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

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG 

TỈNH QUẢNG TRỊ 

Số:  366 /BC-LĐLĐ                      

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

      Quảng Trị, ngày 18  tháng  3 năm 2022 
 

BÁO CÁO  

Tình hình CNVCLĐ, hoạt động công đoàn quý I năm 2022 
 

I. Tình hình CNVCLĐ    

Đời sống việc làm của đoàn viên, NLĐ cơ bản ổn định, tuy nhiên, tiền 

lương người lao động vẫn ở mức thấp, đời sống thu nhập khó khăn, một số đơn vị  

còn nợ lương NLĐ do sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn vì ảnh hưởng của 

dịch bệnh Covid-19 (các đơn vị mầm non ngoài công lập, dịch vụ du lịch, nhà 

hàng, khách sạn, taxi). Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã tập trung chỉ đạo các công 

đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở nắm bắt tình hình, phối hợp với doanh nghiệp, công 

đoàn cơ sở có giải pháp, tìm các nguồn kinh phí để chi trả 1 phần tiền lương, hỗ trợ, 

tặng quà cho đoàn viên, NLĐ cũng như động viên NLĐ chia sẻ cùng với doanh 

nghiệp, nên trong dịp Tết đã không xảy ra tranh chấp lao động.  

Về tiền thưởng cuối năm bình quân, doanh nghiệp nhà nước 8,6 triệu đồng, 

doanh nghiệp ngoài nhà nước 6 triệu đồng. Mức thưởng Tết cao nhất khu vực 

doanh nghiệp là 68 triệu đồng. Mức thưởng Tết có sự chênh lệch khá lớn giữa các 

khu vực doanh nghiệp, ở các doanh nghiệp nhà nước như khối ngân hàng, điện lực, 

viễn thông mức thưởng cao, ở các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực xây dựng, chế biến 

gỗ, khai khoáng, may mặc mức thưởng thấp, một số đơn vị làm ăn thua lỗ không 

có kinh phí để thưởng Tết cho người lao động.  

II. Kết quả hoạt động công đoàn quý I 

Chỉ đạo các cấp công đoàn tập trung theo dõi, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, 

đời sống việc làm, chi trả tiền lương, thưởng ở các đơn vị, doanh nghiệp. Tập 

trung nguồn lực tài chính từ cấp tỉnh đến cơ sở để hỗ trợ đoàn viên, chia sẻ khó 

khăn cùng doanh nghiệp. Chỉ đạo các cấp công đoàn tăng cường công tác kiểm 

tra, giám sát thực hiện các chế độ chính sách, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, đời 

sống, tiền lương, thưởng ở các đơn vị, doanh nghiệp, nhất là lao động ở doanh 

nghiệp ngoài nhà nước để kịp thời phối hợp giải quyết những khó khăn nhằm 

chăm lo tốt hơn đời sống vật chất tinh thần cho CNVCLĐ dịp Tết. Một số đơn vị 

lầm tốt như: Gio Linh, Triệu Phong, Đông Hà, Công thương...Các cấp công đoàn 

đã tặng 28.792 suất quà, trị giá 11,2 tỷ đồng.( Riêng cấp tỉnh vận động và trích 

NS CĐ hỗ trợ gần 2,3 tỷ đồng). Trong đó: Chi cho đoàn viên, NLĐ thuộc đối 

tượng được quy định tại Kế hoạch số 146/KH-TLĐ của Tổng Liên đoàn 

(300.000đ/người): 12.978 đoàn viên, NLĐ (đạt 100% đối tượng thuộc diện được 

hỗ trợ) với tổng số tiền là 3.893.400.000đ. Chi hỗ trợ cho đoàn viên, NLĐ có 

hoàn cảnh khó khăn: 7.260.000 đ,  

LĐLĐ tỉnh tổ chức chương trình trao 200 suất quà Tết của Tổng Liên đoàn 

hỗ trợ, trị giá 250.000.000 đ. Tham mưu cho Đoàn công tác TW do đ/c Trần Tuấn 

Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế TW, đồng chí Ngọ Duy Hiểu- 

