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

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG 

TỈNH QUẢNG TRỊ 
 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 318 /BC-LĐLĐ Quảng Trị, ngày  20  tháng  9  năm 2021 

 

BÁO CÁO 

Hoạt động công đoàn quý 3, nhiệm vụ quý 4 năm 2021 
 

I. Kết quả hoạt động công đoàn  

1. Tập trung công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 

- LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn tăng cường công tác tuyên truyền, vận 

động đoàn viên  nâng cao ý thức trách nhiệm, chấp hành nghiêm các quy định về phòng, 

chống dịch bệnh. 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-và 

Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg 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 đã có 04 doanh nghiệp ký kết hợp đồng tín dụng với Ngân 

hàng CSXH tỉnh, số tiền vay trên 500 triệu đồng, chi trả cho 147 lao động. 

- Tham gia góp ý quy định UBND tỉnh về tiêu chí lựa chọn tiêm vaccine, trong đó 

đề xuất tỉnh ưu tiêm đối tượng là công nhân lao động ở các khu, cụm công nghiệp và 

các doanh nghiệp có đông công nhân lao động.  

- 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 Liên đoàn. Qua rà soát có hơn 200 

trường hợp thuộc diện hỗ trợ, hiện nay đang tiếp tục rà soát làm các thủ tục hỗ trợ theo 

quy định. Đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ tìm việc làm, chuyển đổi nghề nghiệp cho các đối 

tượng này; Chỉ đạo LĐLĐ cấp huyện, công đoàn ngành chủ động giới thiệu CNLĐ cho 

các doanh nghiệp địa phương có nhu cầu tuyển dụng lao động.  

- Hỗ trợ 69 triệu đồng cho đội ngũ y, bác sỹ tỉnh Quảng Trị tham gia chống dịch 

tại tỉnh Bình Dương. Công đoàn ngành Y tế tặng cho mỗi đồng chí 1 thẻ bảo hiểm an 

toàn cho cán bộ tuyến đầu chống dịch. 

- Chỉ đạo các cấp công đoàn hướng dẫn các đơn vị bị ảnh hưởng dịch bệnh lùi 

thời gian đóng kinh phí công đoàn, miễn đóng đoàn phí công đoàn cho các đối tượng bị 

ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 theo quy định của Tổng Liên đoàn.  

- Phát động đợt thi đua cao điểm vận động hỗ trợ nhân dân các tỉnh miền Nam và 

con em Quảng Trị gặp khó khăn do dịnh bệnh Covid-19. Kết quả qua 3 đợt vận động đã 

huy động được trên 7,1 tỷ đồng và 700 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm. 
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- Ở cấp huyện, ngành và cơ sở đã chủ động thực hiện các nhiệm vụ theo sự chỉ 

đạo của tỉnh. Công tác vận động đoàn viên tham gia ủng hộ đồng bào miền Nam được 

đông đảo đoàn viên hưởng ứng, đạt hiệu quả cao. Tập trung hỗ trợ đoàn viên, người lao 

động khó khăn do dịch bệnh; tham gia với người sử dụng lao động thực hiện các chính 

sách cho người lao động. Ở các doanh nghiệp, công đoàn đã chủ động phối hợp với 

doanh nghiệp xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh, phương án sản xuất tại chỗ, 

động viên đoàn viên, người lao động chia sẻ cùng doanh nghiệp trong giai đoạn khó 

khăn hiện nay; tham gia với doanh nghiệp có kế hoạch tuyển dụng công nhân từ miền 

Nam trở về. Các đơn vị làm tốt như: Y tế, Triệu Phong, Đông Hà … 

2. Các hoạt động nhân kỷ niệm 92 năm thành lập Công đoàn Việt Nam  

Ngoài các nhiệm vụ phòng chống bệnh dịch và chăm lo cho đoàn viên, người lao 

động, các cấp công đoàn đã thực hiện được các nội dung sau: 

- LĐLĐ tỉnh phối hợp tổ chức bàn giao 6 nhà tình nghĩa cho các gia đình chính 

sách (từ nguồn kinh phí Bộ khoa học& Công nghệ). 

- Khởi công 2 nhà và bàn giao 6 nhà Mái ấm Công đoàn. Đến nay, đã hỗ trợ xây 

mới 22 nhà, 01 nhà sửa chữa với tổng số tiền 900 triệu đồng. 

- Tổ chức xét chọn, biểu dương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu phù hợp với điều 

kiện dịch bệnh Covid-19. LĐLĐ tỉnh và cấp huyện, ngành biểu dương 99 gia đình 

(LĐLĐ tỉnh biểu dương 39 gia đình, Công đoàn viên chức tỉnh biểu dương 23 gia đình, 

LĐLĐ thị xã Quảng Trị 7 gia đình, Gio Linh 30 gia đình). 

