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Tóm tắt hoạt động công đoàn năm 2021 

 

 Thực hiện Công văn số 1066/MTTQ-BTT ngày 04/11/2021 của UBMT tỉnh về 

báo cáo đánh giá chương trình hối hợp năm 2021, LĐLĐ tỉnh báo cáo kết quả như sau:  

1. Công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động 

1.1. Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

Sau khi dịch Covid-19 bùng phát, LĐLĐ tỉnh kịp thời chỉ đạo các cấp công 

đoàn tập trung nhiệm vụ phòng chống dịch. Tham gia cùng lãnh đạo UBND tỉnh 

kiểm tra, nắm tình hình phòng chống dịch bệnh tại các doanh nghiệp có đông công 

nhân và doanh nghiệp ở các khu công nghiệp của tỉnh. 100% công đoàn cơ sở doanh 

nghiệp chủ động phối hợp với người sử dụng lao động thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 tại nơi làm việc.  

Hướng dẫn các cấp công đoàn phối hợp triển khai thực hiện các chính sách hỗ 

trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch bệnh theo Nghị 

quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 và Quyết định số 23/QĐ-CP ngày 07/7/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ; 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. Kết quả: LĐLĐ 

tỉnh chi hỗ trợ 208 trường hợp là đoàn viên, CNLĐ ở địa phương với số tiền 180,5 

triệu đồng, hỗ trợ 55 trường hợp lao động từ miền Nam trở về với số tiền 40,5 triệu 

đồng. Phối hợp hướng dẫn doanh nghiệp giảm đóng quỹ BHXH (tai nạn lao động, 

hưu trí, tử tuất) cho 28.794 lao động với số tiền 7,6 tỷ đồng. Hướng dẫn 503 lao động 

làm thủ tục tạm hoãn HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương, được nhà nước hỗ trợ 

2,166 tỷ đồng; 29 lao động làm thủ tục ngừng việc, được hỗ trợ 50 triệu đồng; 7 lao 

động chấm dứt HĐLĐ không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp được hưởng 

27,9 triệu đồng; hướng dẫn 6 doanh nghiệp ký kết hợp đồng tín dụng với Ngân hàng 

CSXH tỉnh, số tiền vay trên 1,3 tỷ đồng để chi trả cho 404 lao động. đề xuất UBND 

tỉnh quan tâm hỗ trợ tạo việc làm, chuyển đổi nghề cho người lao động bị ảnh hưởng 

bởi dịch bệnh; các cấp công đoàn đã tích cực phối hợp giới thiệu việc làm cho hơn 

200 CNLĐ làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Vận động CNVCLĐ ủng hộ gần 7,3 tỷ đồng và 16 tấn hàng hóa để hỗ trợ cho 

thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam phòng chống dịch; LĐLĐ tỉnh hỗ trợ 

60 triệu đồng cho LĐLĐ tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh phòng, chống dịch, 69 triệu đồng 

cho các y, bác sỹ tỉnh Quảng Trị tham gia chống dịch tại tỉnh Bình Dương. Công 

đoàn ngành Y tế tỉnh đã tặng cho mỗi đồng chí 1 thẻ bảo hiểm an toàn cho cán bộ 

tuyến đầu chống dịch; đề xuất UBND tỉnh quan tâm hỗ trợ tạo việc làm, chuyển đổi 

nghề cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. 

1.2. Chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động 
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Tập trung nguồn lực tài chính từ cấp tỉnh đến cơ sở để hỗ trợ đoàn viên, chia sẻ 

khó khăn cùng doanh nghiệp. Dịp này, 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).  

Có 14/14 công đoàn cấp huyện, ngành 230 CĐCS (85% doanh nghiệp có 

CĐCS) tổ chức chương trình Tết Sum vầy để tặng quà cho đoàn viên và người lao 

động. Phối hợp giải quyết kiến nghị của đoàn viên bị vi phạm quyền lợi trong dịp Tết 

Nguyên đán tại Công ty Hongjang, Công ty CP May TM Quảng Trị, giải quyết 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.   

1.3. Hoạt động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ  

 Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Sở Lao động Thương binh và xã hội 

tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân” và 

“Tháng hành động về ATVSLĐ” năm 2021 tại Khu Công nghiệp Quán Ngang. 