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn và lãnh đạo tỉnh chúc Tết công nhân lao động và 
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trao quà cho đội ngũ y, bác sỹ phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 tại 

huyện Hải Lăng.  Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân bình an”, năm nay có 

11/14 huyện ngành tổ chức ở cấp huyện ngành tổ chức, Ban Thường vụ LĐLĐ 

tỉnh trực tiếp chúc Tết và trao quà cho đoàn viên, người lao động, thu hút hơn 

2.000 lao động tham gia. Có 196 CĐCS đơn vị, doanh nghiệp phối hợp tổ chức 

Chương trình “Tết sum vầy - Xuân bình an” gắn với hoạt động mừng Đảng, 

mừng xuân ở cơ sở hoặc tổ chức bữa cơm tất niên, tặng quà cho đoàn viên và 

người lao động.  

Các cấp công đoàn phối hợp với chính quyền đồng cấp, chuyên môn xây 

dựng triển khai quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức hội nghị cán bộ công chức, hội 

nghị người lao động đảm bảo nội dung, quy trình, tiến độ. Đến nay, có trên 90% 

các cơ quan hành chính sự nghiệp đã tổ chức hội nghị CBCC,VC chức, 55% 

doanh nghiệp (có 10 lao động trở lên) tổ chức hội nghị người lao động. Hướng 

dẫn các CĐCS doanh nghiệp tổ chức đối thoại định kỳ giữa người lao động và 

người sử dụng lao động, rà soát, sửa đổi, thương lượng tổ chức ký kết thỏa ước 

lao động tập thể.  

Tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh lần thứ 9 (khóa XII) để tổng 

kết hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ năm 2021, triển khai nhiệm vụ 

và phát động phong trào thi đua năm 2022; triển khai kế hoạch thực hiện chủ đề 

năm 2022 "Chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động; phấn đấu hoàn thành 

cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn tỉnh 

Quảng Trị ". 

Thường trực Tỉnh ủy đã có phiên làm việc với Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh 

về kế hoạch triển khai công tác năm 2022, tại buổi làm việc LĐLĐ tỉnh đã kiến 

nghị đề xuất nhiều nội dung liên quan đến công tác chỉ đạo hoạt động công đoàn, 

công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, công tác quản lý nhà nước đối với 

hoạt động doanh nghiệp; việc thực hiện các chế độ chính sách, chấp hành pháp luật 

lao động ở các doanh nghiệp... 

Hướng dẫn các cấp công đoàn triển khai 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. 

Tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm kỷ 112 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 

(8/3) gắn với các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 

XIII như: Tổ chức phát động chương trình “Áo dài yêu thương”, qua triển khai có 

476 CĐCS tham gia, trao tặng 6.704 bộ áo dài cho nữ CNVCLĐ; phối hợp tổ 

chức khám, cấp thuốc miễn phí cho 150 đoàn viên nữ thuộc LĐLĐ huyện Hướng 

Hóa, trao tặng 16 nhà tiêu hợp vệ sinh cho gia đình đoàn viên nữ thuộc huyện 

Đakrông trị giá 24 triệu đồng... 

Tiếp tục vận động đóng góp, ủng hộ nguồn lực để triển khai xây dựng Nhà 

tình nghĩa cho gia đình chính sách nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, 

Liệt sỹ (đến nay đã vận động hỗ trợ 36 nhà với tổng kinh phí 2,8 tỷ đồng). 
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Công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS: Ban Thường vụ LĐLĐ 

tỉnh xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS cho 

LĐLĐ huyện, công đoàn ngành trong năm 2022 và đến hết nhiệm kỳ. Trong quý 

các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã tích cực tuyên truyền, vận động và đã 

thành lập mới 06 CĐCS với 117 đoàn viên
1
 

Hướng dẫn LĐLĐ huyện, công đoàn ngành quyết toán kinh phí công đoàn 

năm 2021 và giao kế hoạch tài chính công đoàn năm 2022; hoàn thành công tác 

duyệt quyết toán tài chính công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở năm 2021. 

