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THÔNG BÁO 

Kết luận phiên họp Thường trực LĐLĐ tỉnh ngày 03/11/2021 

 

Ngày 03/11/2021, Thường trực LĐLĐ tỉnh họp để cho ý kiến về các vấn đề sau: 

1. Xét đề xuất hỗ trợ Nhà Mái ấm Công đoàn 

2. Dự thảo Hướng dẫn phụ cấp cán bộ công đoàn, Hướng dẫn xây dựng dự toán 

tài chính công đoàn năm 2022. 

3. Phân bổ chỉ tiêu khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 

phòng chống dịch Covid-19 

4. Kế hoạch phát triển đoàn viên giai đoạn 2021 - 2023 

Chủ trì Hội nghị: Đồng chí Nguyễn Thế Lập - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh. 

Dự phiên họp có các đồng chí Trưởng Ban LĐLĐ tỉnh. 

Sau khi nghe các Ban trình, Thường trực LĐLĐ tỉnh kết luận như sau: 

1.  Xét đề xuất hỗ trợ Nhà Mái ấm Công đoàn 

Thống nhất hỗ trợ xây mới Nhà Mái ấm Công đoàn cho đ/c Đoàn Thanh Chương, 

đoàn viên CĐCS cơ quan xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong.  

Giao Ban Công tác cơ sở tham mưu thủ tục hỗ trợ theo quy định. 

2. Cho ý kiến Dự thảo Hướng dẫn phụ cấp cán bộ công đoàn 

Giao Ban Tài chính tiếp thu ý kiến tham gia của Thường trực, tiếp tục nghiên cứu 

tham mưu hoàn chỉnh Hướng dẫn để ban hành. 

3. Hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2022 

Giao Ban Tài chính  tiếp thu ý kiến tham gia của Thường trực, tham mưu hoàn 

chỉnh Hướng dẫn ban hành. Đồng ý chủ trương phân cấp quản lý tài chính toàn diện cho 

LĐLĐ thành phố Đông Hà và Công đoàn ngành Công thương, thực hiện từ năm 2022.   

4. Phân bổ chỉ tiêu khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 

phòng chống dịch Covid-19 

Thống nhất phân bổ số lượng khen Bằng khen LĐLĐ tỉnh gồm 20 tập thể và 25 

cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 năm 

2021. Giao Văn phòng tham mưu hướng dẫn thực hiện.  

5. Kế hoạch phát triển đoàn viên giai đoạn 2021 - 2023 

Giao Ban Tổ chức - Kiểm tra tiếp tục rà soát, thống kê tình hình doanh nghiệp, 

người lao động cụ thể; nghiên cứu có tính dự báo tình hình phát triển doanh nghiệp, nhu 

cầu tuyển dụng lao động trên địa bàn tỉnh để tham mưu Kế hoạch đạt hiệu qủa cao. 
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Tham mưu phân công trách nhiệm Ban Chỉ đạo phát triển đoàn viên, thành lập công 

đoàn cơ sở cấp tỉnh. 

6. Một số nội dung khác 

- Về Kế hoạch giám sát của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh năm 2021 

Các Ban LĐLĐ tỉnh căn cứ nội dung giám sát của Kế hoạch để xây dựng đề 

cương hướng dẫn báo cáo, gửi về Văn phòng trước ngày 10/11/2021. Văn phòng tham 

mưu Thông báo nội dung làm việc với các đơn vị theo Kế hoạch đề ra. 

- Giao Văn phòng tham mưu nội dung hội nghị Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh lần 

thứ 5. Phối hợp với Ban Tài chính tham mưu các nội dung sửa chữa Hội trường, nhà làm 

việc cơ quan theo quy định. 

- Giao Ban Công tác cơ sở tham mưu Kế hoạch chăm lo Tết cho đoàn viên, người 

lao động. Tham mưu Chương trình phối hợp với Sở Văn hóa - TT&DL về xây dựng đời 

sống văn hóa trong CNVCLĐ giai đoạn 2022-2026.  

Văn phòng thông báo để các ban Liên đoàn Lao động tỉnh, các cấp công đoàn 

trong tỉnh biết, thực hiện./. 

                                                      TL. BAN THƯỜNG VỤ 

Nơi nhận                                                                               CHÁNH VĂN PHÒNG 
- Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh; 

- Các ban LĐLĐ tỉnh;  

- LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố; 

- CĐ ngành, CĐ Viên chức tỉnh; 

- Lưu: VT, TH. 

 

                                                                                                                         Nguyễn Thanh Hải 
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