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I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN THÁNG 3 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

Trong tháng Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh tổ chức 02 hội nghị, ban hành 

36văn bản (05 Kế hoạch, Chương trình; 04 Quyết định; 06 Báo cáo; 21 Công 

văn, Tờ trình) phối hợp, chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn triển khai thực 

hiện nhiệm vụ. 

Tình hình CNVCLĐ tương đối ổn định, việc làm được đảm bảo; tuy 

nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19, một số doanh nghiệp thiếu việc 

làm, công nhân phải nghỉ việc luân phiên; do học sinh nghỉ học dài ngày nên cán 

bộ giáo viên hợp đồng làm việc tại các trường mầm non tư thục không có việc 

làm, ảnh hưởng đến đời sống thu nhập của người lao động.  

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của các cấp công đoàn 

2.1. Kết quả chung toàn tỉnh 

* Công tác phòng, chống dịch Covid - 19 

Thực hiện sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Tổng LĐLĐ Việt Nam, 

LĐLĐ tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp công đoàn thường xuyên kiểm tra, nắm tình 

hình phòng, chống dịch bệnh tại các CĐCS; cung cấp thông tin các nhà sản xuất 

các sản phẩm phòng dịch với mức giảm giá từ 10-30% cho đoàn viên, 

CNVCLĐ. Chỉ đạo các CĐCS tiếp tục tham mưu với chủ doanh nghiệp đẩy 

mạnh tuyên truyền về mức độ nguy hiểm và cách phòng, chống dịch bệnh; 

thường xuyên nhắc nhở CNLĐ tuân thủ việc đeo khẩu trang đúng quy định, quy 

cách; đảm bảo an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, cung cấp đủ nước uống, 

nước sạch cho NLĐ, thường xuyên làm vệ sinh môi trường nơi làm việc; theo 

dõi và quản lý tốt sức khỏe đoàn viên, NLĐ, phát hiện sớm các trường hợp mắc 

bệnh. Các cấp công đoàn đã tổ chức các hội nghị tuyên truyền về công tác phòng 

dịch và phát miễn phí 5.245 khẩu trang; 34 lít, 123 lọ nước sát khuẩn, 250 bánh 

xà phòng cho CNLĐ; đồng thời  đề xuất với các doanh nghiệp nâng cao chất 

lượng bữa ăn ca cho CNLĐ. 

* Công tác đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng và hoạt 
động chăm lo đời sống cho CNVCLĐ 

LĐLĐ tỉnh tổ chức phát động phong trào “Vì một môi trường lao động 

Xanh - Sạch - Đẹp” tại Công ty cổ phần sản xuất ô tô Hyundai Thành Công; 
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mua 175 cây Long Não, 459 cây hoa các loại để trồng tặng các doanh nghiệp; 

tuyên truyền, vận động chủ doanh nghiệp và người lao động nâng cao nhận thức, 

sự cần thiết của việc xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ 

sinh lao động tại DN. Tổ chức thăm, tặng quà cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó 

khăn và xây nhà ở Mái ấm Công đoàn. Chỉ đạo các cấp công đoàn đăng ký 

chương trình giám sát, phản biện xãhội năm 2020; phân bổ số lượng khen 

thưởng và đại biểu dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Ninh Bình lần thứ V; hoàn 

thành báo cáo tình hình thực hiện chi cho công tác bảo vệ người laođộng giai 

đoạn2017-2019
1
. 

* Công tác tuyên truyền giáo dục: 

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động 

“Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ” năm 2020; kế hoạch tổ 

chức các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ 

XXII nhiệm kỳ 2020 - 2025. Hoàn thành các báo cáo chuyên đề: Tổng kết 15 

năm thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về xây dựng 

gia đình thời kỳ CNH, HĐH đất nước; sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05 về học 

tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; báo cáo thực hiện 

Đề án 231 của Chính phủ về đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong 

CNLĐ tại các doanh nghiệp đến năm 2020; báo cáo thực hiện đề án xây dựng 

đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp đến năm 2015, định hướng 

đến năm 2020.  