Chỉ đạo các cấp công đoàn kiểm tra tài chính đồng cấp năm 2021; triển 

khai nhiệm vụ kiểm tra, giám sát công đoàn năm 2022; UBKT kiểm tra LĐLĐ 

tỉnh tiến hành kiểm tra tài chính đồng cấp năm 2021. 

3. Một số nhiệm vụ trọng tâm quý II 

- Chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 

115 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn (07/4/1907-07/4/2022); 50 năm ngày 

giải phóng tỉnh Quảng Trị (01/5/1972-01/5/2022), 75 năm ngày Thương binh Liệt 

sỹ (27/7)... 

- Chỉ đạo các cấp công đoàn quán triệt, triển khai Chỉ thị số 13-CT/TW 

ngày 17/01/2022 của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội 

XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028; Kế hoạch số 179/KH-TLĐ ngày 

03/3/2022 của Tổng Liên đoàn về tổ chức đại hội công đoàn các cấp và Đại hội 

XIII Công đoàn Việt Nam; Kế hoạch tổ chức đại hội công đoàn các cấp và Đại 

hội Công đoàn tỉnh Quảng Trị lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028. 

- Tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng 

hành động ATVSLĐ năm 2022. 

- Đôn đốc thu quỹ Mái ấm công đoàn; phối hợp với Sở LĐTB&XH khảo 

sát khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách.  

- Tổ chức hội nghị giao ban LĐLĐ huyện, công đoàn ngành; ký kết quy 

chế phối hợp giữa Đảng đoàn LĐLĐ tỉnh với Ban Thường vụ huyện, thị, thành ủy 

và Đảng ủy Khối Cơ quan & Doanh nghiệp tỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

hoạt động công đoàn.  

- Đánh giá kết quả thực hiện chương trình phối hợp liên ngành năm 2021, 

triển khai nhiệm vụ phối hợp năm 2022 với Sở LĐTB&XH, BHXH, Hội LHPN 

tỉnh. 

- Chỉ đạo các cấp công đoàn đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, trọng 

tâm là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” gắn với thực hiện Chương 

trình “01 triệu sáng kiến-nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại 

dịch Covid-19” và “Xây dựng nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trên địa 

bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025” . 

                                           
1
 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; LĐLĐ huyện Vĩnh Linh: 

CĐCS Công ty CP Long Lân Quy phụng 



 

 4 

- Triển khai khảo sát tình hình công nhân, lao động và doanh nghiệp gắn 

với công tác tuyền truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS. 

- Tổ chức kiểm tra chấp hành Điều lệ và công tác quản lý, sử dụng tài 

chính, tài sản công đoàn; triển khai giám sát theo chương trình giám của Ban 

Thường vụ LĐLĐ tỉnh năm 2022. 

- Ký kết Quy chế phối hợp giữa Đảng đoàn LĐLĐ tỉnh với BTV các huyện, 

thị, thành ủy, Đảng ủy Khối trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động công đoàn 

- Hướng dẫn các cấp công đoàn sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu 

năm; tổ chức hội nghị BCH LĐLĐ tỉnh lần thứ 10 (khóa XII) sơ kết hoạt động 

công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. 
 

              TL. BAN THƯỜNG VỤ                                                                                                                                                 

                                              CHÁNH VĂN PHÒNG   
 Nơi nhận:                                                                                   
- Văn phòng Tổng Liên đoàn;                                                  

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Ban Dân vận Tỉnh ủy; 

- UBMTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Thường trực, các ban LĐLĐ tỉnh; 

- Các CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở; 

- Lưu: VT                                                                                         Nguyễn Thanh Hải     
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