- Vận động thành lập 07 CĐCS với 215 đoàn viên. Từ đầu năm đến nay đã thành 

lập 19 CĐCS, phát triển mới 1.397 đoàn viên. 

- LĐLĐ huyện Hải Lăng tổ chức mở lớp tuyên truyền về pháp luật Lao động, 

Công đoàn, cho 35 CNLĐ thuộc công ty TNHH Cát thạch anh cao cấp Vico-NSG 

(Lồng ghép với Lễ ra mắt thành lập CĐCS); LĐLĐ huyện Vĩnh Linh tổ chức 01 lớp 

tuyên truyền pháp luật về công tác phòng, chống ma túy. 

- LĐLĐ thị xã Quảng Trị phối hợp với doanh nghiệp rà soát đoàn viên ưu tú để 

lập danh sách giới thiệu mở lớp cảm tình đảng cho CNLĐ ở doanh nghiệp. 

- LĐLĐ huyện Cam Lộ phối hợp với trung tâm khuyến nông Quảng Trị, tổ công 

đoàn trạm khuyến nông Cam Lộ ra mắt mô hình chăn nuôi lợn an toàn sinh học theo 

hướng hữu cơ. 

3. Một số hoạt động trọng tâm khác   

- LĐLĐ tỉnh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 8 để sơ kết hoạt động công 

đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021; tham gia 

hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm Cụm thi đua LĐLĐ các tỉnh Bắc 

Trung Bộ. Các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức sơ kết hoạt động công đoàn 6 

tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.  

- Phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy tham mưu cho Tỉnh ủy triển khai 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” 
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- LĐLĐ tỉnh đã tổ chức diễn đàn “Nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập 

thể” cho cán bộ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, lãnh đạo và cán bộ công đoàn của 16 

CĐCS doanh nghiệp trên địa bàn. LĐLĐ huyện Gio Linh tổ chức diễn đàn “Nâng cao 

chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở” khối cơ quan, xã, thị trấn. 

- Tham gia giải quyết các đơn kiến nghị của đoàn viên tại Công ty CP May 

Quảng Trị. Phối hợp với Sở LĐTBXH giải quyết trường hợp công nhân bị tai nạn lao 

động tại Công ty TNHH Tiến Phong  

- Tổ chức hội nghị đánh giá kết quả 01 năm thực hiện sáp nhập các ban cơ quan 

LĐLĐ tỉnh và phân công cán bộ Ban Tài chính phụ trách kế toán LĐLĐ huyện, Công 

đoàn ngành. Ban hành Quyết định về quy định chức năng, nhiệm vụ cho các ban LĐLĐ 

tỉnh theo sắp xếp mới; các ban ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ cho ban mới. 

- 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. 

- LĐLĐ tỉnh tổ chức tập huấn kỹ năng viết tin bài cho 25 cán bộ chuyên trách 

công đoàn. Tổ chức tập huấn phần mềm Quản lý đoàn viên 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 được 68%, gửi đề nghị Tổng Liên 

đoàn in trên 4.000 thẻ).  

- Xét khen thưởng thi đua và chỉ đạo tổng kết hoạt động công đoàn năm học 

2020-2021. 

- UBKT LĐLĐ tỉnh tổ chức tra kiểm tra 03 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở 

(Đakrông, Hướng Hoá, CĐ ngành Xây dựng) về công tác tài chính; kiểm tra 10 CĐCS 

về chấp hành Điều lệ Công đoàn; thực hiện 02 cuộc giám sát đối với LĐLĐ huyện Gio 

Linh, Hải Lăng về công tác thu kinh phí công đoàn khu vực SXKD.  

III. Nhiệm vụ trọng tâm quý 4 năm 2021 

Trong thời gian tới, dự báo tình hình dịch bệnh Covid - 19 vẫn diễn biến phức tạp, 

ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đến đời sống, việc 

làm, tiền lương và các chế độ chính sách khác của người lao động. Đối với hoạt động 

công đoàn, một số chỉ tiêu đạt thấp so với kế hoạch đề ra; nhiều nội dung đã xây dựng kế 

hoạch nhưng chưa triển khai thực hiện được. Vì vậy trong những tháng cuối năm, ngoài 

việc tập trung thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, các cấp công đoàn cần có 

giải pháp linh hoạt, nỗ lực phấn đấu và tập trung hoàn thành một số nhiệm vụ sau: 

1. Tập trung thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, tiếp tục thực hiện Kế hoạch 

chủ đề năm 2021 “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ CĐCS”. 