Các cấp công đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế phụ 

nữ 8/3; Có 5/13
2
 LĐLĐ các huyện, thành phố, CĐN tổ chức thăm, tặng quà 

CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, tập huấn, biểu dương nữ đoàn viên, CNLĐ tiêu 

biểu…; 901/1.061 CĐCS tổ chức các hoạt động kỷ niệm và hưởng ứng “Tuần lễ 

áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam”. Đề nghị Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh xét tặng 

bằng khen cho 03 tập thể và 07 cá nhân tại hội nghị biểu bương phụ nữ điển 

hình tiên tiến tỉnh Ninh Bình lần thứ VI, giai đoạn 2015-2020. 

* Công tác xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh: LĐLĐ tỉnh ban hành 

Kế hoạch xây dựng đội ngũ Chủ tịch CĐCS ngoài khu vực Nhà nướcđủ năng 

lực phẩm chất đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ 

công đoàn năm 2020. Quyết định bổ nhiệm lại cho 02 đồng chí, nâng lương 

thường xuyên cho 01 đồng chí; cử 04đồng chí đi học lớp bồi dưỡng kiến thức 

quản lý nhà nước chương trình chuyên viên. Trong tháng, thành lập mới 01 

CĐCS, kết nạp mới 16 đoàn viên; thành lập 05 CĐCS trên cơ sở chia tách, giải 

thể 09 CĐCS thuộc LĐLĐ huyện Kim Sơn và CĐ các khu công nghiệp; giải thể 

03 CĐCS
3
 thuộc LĐLĐ thành phố Tam Điệp do không còn đoàn viên. Chỉ đạo 

03 CĐCS tổ chức Đại hội lần thứ I; 04 CĐCS kiện toàn bổ sung ủy viên BCH. 

                                                 
1
. Giai đoạn năm 2017-2019, toàn tỉnh xảy ra 17 vụ ngừng việc tập thể; tổ chức 640 cuộc tuyên truyền pháp luật 

cho 37.850 lượt người. 
2
. LĐLĐ huyện Gia Viễn, Nho Quan, Yên Mô, Hoa Lư, CĐVC tỉnh. 

3
. CĐCS DNTN Hùng Tiến, CĐCS Cty TNHH TM Thanh Thúy, CĐCS Cty CP Đá Đồng Giao. 
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* Công tác tài chính công đoàn và hoạt động của UBKT: LĐLĐ tỉnh báo 

cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhân của CBCĐ chuyên trách năm 2019; chuẩn 

bị các điều kiện làm việc với đoàn Kiểm toán Nhà nước từ ngày 17/3 - 

01/4/2020; ban hành chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2020. 

UBKT LĐLĐ tỉnh ban hành kết luận kiểm tra tài chính đồng cấp, hoàn thành 

báo cáo phòng, chống tham nhũng quý I/2020 và tư vấn cho 01 công nhân lao 

động thuộc khu công nghiệp Khánh phú về chế độ chính sách, tiền lương. 

2.2. Kết quả hoạt động của LĐLĐ các huyện, TP, CĐN 

* LĐLĐ thành phố Ninh Bình: Chỉ đạo các CĐCS tổ chức các hoạt động 

kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và hưởng ứng sự kiện “Áo dài -Di sản văn hóa 

Việt Nam”, “Tuần lễ áo dài Việt Nam”; tổ chức thi nữ công gia chánh, cắm hoa 

nghệ thuật, biểu dương khen thưởng nữ CNVCLĐ tiêu biểu trong lao động sản 

xuất và tặng quà cho CNLĐ với tổng số tiền trên 500 triệu đồng. Tổ chức phát 

động phong trào “Vì môi trường lao động Xanh, Sạch, Đẹp”; trồng 10 cây Long 

não tai 02 Cty CP đầu tư và thương mại Lam Giang và Công ty Sejung Việt 

Nam.  Tiếp tục tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 và chỉ 

đạo 100% CĐCS khối hành chính sự nghiệp, 15/48 CĐCS khối doanh nghiệp 

phối hợp tổ chức Hội nghị CBCCVC, HN NLĐ. Tuyên truyền, vận động thành 

lập CĐCS tại Công ty TNHH SAMXE VINA. 

