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TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG 

TỈNH QUẢNG TRỊ 

Số: 268/BC-LĐLĐ                      

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

      Quảng Trị, ngày  19  tháng  3 năm 2021 
 

BÁO CÁO  

Tình hình CNVCLĐ, hoạt động công đoàn quý 1 năm 2021 

 
 

1. Tình hình CNVCLĐ    

Tình hình CNVCLĐ trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu vui tươi, phấn 

khởi trước thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và những thành 

tựu chung về phát triển kinh tế, xã hội của đất nước và tỉnh nhà. 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 hơn năm trước, cá biệt một số đơn vị còn nợ đọng tiền lương, chỉ 

chi trả tạm ứng một phần tiền lương cho người lao động trước dịp Tết Nguyên đán. 

Tiền lương bình quân năm 2020 của các doanh nghiệp 6,5 triệu đồng. Nhiều 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.  

Trước Tết Nguyên đán, trên địa bàn tỉnh có 1 vụ ngừng việc tập thể 83 công 

nhân Công ty TNHHDVTMTH Tân Ký tại Khu Công nghiệp Quán Ngang. 

Nguyên nhân do chủ doanh nghiệp nợ lương kéo dài không chi trả được, LĐLĐ 

tỉnh phối hợp với Ban Quản lý các khu Kinh tế tỉnh và chính quyền địa phương giải 

quyết, yêu cầu doanh nghiệp thực hiện chi trả lương đầy đủ cho CNLĐ. Tuy nhiên 

do doanh nghiệp quá khó khăn (mặt hàng không xuất khẩu được do dịch Covid-19) 

nên không chi trả được, chỉ tạm ứng cho CNLĐ 1 phần tiền lương. LĐLĐ tỉnh yêu 

cầu doanh nghiệp làm bản cam kết phải chi trả đầy đủ tiền lương cho người lao 

động ngay sau Tết.  

Để kịp thời động viên người lao động khó khăn, LĐLĐ tỉnh trao 34 suất quà, 

trị giá 34 triệu đồng cho đoàn viên ở đơn vị này, đồng thời vận động người lao 

động chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp.    

2. Hoạt động chăm lo cho đoàn viên và người lao động  

Xác định được 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. Kết quả, các cấp công đoàn đã tặng 25.021 suất quà, 

trị giá 13,4 tỷ đồng cho CNVCLĐ (LĐLĐ tỉnh hỗ trợ 1,9 tỷ đồng, LĐLĐ cấp 

huyện và CĐCS hỗ trợ 11,5 tỷ đồng).  

Tiếp tục phát huy hiệu quả Chương trình Tết Sum vầy, năm nay có 14/14 

huyện ngành tổ chức ở cấp huyện ngành tổ chức. Ở cấp cơ sở, vai trò của CĐCS 

trong hoạt động chăm lo cho người lao động thể hiện rõ nét. Có 230 CĐCS doanh 

nghiệp (85% doanh nghiệp có CĐCS) phối hợp với chủ doanh nghiệp tổ chức 
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Chương trình Tết sum vầy ở cơ sở hoặc tổ chức bữa cơm tất niên, tặng quà cho 

đoàn viên và người lao động.  

3. Một số hoạt động khác 

- Tổ chức Hội nghị BCH LĐLĐ tỉnh lần thứ 7 sơ kết giữa nhiệm kỳ thực 

hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam và Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng 

Trị lần thứ XII; tổng kết hoạt động công đoàn năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 

2021. 

- Triển khai Kế hoạch thực hiện chủ đề năm 2021 “Nâng cao chất lượng 

đội ngũ cán bộ CĐCS” của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, tập trung thực hiện các 

nhiệm vụ như: Chỉ đạo các cấp công đoàn rà soát các bản thỏa ước lao động tập 

thể để phân loại, hướng dẫn sửa đổi, bổ sung, ký kết mới TƯLĐTT đem lại nhiều 

khoản có lợi hơn cho người lao động. Tổ chức diễn đàn nâng cao chất lượng 

thương lượng, ký kết TƯLĐTT tại cấp tỉnh; tập huấn chuyên đề cho cán bộ 

CĐCS; xây dựng các mô hình điểm về hoạt động ban nữ công, UBKT, Ban thanh 

tra nhân dân ở CĐCS để nhân rộng ... 

- Tổ chức ký cam kết thực hiện nhiệm vụ năm 2021 giữa Ban Thường vụ 

LĐLĐ tỉnh với người đứng đầu LĐLĐ cấp huyện, Công đoàn ngành.  