LĐLĐ tỉnh tặng 31 Nhà Mái ấm Công đoàn, 6 Nhà Tình nghĩa trị giá 1,8 tỷ đồng cho 

đoàn viên khó khăn về nhà ở và gia đình chính sách; hỗ trợ 5 công trình phúc lợi cho 

đoàn viên vùng khó trị giá 750 triệu. Dịp này, các cấp công đoàn đã tặng 2.832 suất 

quà, trị giá 1,04 tỷ đồng cho CNVCLĐ 

 Hỗ trợ, hướng dẫn CĐCS ký kết TƯLĐTT. LĐLĐ tỉnh tổ chức Diễn đàn nâng 

cao chất lượng thương lượng, ký kết TƯLĐTT; phối hợp Hiệp hội Doanh nghiệp 

tỉnh tổ chức thương lượng TƯLĐTT nhóm doanh nghiệp ngành chế biến kinh 

doanh xuất nhập khẩu gỗ tỉnh
1
; tổ chức “Ngày ký kết TƯLĐTT. LĐLĐ tỉnh thương 

lượng ký thỏa thuận Chương trình phúc lợi đoàn viên với 05 doanh nghiệp, đơn vị 

(Công ty CPTMXNK Việt Hồng Chinh, Công ty CP Thiên Tân, Công ty CP Mía 

đương Lam Sơn, Nhà Thiếu nhi tỉnh, Phòng khám nha khoa BS Thương). Phối hợp 

với Hiệp hội Du lịch và Sở Lao động thương binh&Xã hội tỉnh triển khai Hội thi 

“Đầu bếp giỏi” tỉnh Quảng Trị năm 2021.  

1.4. Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở 

LĐLĐ tỉnh tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn chủ động tham gia, phối hợp 

thực hiện tốt QCDC ở cơ sở, tăng cường công tác giám sát nội dung về thực hiện 

QCDC cơ sở tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; chỉ đạo xây dựng các mô hình 

hoạt động CĐCS như: Hoạt động ban thanh tra nhân dân, tổ chức đối thoại, thương 

lượng ký kết TƯLĐTT, tổ chức hội nghị người lao động, hội nghị CBCC,VC...nhằm 

thực hiện có hiệu quả chủ đề hoạt động năm 2021 “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán 

bộ công đoàn cơ sở”. Kết quả, đến nay có 100% đơn vị HCSN tổ chức được hội nghị 

CBCC. Có 159/159 doanh nghiệp (10 lao động trở lên) tổ chức hội nghị người lao 

động, đạt tỉ lệ 100%. Các doanh nghiệp đã bám sát quy định để tổ chức hội nghị, linh 

động trong hình thức tổ chức phù hợp với tình hình thực tiễn lao động sản xuất của 

CNLĐ. Có 140 doanh nghiệp (có công đoàn) đã ký kết TƯLĐTT. Trong năm đã đề 

xuất điều chỉnh bữa ăn ca lên cao hơn 15.000 đ cho 22 đơn vị. Đến nay có 75 

doanh nghiệp thực hiện bữa ăn ca cho người lao động.  

2. Công tác tuyên truyền, giáo dục  

                                           
1
 Tham gia thương  lượng có 16 doanh nghiệp, đến nay đã có 7 doanh nghiệp thống nhất ký kết  TƯLĐTT nhóm.   
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Các cấp công đoàn đã quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể hóa 

Nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn,  

Tổ chức tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 

2021-2026; hướng dẫn cán bộ, đoàn viên hưởng ứng, tham gia Cuộc thi tìm hiểu 

“Pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” do Bộ Tư 

pháp tổ chức. Ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội để tuyên truyền công tác 

bầu cử cho đoàn viên và người lao động. Vận động CNVCLĐ thể hiện vai trò, trách 

nhiệm của mình thực hiện tốt công tác bầu cử và làm lực lượng nòng cốt để tuyên 

truyền vận động quần chúng nhân dân tham gia bầu cử.  

Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động số 

23-CTHĐ/TU ngày 27/9/2021 về việc thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 

12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn trong tình 

hình mới”, ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Chương trình hành động số 

23-CTHĐ/TU và Chương trình hành động số 02/CTHĐ-TLĐ. Tổ chức 1 lớp quán 

triệt cho toàn thể cán bộ công đoàn chuyên trách trong tỉnh.   

LĐLĐ tỉnh, cấp huyện, ngành tổ chức 38 lớp tuyên truyền về Nghị quyết của 

Đảng, Bộ Luật Lao động 2019, Luật bầu cử Quốc hội, Luật tổ chức chính quyền địa 

phương và một số văn bản hướng dẫn công tác bầu cử cho 3.190 cán bộ công đoàn. 

Cấp cơ sở tổ chức được 1.542 đợt tuyên truyền, thu hút khoảng 68.742 lượt 

CNVCLĐ tham gia.   

