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Tình hình CNVCLĐ, hoạt động công đoàn trong dịp
Tết Nguyên đán Nhâm Dần - 2022
1. Tình hình CNVCLĐ
Đời sống việc làm của đoàn viên và người lao động cơ bản ổn định,
không có đơn vị nợ lương công nhân lao động. Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh
Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp nên nhiều doanh nghiệp hoạt động SXKD khó
khăn. Tiền lương người lao động vẫn ở mức thấp, đời sống thu nhập khó khăn.
Tiền lương bình quân năm 2021 của các doanh nghiệp nhà nước 8,72 triệu đồng.
Doanh nghiệp ngoài nhà nước 6,1 triệu đồng. Hầu hết doanh nghiệp có thực hiện
lương tháng thứ 13 cho người lao động tuy nhiên chỉ ở mức lương tối thiểu vùng
do Chính phủ quy định.
Về tiền thưởng cuối năm bình quân, doanh nghiệp nhà nước 8,6 triệu đồng,
doanh nghiệp ngoài nhà nước 6 triệu đồng. Mức thưởng Tết cao nhất khu vực
doanh nghiệp là 68 triệu đồng. Mức thưởng Tết có sự chênh lệch khá lớn giữa các
khu vực doanh nghiệp, ở các doanh nghiệp nhà nước như khối ngân hàng, điện
lực, viễn thông mức thưởng cao, ở các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực xây dựng, chế
biến gỗ, khai khoáng, may mặc mức thưởng thấp, một số đơn vị làm ăn thua lỗ
không có kinh phí để thưởng Tết cho người lao động.
Các cơ quan HCSN được giao tự chủ khoán chi hành chính, biên chế đều
tiết kiệm chi phí để hỗ trợ thêm đời sống cho CBCCVC, từ 2 triệu đến 10 triệu
đồng. Mức hỗ trợ Tết cho đội ngũ viên chức của ngành Giáo dục thấp hơn so với
cán bộ, công chức, viên chức ở các ngành khác. Riêng đội ngũ viên chức ngành Y
tế năm nay khó khăn hơn năm trước do tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp,
công tác khám chữa bệnh bị ảnh hưởng nên gặp khó khăn trong việc thực hiện tự
chủ về tiền lương, vì vậy đa số các đơn vị tuyến huyện chỉ chi trả đủ tiền lương,
không còn nguồn để chi trả thu nhập tăng thêm, hỗ trợ tết cho đoàn viên, người
lao động.
2. Hoạt động chăm lo cho đoàn viên và người lao động nhân dịp Tết
Nguyên đán của các cấp công đoàn
Xác định Tết Nguyên đán năm nay, tình hình đời sống, tiền lương của
đoàn viên người lao động gặp nhiều khó khăn hơn các năm trước. Vì vậy, Ban
Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã có chỉ đạo từ sớm về công tác chăm lo cho CNVCLĐ.
Tập trung nguồn lực tài chính từ cấp tỉnh đến cơ sở để hỗ trợ đoàn viên, chia sẻ
khó khăn cùng doanh nghiệp. Chỉ đạo các cấp công đoàn tăng cường công tác
kiểm tra, giám sát thực hiện các chế độ chính sách, nắm bắt tâm tư nguyện vọng,
đời sống, tiền lương, thưởng ở các đơn vị, doanh nghiệp, nhất là lao động ở
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doanh nghiệp ngoài nhà nước để kịp thời phối hợp giải quyết những khó khăn
nhằm chăm lo tốt hơn đời sống vật chất tinh thần cho CNVCLĐ dịp Tết.
Thực hiện Kế hoạch 146/KH-TLĐ của Tổng Liên đoàn về tổ chức các
hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết Nguyên đán
Nhâm Dần - 2022, LĐLĐ tỉnh chỉ đạo công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở rà soát,
thống kê số lượng đoàn viên, người lao động thuộc đối tượng quy định, đến nay
đã chi hỗ trợ 300.000 đ/người cho 12.978 đoàn viên, người lao động (đạt 100%
đối tượng thuộc diện được hỗ trợ) với tổng số tiền là 3.893.400.000 đồng, trong
đó LĐLĐ tỉnh chi 850.000.000 đồng.
LĐLĐ tỉnh hỗ trợ thêm 1.920 suất quà (700.000 đ/suất) trị giá
1.419.000.000 đồng cho đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Tổ chức chương trình trao 200 suất quà Tết của Tổng Liên đoàn hỗ trợ, trị
giá 250.000.000 đ. Tham mưu cho Đoàn công tác TW do đ/c Trần Tuấn Anh,
Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế TW, đồng chí Ngọ Duy Hiểu- Phó
Chủ tịch Tổng Liên đoàn và lãnh đạo tỉnh chúc Tết công nhân lao động và trao
quà cho đội ngũ y, bác sỹ phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 tại
huyện Hải Lăng.
Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân bình an”, năm nay có 11/14 huyện
ngành tổ chức ở cấp huyện ngành tổ chức, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh trực tiếp
chúc Tết và trao quà cho đoàn viên, người lao động, thu hút hơn 2.000 lao động
tham gia. Có 67 CĐCS doanh nghiệp phối hợp với chủ doanh nghiệp tổ chức
Chương trình “Tết sum vầy - Xuân bình an” gắn với hoạt động mừng Đảng,
mừng xuân ở cơ sở hoặc tổ chức bữa cơm tất niên, tặng quà cho đoàn viên và
người lao động.
Chỉ đạo các cấp công đoàn vận động công nhân, viên chức và người lao
động trong tỉnh tổ chức đón xuân vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm theo
Chỉ thị của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh về tổ chức Tết. Chủ động phối hợp
với chuyên môn tăng cường công tác bảo đảm tình hình trật tự an toàn tại cơ
quan, doanh nghiệp, phân công cán bộ đoàn viên trực Tết theo đúng quy định,
bảo đảm an ninh trật tự trong những ngày nghỉ Tết.
Trên đây là báo cáo tình hình CNVCLĐ, hoạt động công đoàn trong dịp
Tết Nguyên đán Nhâm Dần - 2022.
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