ngành, Viên chức tỉnh. 

- Nội dung: LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố; Công đoàn ngành, Viên chức tỉnh 

chuẩn bị các nội dung theo đề cương báo cáo của LĐLĐ tỉnh gửi kèm và gửi về 

LĐLĐ tỉnh trước ngày 8/4/2021 qua địa chỉ Mail: vanphongcongdoanqt@gmail.com  

để phản ánh tại Hội nghị. 

- Thời gian:  8h, ngày 9 tháng 4 năm 2021. 

- Địa điểm:  Phòng họp Cơ quan LĐLĐ tỉnh  

           (39, Hùng Vương, thành phố Đông Hà) 

Kính mời các đồng chí tham dự Hội nghị.  

                    TL. BAN THƯỜNG VỤ                                                                                                                                                 

Nơi nhận:                           CHÁNH VĂN PHÒNG                                                 
- Như thành phần mời;     

- Lưu: VT,TH.                                                                           
 

 

 

 

         Nguyễn Thanh Hải  
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Đề cương báo cáo tại Hội nghị giao ban  

(Kính đề nghị các đơn vị gửi về LĐLĐ tỉnh trước ngày 8/4/2021 qua địa chỉ 

Mail: vanphongcongdoanqt@gmail.com  để tổng hợp)  

 

1. Dự kiến các hoạt động trong Tháng Công nhân của đơn vị (Thời gian, 

nội dung tổ chức cụ thể).  

- Tổ chức các lớp tuyên truyền: 

- Phối hợp kiểm tra, giám sát: 

- Hoạt động chăm lo cho đoàn viên: 

- Các hoạt động khác theo Kế hoạch: 

2. Công tác vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS. 

- Số doanh nghiệp đã được khảo sát, tuyên truyền, vận động:  

- Số doanh nghiệp đủ điều kiện thành lập CĐCS: 

- Thời gian tổ chức thành lập CĐCS: 

- Số doanh nghiệp đủ điều kiện thành lập CĐCS nhưng người sử dụng lao động 

không tạo điều kiện để thành lập (Tên DN, địa chỉ):   

 3. Kết quả phối hợp chỉ đạo tổ chức Hội nghị CBCCVC và Hội nghị người 

lao động: 

- Số lượng cơ quan, đơn vị tổ chức Hội nghị CBCC,VC (tỷ lệ %): 

- Số lượng doanh nghiệp tổ chức Hội nghị Người lao động (tỷ lệ %):  

4. Rà soát, hướng dẫn thương lượng, ký kết TƯLĐTT 

- Số CĐCS đã có TƯLĐTT: 

- Số CĐCS chưa có TƯLĐTT: 

- Số CĐCS dự kiến sẽ thương lượng, ký TƯLĐTT: 

5. Vận động CĐCS đặt mua Báo Lao động  

- Số CĐCS đặt mua năm 2021: 

- Tỷ lệ so với chỉ tiêu giao:  

6. Kế hoạch tập huấn nâng cao chất lượng cán bộ CĐCS 

- Nhu cầu tập huấn của đơn vị cho cán bộ CĐCS: 

- Nội dung tập huấn: 

 7. Các kiến nghị, đề xuất.  
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