Chuyên mục Công đoàn trên QTV, Báo Quảng Trị, Trang thông tin LĐLĐ tỉnh 

được duy trì và phát huy hiệu quả, kịp thời phản ánh phong phú, đa dạng kết quả hoạt 

động của công đoàn, trong năm website LĐLĐ tỉnh đăng tải 1987 tin, bài phản ánh về 

tình hình CNVCLĐ và hoạt động công đoàn trong tỉnh 

3. Công tác nữ công 

Phối hợp tuyên truyền về đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức 

cho nữ CNVCLĐ tham gia dự thảo văn kiện đại hội phụ nữ các cấp. Tham gia với 

cấp ủy cơ cấu nhân sự là trưởng ban nữ công từ công đoàn cấp trên trực tiếp trở lên 

tham gia ban chấp hành Hội LHPN các cấp. 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.  

Thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh và Tổng LĐLĐ Việt Nam về biểu dương 

gia đình CNVCLĐ tiêu biểu giai đoạn 2016-2021, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã ban 

hành Kế hoạch thực hiện. Chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức tổng kết, biểu dương gia 

đình CNVCLĐ tiêu biểu, qua tổng kết đã biểu dương 114 gia đình CNVCLĐ tiêu 

biểu (trong đó có Tổng Liên đoàn biểu dương 01 gia đình, UBND tỉnh biểu dương 18 

gia đình, LĐLĐ tỉnh biểu dương 20 gia đình, các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở biểu 

dương 75 gia đình). LĐLĐ tỉnh và LĐLĐ huyện Triệu Phong, TP Đông Hà tổ chức 

thăm, tặng quà cho 27 gia đình nữ CNVCLĐ khó khăn, trị giá 27 triệu đồng.     

 4. Phong trào thi đua yêu nước 

Phong trào thi đua “lao động sáng tạo” “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt 

động công đoàn” được các cấp công đoàn chủ động, sáng tạo tổ chức sát với tình hình 
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dịch bệnh; vận động đoàn viên thi đua nâng cao năng suất lao động, đề xuất phương án 

bố trí lao động trong thời gian giản cách xã hội vừa bảo đảm việc làm, thu nhập vừa 

bảo đảm phòng dịch. Phong trào chung tay “Xây dựng nông thôn mới” được duy trì, 

LĐLĐ huyện Hải Lăng phối hợp xây dựng mô hình nuôi ốc hương ở các xã vùng ven 

biển với hơn 2.000m2, LĐLĐ huyện Vĩnh Linh phối hợp xây dựng mô hình trồng 

dưa hấu tại xã Vĩnh Giang và xã Hiền Thành, LĐLĐ huyện Cam Lộ với “Mô hình 

chăn nuôi Lợn an toàn sinh học theo hướng hữu cơ trên đệm lót sinh học”   

LĐLĐ tỉnh phát động hưởng ứng Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, 

phát triển” của Tổng LĐLĐ Việt Nam trong CNVCLĐ toàn tỉnh. Kết quả đã có 803 

sáng kiến của CNVCLĐ tham gia, sáng kiến tập trung vào lĩnh vực sản xuất có giá trị 

làm lợi cao, tạo ra sản phẩm mới, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ môi 

trường; cải cách hành chính, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; vì cộng đồng trong 

các lĩnh vực y tế, giáo dục.  

LĐLĐ tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn vận động đoàn viên, 

CNVCLĐ tích cực tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Trị lần thứ IX. Qua 

hội thi, đã có 25 đề tài sáng kiến đạt chất lượng được UBND tỉnh tặng Giấy chứng 

nhận và khen thưởng; 06 cá nhân được Tổng Liên đoàn tặng Bằng Lao động sáng tạo. 

5.  Công tác tổ chức, phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS  vững mạnh 

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 Nghi quyết Đại hội Công đoàn tỉnh 

Quảng Trị lần thứ XII; tổng kết hoạt động công đoàn năm 2020, nhiệm vụ năm 2021. 

  Đến nay đã thành lập được 20 CĐCS và phát triển 1.936 đoàn viên. Giới thiệu 

được 1.059 đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp (đã kết nạp 562 

người). Trong năm, các cấp công đoàn đã tổ chức 12 lớp tập huấn nghiệp vụ công đoàn 

cho 735 cán bộ CĐCS; tổ chức 09 hội nghị, diễn đàn về nâng cao chất lượng hoạt động 

CĐCS 

 

                                                                    TM. BAN THƯỜNG VỤ 

Nơi nhận:                                                        PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC  
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh; 

- T trực; các ban LĐLĐ tỉnh; 

- Lưu: VP-TH.     
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