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BÁO CÁO
Kết quả hoạt động công đoàn tháng 8 năm 2021
1. Kết quả hoạt động công đoàn tháng 8
- Tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Công
đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2021), 76 năm Cách mạng Tháng Tám
(19/8/1945-19/8/2021) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/194502/9/2021), các hoạt động chủ yếu tập trung vào công tác chăm lo cho đoàn
viên, người lao động, như tổ chức thăm, trao quà cho đoàn viên, CNVCLĐ có
hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19; tổ chức lễ kết nạp đoàn
viên; khởi công, bàn giao nhà Mái ấm công đoàn...
- Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, LĐLĐ tỉnh chỉ
đạo các cấp công đoàn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên,
CNVCLĐ nâng cao ý thức trách nhiệm, chấp hành nghiêm các quy định về
phòng, chống dịch bệnh. Vận động các cấp công đoàn, đoàn viên, CNVCLĐ
tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của UBMT tỉnh về phát động đợt cao điểm
quyên góp ủng hộ người dân Quảng Trị có hoàn cảnh khó khăn tại Thành phố
Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19”, kết quả đã
đóng góp ủng hộ với số tiền trên 550 triệu đồng. Tính từ đầu tháng 7 đến nay
các cấp công đoàn đã huy động được 1,68 tỷ đồng và gần 200 tấn lương thực,
thực phẩm hỗ trợ các tỉnh miền Nam.
- Tiến hành rà soát thống kê CNVCLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
để hỗ trợ theo Quy định của Tổng LĐLĐ Việt Nam, đến nay đã hỗ trợ cho 42
trường hợp với số tiền 36 triệu đồng. LĐLĐ tỉnh thống kê CNLĐ ở Tp Hồ Chí
Minh và các tỉnh miền Nam về Quảng Trị để hỗ trợ theo quy định của Tổng
Lieen đoàn. Qua rà soát đợt 1 có 345 trường hợp, hiện nay đang tiếp tục rà soát
đợt 2 để làm các thủ tục hỗ trợ theo quy định. Hỗ trợ 33 triệu đồng cho đội ngũ
y, bác sỹ tỉnh Quảng Trị tham gia chống dịch tại tỉnh Bình Dương.
- Tham gia xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ
người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Tuyên truyền, giám sát việc thực hiện Nghị quyết số
68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ
trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch
COVID-19, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ
tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao
động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Hiện nay
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đã có 04 doanh nghiệp ký kết hợp đồng tín dụng với Ngân hàng CS-XH tỉnh, số
tiền vay trên 500 triệu đồng, chi trả cho 147 lao động.
- Sơ kết 5 năm thực hiện Đề án 399/ĐA-TU, ngày 18/11/2016 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển tổ chức đảng, đảng viên và các tổ chức chính
trị xã hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai
đoạn 2016-2020, kết quả trong 5 năm đã thành lập mới 167 CĐCS, kết nạp
7.561 đoàn viên, 193 đoàn viên được kết nạp Đảng.
- Để thực hiện hoàn thành chỉ tiêu về đổi thẻ đoàn viên công đoàn, LĐLĐ
tỉnh đã tổ chức tập huấn phần mềm Quản lý đoàn viên cho cán bộ công đoàn cấp
trên trực tiếp cơ sở; chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các cấp công đoàn tập trung rà
soát, cập nhật đầy đủ thông tin đoàn viên và lập danh sách đề nghị in thẻ đoàn
viên. Đến nay, đã cập nhật gần 65% dữ liệu đoàn viên lên phần mềm Quản lý
đoàn viên công đoàn; lập danh sách đề nghị Tổng Liên đoàn in trên 4.000 thẻ
đoàn viên.
- LĐLĐ tỉnh đã tổ chức tập huấn kỹ năng làm báo đa phương tiện cho 25
cán bộ chuyên trách công đoàn trong tỉnh, qua hội nghị tập huấn đã trang bị
thêm những kiến thức, kỹ năng cơ bản để viết tin, bài, góp phần nâng cao chất
lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền của công đoàn trong tình hình mới.