 - Tổ chức các hoạt động thiết thực trong nữ CNVCLĐ nhân kỷ niệm Ngày 

Quốc tế phụ nữ 8/3 như: thăm hỏi, tặng quà cho gia đình nữ CNVCLĐ khó khăn, 

tổ chức các hoạt động bề nổi để động viên chị em, tiếp tục phát động phong trào 

“Nuôi heo đất” để hỗ trợ nữ đoàn viên khó khăn. Phát động nữ CNVCLĐ hưởng 

ứng “Tuần lễ áo dài”...  

 - Chỉ đạo các cấp công đoàn tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các 

cấp và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 

2021-20261. 

 - Chỉ đạo các cấp công đoàn vận động đoàn viên nghiêm túc thực hiện các 

biện pháp phòng chống dịch Covid- 19. Phối hợp với lãnh đạo đơn vị, người sử 

dụng lao động yêu cầu người lao động đeo khẩu trang bắt buộc và thực hiện các 

biện pháp phòng chống dịch tại những nơi tập trung đông người. Tổ chức Chương 

trình hiến máu tình nguyện trong CNVCLĐ2
  

 -Phát động phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ năm 2021, hưởng 

ứng đợt thi đua 40 ngày cao điểm Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, 

phát triển” trong CNVCLĐ của Tổng LĐLĐ Việt Nam. 

 - Phối hợp với Sở LĐTB&XH tham mưu Kế hoạch cho Ủy ban Nhân dân 

tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động ATVSLĐ năm 

2021. Tổ chức Chương trình đối thoại với người sử dụng lao động về chính sách 

ở cấp tỉnh.  

                                           
1
 LĐLĐ huyện Hướng Hóa tổ chức 1 lớp tuyên truyền về công tác bầu cử cho cán bộ công đoàn cơ sở 

2
 LĐLĐ tỉnh ban hành Kế hoạch vận động CNVCLĐ trong tỉnh tham gia hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2021. 

Công đoàn ngành Y tế tổ chức chương trình  “Blouse trắng -trái tim hồng” vận động được  500 đoàn viên tham gia 

hiến máu 
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 - Tranh thủ sự hỗ trợ của Công đoàn Đại học quốc gia Hà Nội khởi công 

xây dựng Nhà đa năng cho đoàn viên Trường TH & THCS Trần Hữu Dực, trị giá 

600 triệu đồng.   

- Bổ sung, kiện toàn BCHLĐLĐ tỉnh khóa XII; thực hiện công tác rà soát 

bổ sung quy hoạch BCH, BTV, các chức danh chủ chốt LĐLĐ tỉnh khóa 

XII, nhiệm kỳ 2018-2023; thực hiện công tác quy hoạch BCH, BTV, UBKT  

và các chức danh chủ chốt LĐLĐ tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2023-2028. 

- Hoàn thành công tác duyệt quyết toán năm 2020 và kiểm tra tài 

chính đồng cấp tại LĐLĐ tỉnh. 

3. Một số nhiệm vụ trọng tâm quý 2 

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động 

ATVSLĐ năm 2021 theo Kế hoạch  

- Tiếp tục hướng dẫn ký kết và thực hiện nâng cao chất lượng TƯLĐTT 

năm 2021 

- Xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng 

toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại 

biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

- Tập huấn và triển khai kế hoạch công tác truyền thông Công đoàn trong 

giai đoạn mới 

- Phối hợp Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh tổ chức tập huấn công tác thi đua 

khen thưởng cho các doanh nghiệp. 

- Làm việc với UBND tỉnh ký kết chương trình phối hợp 2021. 

- Tổ chức Hội nghị biểu dương  gia đình CNVCLĐ tiêu biểu ở cấp tỉnh.  

- Đôn đốc, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được xác định trong 

Kế hoạch thực hiện chủ đề năm 2021 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh 

- Tiếp tục chỉ đạo hoàn thành việc tổ chức hội nghị cán bộ công chức, hội 

nghị người lao động; tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ 

cơ sở, kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động và công đoàn ở một số đơn vị, 

doanh nghiệp.  Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, 

thành lập CĐCS gắn với thu kinh phí công đoàn. 
 

              TL. BAN THƯỜNG VỤ                                                                                                                                                 

                                              CHÁNH VĂN PHÒNG   
 Nơi nhận:                                                                                   
- Văn phòng Tổng LĐLĐ VN;                                                  

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Ban Dân vận Tỉnh ủy; 

- UBMTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Thường trực, các ban LĐLĐ tỉnh; 

- Các cấp CĐ trực thuộc (qua Web LĐLĐ tỉnh); 

- Lưu: VT                                                                                         Nguyễn Thanh Hải     
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