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THÔNG BÁO
Kết luận tại Hội nghị Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh
Ngày 03/9/2020, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Hội nghị để
thông qua:
1. Kết quả hoạt động công đoàn tháng 7, tháng 8, bàn, thống nhất nhiệm vụ, giải
pháp trọng tâm từ nay đến cuối năm; kết quả thực hiện các chỉ tiêu do BCH LĐLĐ tỉnh
đề ra; kết quả thực hiện các chỉ tiêu cam kết giữa các LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố;
Công đoàn ngành; Viên chức tỉnh với Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh năm 2020
2. Kế hoạch sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh
Quảng Trị và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII.
3. Sửa đổi quy chế khen thưởng của LĐLĐ tỉnh
4. Xét thi đua khen thưởng năm học 2019-2020
5. Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp.
Đồng chí Nguyễn Thế Lập, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh chủ trì hội nghị.
Sau khi nghe ý kiến phát biểu thảo luận của các đồng chí trong Ban Thường vụ về
những nội dung trên, đồng chí Nguyễn Thế Lập - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh kết luận như
sau:
- Về kết quả hoạt động công đoàn:
Ban Thường vụ thống nhất đánh giá: Trong tháng 7 và tháng 8, tình hình dịch bệnh
Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, đời sống việc làm của đoàn viên, người lao động
gặp nhiều khó khăn, hoạt động của doanh nghiệp bị ảnh hưởng, tác động lớn đến phong
trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn. Tuy nhiên, các cấp công đoàn trong tỉnh quyết
tâm khắc phục khó khăn, sáng tạo, đổi mới nội dung, hình thức hoạt động công đoàn để
phù hợp với tình hình thực tế, tập trung vào thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của công
đoàn, các chỉ tiêu đã cam kết với Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh năm 2020.
Tuy nhiên, đến nay một số chỉ tiêu thực hiện đạt thấp so với kế hoạch, như: phát triển
đoàn viên, thành lập CĐCS, thu kinh phí công đoàn ở khu vực doanh nghiệp, tổ chức các
lớp tuyên truyền, phổ biến pháp luật, công tác triển khai chương trình phúc lợi đoàn viên,
đối thoại … Nhiều nội dung của Kế hoạch thực hiện chủ đề năm 2020 chưa được cụ thể hoá
từ cấp tỉnh đến cơ sở.
Với tinh thần chỉ đạo thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2020 “Nâng cao chất lượng
hoạt động CĐCS”, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh yêu cầu các huyện, ngành thực hiện đạt
các chỉ tiêu đã cam kết với Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh. Đơn vị nào chưa đạt chỉ tiêu gì

thì tập trung thực hiện chỉ tiêu đó đồng thời, mối đơn vị tổ chức ít nhất một diễn đàn
nâng cao chất lượng CĐCS để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong đổi mới hoạt động
công đoàn. Tăng cường trách nhiệm của các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ
LĐLĐ tỉnh trong chỉ đạo công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, thu kinh phí
công đoàn và hoàn thành các chỉ tiêu của các huyện, ngành.
Tập trung hoàn thành các nội dung như: Tập huấn CĐCS khu vực doanh nghiệp.
Giám sát theo Quyết định 217-QĐ/TW. Hoàn thành công tác quy hoạch cán bộ theo Kế
hoạch gắn với việc kiện toàn, sắp xếp bộ máy tổ chức cán bộ nhăm phát huy hiệu quả,
hiệu lực. Tiếp tục tổ chức các lớp tuyên truyền, phổ biến pháp luật theo kế hoạch. Chỉ
đạo tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Đại hội toàn
quốc lần thứ XIII. Tiếp tục rà soát, nắm bắt tình hình đời sống việc làm của người lao
động ảnh hưởng dịch Covid-19 để kiến nghị, đề xuất chính quyền hỗ trợ. Tập trung
nguồn lực tài chính công đoàn để tiếp tục hỗ trợ cho đoàn viên gặp khó khăn gắn với
Chương trình Tết Sum vầy năm 2021. Hoàn thành và đưa vào ứng dụng đề tài “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 bến gỗ ghép thanh, gỗ dăm ở tỉnh Quảng Trị”. Phối hợp
với các ngành liên quan triển khai Kế hoạch 3735/KH-UBND ngày 14/8/2020 về thi hành
Bộ Luật lao động năm 2019 giai đoạn 2020-2024. Chỉ đạo các cấp công đoàn sơ kết giữa
nhiệm kỳ thực hiên Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Trị và Đại hội Công đoàn
Việt Nam lần thứ XII gắn với tổng kết hoạt động công đoàn năm 2020.
- Về hoạt động chào mừng Đại hội Đảng: Ban Thường vụ thống nhất chủ trương
phối hợp với cấp uỷ các địa phương tổ chức đợt bồi dưỡng cảm tình Đảng cho đoàn viên
là công nhân lao động trực tiếp ở khu vực doanh nghiệp để giới thiệu cho Đảng xem xét,
kết nạp. Giao Ban Tổ chức - Kiểm tra LĐLĐ tỉnh phối hợp với LĐLĐ cấp huyện, Công
đoàn ngành rà soát đối tượng đoàn viên là công nhân ưu tú chưa được học lớp cảm tình
Đảng và tiếp tục chỉ đạo CĐCS bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho cấp uỷ trong
đợt này, lập danh sách thể báo cáo cho Ban Thường vụ trước ngày 20/9/2020.
Tăng cường tuyên truyền Đại hội trên chuyên trang Công đoàn của Báo Quảng
Trị. Xây dựng chuyên mục Công đoàn tháng 10 trên Đài PTTH tỉnh với chủ đề
“CNVCLĐ Quảng Trị - Trọn niềm tin theo Đảng”. Tổ chức diễn đàn trên Website và
Facebook Công đoàn Quảng Trị: Tiếng nói đoàn viên, CNVCLĐ gửi đến Đại hội Đảng
Giao Ban Công tác cơ sở tham mưu nội dung.
- Kế hoạch sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh
Quảng Trị và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII: Giao Văn phong tiếp thu ý kiến
tham gia của Ban Thường vụ để hoàn chỉnh, ban hành.
- Xét thi đua khen thưởng năm học 2019-2020: Giao bộ phận thường trực Hội
đồng thi đua khen thưởng LĐLĐ tỉnh tiếp thu ý kiến tham gia của Ban Thường vụ để
hoàn chỉnh hồ sơ, trình các cấp có thẩm quyền quyết định.
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- Sửa đổi quy chế khen thưởng của LĐLĐ tỉnh: Giao Ban Công tác cơ sở tiếp thu
ý kiến của Ban Thường vụ, hoàn chỉnh nội dung cần sửa đổi để hoàn chỉnh, ban hành.
Văn phòng thông báo Kết luận của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh để các ban, các
cấp công đoàn biết, thực hiện.

Nơi nhận
- Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh;
- Các ban LĐLĐ tỉnh;
- LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố;
- CĐ ngành, CĐ Viên chức tỉnh;
- Lưu: VT, TH.
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