- Tổ chức khởi công 02 nhà và bàn giao 05 nhà ở Mái ấm công đoàn cho
đoàn viên.
- Trong tháng đã vận động thành lập mới 03 CĐCS. Từ đầu năm đến nay
đã thành lập được 16 CĐCS.
2. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2021
- Chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai cụ thể hóa Chương trình hành động
số 02/CTr-BCH ngày 20/7/2021 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động
Việt Nam về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của
Đảng và Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới
tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.
- Tập trung rà soát, nắm bắt tình hình đời sống, việc làm, những khó khăn
của đoàn viên, người lao động, doanh nghiệp do ảnh hưởng của dịch bệnh
Covid-19 để có giải pháp hỗ trợ kịp thời, nhất là các đối tượng theo Quyết định
2606/QĐ-TLĐ ngày 19/5/2021 và Quyết định 3022/QĐ-TLĐ ngày 9/8/2021 của
Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về chi hỗ trợ khẩn cấp cho
đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trong đợt bùng
phát dịch lần thứ 4 từ ngày 27/4/2021.
- Triển khai Quyết định 3040/QĐ-TLĐ ngày 11/8/2021 của Tổng Liên
đoàn về việc hỗ trợ tăng cường dinh dưỡng cho đội ngũ y tế tuyến đầu phòng,
chống dịch Covid-19 tại 19 tỉnh, thành phố phía Nam đang thực hiện giãn cách
xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 từ ngày
27/4/2021.
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- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành
lập CĐCS; quan tâm vận động kết nạp đoàn viên ở những CĐCS doanh nghiệp
có đông CNLĐ nhưng chưa gia nhập tổ chức công đoàn.
- Tiếp tục hướng dẫn các CĐCS cập nhật dữ liệu đoàn viên lên phần mềm
Quản lý đoàn viên; rà soát, lập danh sách đề nghị Tổng Liên đoàn in thẻ đoàn
viên đảm bảo đến cuối năm hoàn thành chỉ tiêu đề ra.
- Tập trung đôn đốc các đơn vị thu kinh phí, đoàn phí công đoàn; tích cực
nghiên cứu, tham gia góp ý dự thảo Quy định thu, chi, quản lý tài chính CĐCS
của Tổng Liên đoàn.
- Tổ chức kiểm tra chấp hành Điều lệ và tài chính Công đoàn theo kế
hoạch.
3. Kiến nghị, đề xuất:
- Đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam nghiên cứu sửa đổi tại khoản 5b, Điều 1
Quyết định 3022/QĐ-TLĐ ngày 09/8/2021 về sửa đổi, bổ sung một số điều
Quyết định 2606/QĐ-TLĐ ngày 27/4/2021 về chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn
viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trong đợt bùng phát
dịch lần thứ 4, như sau: “Đoàn viên, người lao động tại các cơ quan, doanh
nghiệp có đóng kinh phí công đoàn đã di chuyển từ các tỉnh phía Nam về quê kể
từ ngày 19/7/2021 ...” thay vì kể từ ngày 01/8/2021
- Lý do: Sau khi Thủ tướng Chính phủ có công văn số 969/TTg-KGVX
ngày 17/7/2021 “V/v thực hiện giản cách xã hội phòng, chống dịch tại mốt số
địa phương” để áp dụng giãn cách xã hội đối với các tỉnh phía Nam chậm nhất
từ 0h00 ngày 19/7/2021. Từ thời điểm đó, người dân từ các tỉnh phía Nam bắt
đầu di chuyển về quê. Nếu áp dụng hỗ trợ cho đoàn viên từ 01/8/2021 thì chưa
thực sự phù hợp, chưa đảm bảo công bằng cho đoàn viên, người lao động bị ảnh
hưởng bởi dịch Covid-19.
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