2. 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”. 
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3. Tiếp tục chỉ đạo các cấp công đoàn tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm 

của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, doanh nghiệp trong thực hiện tốt công tác phòng, 

chống dịch bệnh; thường xuyên nắm tình hình đời sống, việc làm, tiền lương và các chế 

độ chính sách của đoàn viên, người lao động, nhất là các đối tượng khó khăn, bị ảnh 

hưởng do dịch bệnh để có giải pháp hỗ trợ, động viên kịp thời. Tập hợp, thống kê các 

văn bản quy định của Chính phủ, của Tổng Liên đoàn về chi hỗ trợ các đối tượng là 

đoàn viên, CNVCLĐ bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 để hướng dẫn cơ sở thực hiện, 

tránh làm cho cơ sở lúng túng trong triển khai; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, 

giám sát việc chi hỗ trợ đảm bảo chi đúng đối tượng, kịp thời. 

4. Triển khai Kế hoạch giám sát theo Quyết định 217 của Bộ Chính trị; phối hợp tổ 

chức kiểm tra, giám sát thực hiện pháp luật tại doanh nghiệp theo kế hoạch. Sau kiểm tra, 

giám sát phải có tổng hợp, kiến nghị, đề xuất với các cấp có thẩm quyền và LĐLĐ tỉnh 

đối với các trường hợp vi phạm pháp luật.  

5. Phối hợp với BHXH tỉnh tổ chức đối thoại về thực hiện chính sách BHXH, Lao 

động, công đoàn với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.  

6. Công tác tuyên truyền: Trong điều kiện hiện nay, việc tổ chức các lớp tuyên 

truyền, phổ biến chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước rất khó 

khăn, vì vậy cần lựa chọn hình thức, nội dung tuyên truyền, phổ biến phù hợp như: Đẩy 

mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng các kỹ thuật truyền thông mới, tăng cường 

thông tin, tuyên truyền trên chuyên mục Đài PTTH tỉnh, Báo Quảng Trị, Trang thông 

tin điện tử, Zalo, Fecebook công đoàn... 

7. Triển khai cụ thể hóa Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 26/8/2021 của UBND tỉnh 

về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng 

năm và kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 

XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; gắn với Kế hoạch số 130/KH-

TLĐ ngày 01/9/2021 của Tổng Liên đoàn về tổ chức Phong trào thi đua “Công nhân, 

viên chức, lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID – 19”  

8. Tập trung rà soát, đôn đốc LĐLĐ huyện, công đoàn ngành tăng cường tuyên 

truyền, vận động phát triển đoàn viên, nhất là các huyện, ngành đến nay vẫn chưa thành 

lập được CĐCS nào, tỷ lệ phát triển đoàn viên thấp. Chú trọng kết nạp đoàn viên ở 

những doanh nghiệp có đông CNLĐ nhưng chưa là đoàn viên. Tiếp tục cập nhật thông 

tin lên phần mềm Quản lý đoàn viên, phấn đấu đến cuối năm vượt chỉ tiêu Tổng Liên 

đoàn giao 70% . 

9. Tập trung đôn đốc thu kinh phí công đoàn, phấn đấu đạt cao so với chỉ tiêu đề 

ra; hướng dẫn quyết toán kinh phí năm 2021, dự toán kinh phí năm 2022. 

10. Triển khai công tác kiểm tra, giám sát phù hợp với tình hình phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19; giải quyết kịp thời các đơn thư, kiến nghị thuộc thẩm quyền của công 

đoàn; chủ động phối hợp với cơ quan Nhà nước và người sử dụng lao động giải quyết 

kịp thời các đơn thư của người lao động. Theo dõi, giám sát kết quả giải quyết đối với 

những đơn thư của đoàn viên và người lao động chuyển cho các cơ quan có thẩm quyền 

giải quyết. 
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11. Hướng dẫn các cấp công đoàn kiểm điểm, đánh giá chất lượng CBCC, xếp 

loại CĐCS và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. 

12. Hướng dẫn các cấp công đoàn tổng kết hoạt động công đoàn năm 2021. Tổ 

chức Hội nghị BCH LĐLĐ tỉnh lần thứ 9 tổng kết hoạt động công năm 2021; triển khai 

nhiệm vụ năm 2022. 

13. Xây dựng kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán Nhân Dần cho đoàn viên, người 

lao động.  

                                                       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; 

- T trực; các ban LĐLĐ tỉnh; 

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

- Lưu: VP-TH.                                                                                            Nguyễn Thanh Hải          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2021-09-22T14:19:46+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Thanh Hải<nguyenthanhhai@quangtri.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




