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BÁO CÁO
Hoạt động công đoàn tháng 02 năm 2022
1. Kết quả hoạt động công đoàn tháng 02
- Hướng dẫn, chỉ đạo các các cấp công đoàn tổ chức các hoạt động chào
mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 03/02/2022), mừng Đảng, mừng xuân Nhâm Dần 2022 đảm bảo vui tươi, an
toàn, lành mạnh.
- Chỉ đạo các cấp công đoàn nắm chắc tình hình, diễn biến tư tưởng,
những khó khăn, vướng mắc, bức xúc của đoàn viên, người lao động để phối
hợp với chủ doanh nghiệp có biện pháp giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, tránh
để xảy ra tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể; tích cực vận động người lao
động trở lại làm việc sau Tết nguyên đán để đảm bảo kế hoạch sản xuất kinh
doanh của doanh nghiệp.
- LĐLĐ tỉnh tổ chức hội nghị cán bộ chuyên trách công đoàn toàn tỉnh để
triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; ký giao ước thi đua thực hiện nhiệm vụ
năm 2022 giữa Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh với Ban Thường vụ LĐLĐ huyện,
công đoàn.
- Hướng dẫn các cấp công đoàn triển khai hưởng ứng Chương trình “01
triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid19” do Tổng Liên đoàn phát động gắn với thực hiện hiệu quả Kế hoạch số
200/KH-UBND ngày 14/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về “Xây dựng, nhân
rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn
2021-2025”
- Ký kết, triển khai Chương trình phối hợp với Sở VHTT&DL về xây
dựng đời sống văn hóa, nâng cao hiệu quả thể dục, thể thao CNVCLĐ trong các
cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp giai đoạn 2022-2026.
- Tuyên truyền, vận động thành lập mới 05 CĐCS với 77 đoàn viên1; đã in
và phát 11.000 thẻ đoàn viên công đoàn.
- Chỉ đạo các cấp công đoàn phối hợp chính quyền đồng cấp, chuyên môn,
tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; trong đó, tập trung tổ chức Hội nghị
CBCC, Hội nghị Người lao động đúng thời gian, đảm bảo nội dung, quy trình;
hướng dẫn các CĐCS khu vực doanh nghiệp xây dựng quy chế và tổ chức đối
thoại định kỳ giữa người lao động và người sử dụng lao động.
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LĐLĐ huyện Hướng Hóa: 02 CĐCS (CĐCS Cty CP Điện gió Hướng Linh 7, CĐCS Cty CP Điện gió Hướng
Linh 8), LĐLĐ huyện Gio Linh: 02 CĐCS (CĐCS Cty TNHH Ván Lạng Nhật An, CĐCS Cty TNHH May xuất
khẩu Việt Tú), LĐLĐ thành phố Đông Hà: CĐCS Cty TNHH MTV Phương Nam

- Tiếp tục vận động đóng góp, hỗ trợ nguồn lực để triển khai chương trình
xây dựng tối thiểu 30 Nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách nhân dịp kỷ niệm
75 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ.
- Triển khai chương trình nhà ở "Mái ấm công đoàn" năm 2022, thẩm
định, hỗ trợ xây mới, sữa chữa nhà ở cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
- Chỉ đạo các cấp công đoàn kiểm tra tài chính đồng cấp năm 2021; triển
khai nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2022.
- Hướng dẫn các LĐLĐ cấp huyện, công đoàn ngành quyết toán kinh phí
công đoàn năm 2021 và giao kế hoạch tài chính công đoàn năm 2022.
2. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 03
- Đôn đốc các cấp công đoàn triển khai thực hiện có hiệu quả Chương
trình “01 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại
dịch Covid-19” do Tổng Liên đoàn phát động gắn với thực hiện hiệu quả Kế
hoạch số 200/KH-UBND ngày 14/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về “Xây
dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai
đoạn 2021-2025”.
- Hướng dẫn, chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức các hoạt động kỷ niệm
112 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3) đảm bảo thiết thực, ý nghĩa, hiệu quả và an
toàn, gắn với các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần
thứ XIII.
- Tiếp tục vận động đóng góp nguồn lực và phối hợp Sở LĐTB&XH khảo
sát để triển khai xây dựng Nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách nhân dịp kỷ
niệm 75 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ.
- Đôn đốc các cấp công đoàn phối hợp tổ chức hội nghị CBCCVC, hội
nghị Người lao động năm 2022 đảm bảo thời gian; hướng dẫn các CĐCS khu
vực doanh nghiệp tổ chức đối thoại, ký kết TƯLĐTT.
- Tổ chức khảo sát, nắm bắt tình hình lao động, hoạt động doanh nghiệp
để tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS và thu kinh phí
công đoàn theo chỉ tiêu, kế hoạch giao.
- Kiểm tra tài chính đồng cấp năm 2021; triển khai công tác kiểm tra chấp
hành Điều lệ, công tác quản lý, sử dụng tài chính công đoàn theo kế hoạch.
- Duyệt quyết toán tài chính các LĐLĐ huyện, công đoàn ngành, công
đoàn viên chức năm 2021.
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