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BÁO CÁO 

Hoạt động công đoàn tháng 10 năm 2021 
 

1. Kết quả hoạt động công đoàn tháng 10 

Trong thời gian qua, tình hình dịch bệnh dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh diễn 

biến phức tạp, nhiều địa phương trong tỉnh phải áp dụng thực hiện giãn cách xã hội theo 

Chỉ thị 15, 16 của Thủ tướng Chính phủ đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản 

xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống, việc làm, thu nhập của đoàn viên, người 

lao động. Đến nay, số lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng 

lương đã được hỗ trợ là 175 người, với số tiền 740,2 triệu đồng; số lao động ngừng việc 

được hỗ trợ 18 người, với số tiền 34 triệu đồng; số lao động chấm dứt HĐLĐ không đủ 

điều kiện hưởng BHTN được hỗ trợ là 4 người, với số tiền 16,8 triệu đồng; có 5 doanh 

nghiệp được hỗ trợ vay để trả lương cho người lao động với số tiền 1 tỷ đồng . 

LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn 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 51 trường hợp CNLĐ trên địa bàn với số tiền 45 triệu đồng; hỗ trợ 55 trường hợp 

CNLĐ ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trở về Quảng Trị với số tiền 40,5 

triệu đồng; LĐLĐ tỉnh đang tiếp tục khảo sát khoảng trên 500 lao động từ các tỉnh phía 

Nam trở về địa phương, lập danh sách CNLĐ đủ điều kiện theo quy định để hỗ trợ; đề 

xuất UBND tỉnh hỗ trợ, tạo việc làm, chuyển đổi nghề nghiệp cho các đối tượng này; chỉ 

đạo LĐLĐ huyên, công đoàn ngành chủ động phối hợp giới thiệu việc làm cho người lao 

động ở các doanh nghiệp địa phương có nhu cầu tuyển dụng (đã giới thiệu cho trên 100 

lao động có việc làm tại địa phương). 

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”. 

Triển khai Kế hoạch “Tổ chức phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết 

Đại hội Đảng các cấp; phòng chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”; hướng dẫn các 

cấp công đoàn biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc 

trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.  

Hướng dẫn các CĐCS phối hợp tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 91 năm 

ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10. Hoạt động tập trung chủ yếu tổ 

chức ngày hội thu phong trào “Nuôi heo đất - trao yêu thương”; chăm lo, hỗ trợ đoàn viên 

nữ có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19... 

Tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh lần thứ 4 để đánh giá tình hình, kết 

quả triển khai chương trình, kế hoạch, các chỉ tiêu cam kết 9 tháng đầu năm 2021; đề ra 
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giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm để tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn 

thực hiện hoàn thành kế hoạch đề ra. 

 2. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 

- Chỉ đạo các cấp công đoàn tập trung thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nội dung 

cam kết với cấp ủy cùng cấp và công đoàn cấp trên năm 2021, nhất là các chỉ tiêu đến 

nay chưa đạt như: phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, thu kinh phí công đoàn... 

- Tiếp tục chỉ đạo các cấp công đoàn tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, 

CNVCLĐ, doanh nghiệp nâng cao ý thức, trách nhiệm của trong công tác phòng, chống 

dịch Covid-19, gắn với đẩy mạnh thi đua lao động sản xuất, sớm đưa doanh nghiệp phục 

hồi và phát triển ổn định; các cấp công đoàn 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.  

- 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.  

- Tập trung công tác thu kinh phí công đoàn, phấn đấu đạt cao so với chỉ tiêu đề ra 

trong năm 2021; hướng dẫn các đơn vị quyết toán kinh phí năm 2021, dự toán kinh phí 

năm 2022. 

- 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 của các cơ 

quan đối với những đơn thư của đoàn viên và người lao động. 

- Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng CBCC, xếp loại CĐCS và 

công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở năm 2021. 

- Hướng dẫn các cấp công đoàn tổng kết hoạt động công đoàn năm 2021; triển khai 

nhiệm vụ năm 2022. 

- Xây dựng kế hoạch chăm lo Tết nguyên đán Nhâm Dần cho đoàn viên, người lao 

động. 

                                                 TL. BAN THƯỜNG VỤ                                                                                                                                                 

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

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Ban Dân vận Tỉnh ủy; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- UBMTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Các CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở;  

- Lưu: VT,TH.                                                                                Nguyễn Thanh Hải          
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