* LĐLĐ thành phố Tam Điệp: Phối hợp với Đài truyền thanh, phòng y tế 

TP cung cấp thông tin tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh nội bộ của các 

doanh nghiệp về các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19; phối hợp với Cty 

CP sản xuất và thương mại Bio Comestic tặng 14 lít, 13 lọ nước rửa tay cho 

người lao động tại các DN trên địa bàn; chỉ đạo một số CĐCS đã cung cấp khẩu 

trang, thuốc nhỏ sát khuẩn mắt, mũi, tiến hành đo thân nhiệt cho người lao động 

trước khi vào làm việc; quan tâm nâng cao chất lượng bữa ăn ca, phun thuốc 

khử trùng, cải thiện điều kiện làm việc… để nâng cao sức khỏe cho người lao 

động trong mùa dịch.Phát động phong trào “Vì môi trường lao động Xanh - 

Sạch - Đẹp” tại Nhà máy xử lý Chất thải rắn Ninh Bình, tặng 10 cây Long não 

và một số cây hoa cho các CĐCS doanh nghiệp. Chỉ đạo các CĐCS tổ chức các 

hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, hưởng ứng “Tuần lễ áo dài” và 

phối hợp với chuyên môn tặng quà cho nữ CNVCLĐ. Tổ chức Lễ ra mắt CĐCS 

công ty TNHH túi xuất khẩu Vinh Quang với 16 đoàn viên. 

* LĐLĐ huyện Hoa Lư: Chỉ đạo100% CĐCS tổ chức các hoạt động kỷ 

niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và hưởng ứng “Tuần lễ áo dài” năm 2020; thăm 

tặng 05 suất quà cho CNLĐ nữ có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 

1.500.000đ. Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tổ chức tuyên truyền về công 

tác phòng, chống dịch Covid-19 cho 200 CNLĐ Cty TNHH Vina Apusl; tặng 30 

chai dung dịch sát khuẩn cho 03 Cty TNHH May XNK Tràng An, Cty CP gạch 

sông chanh, DN Minh Trang. Phát động phong trào “Vì một môi trường lao 

động Xanh- Sạch- Đẹp” tại Cty CP Xi măng Hệ dưỡng, trồng 10 cây Long não 

tạo Cty. Làm việc với Cty TNHH May Trường Lộc về tuyên truyền thành tập 
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CĐCS. Chỉ đạo 03 CĐCS
4
 kiện toàn BCH và 02 CĐCS

5
 tổ chức Đại hội đại 

biểu lần thứ nhất. 

* LĐLĐ huyện Gia Viễn: Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tổ chức hội 

nghị tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnhCovid- 19 cho 250 CNLĐ 

công ty TNHH Goryo Việt Nam, trao tặng 10 can, 80 lọ nước rửa tay, 250 bánh 

xà phòng cho Cty và 10 doanh nghiệp. Giám sát chất lượng bữa ăn ca tại 02 

CĐCS và đề xuất chủ sử dụng lao động nâng mức hỗ trợ tiền ăn ca đảm bảo sức 

khoẻ của công nhân trong mùa dịch. Phối hợp với Ban vì sự tiến bộ phụ nữ 

huyện và Hội phụ nữ huyện tổ chức gặp mặt nữ đoàn viên CĐ khối Dân Chính 

đảng nhân kỷ niệm Quốc tế phụ nữ 8/3...và hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài Việt 

Nam”. Phối hợp với lãnh đạo và BCH 04 CĐCS trồng 180 cây Long não và hoa 

các loại tại khuôn viên công ty. Chỉ đạo CĐCS Công ty TNHH Ever Great 

International tổ chức Đại hội lần thứ nhất. 

* LĐLĐ huyện Nho Quan: Vận động các nhà tài trợ, các CĐCS và đoàn 

viên công đoàn khối hành chính sự nghiệp ủng hộ, xây dựng và đã trao “Tủ Áo dài 

Công đoàn” cho CĐCS Công ty TNHH L.H Plastic. Trao tặng 10 cây long não 

cho công ty TNHH Đầu tư & Xây dựng Xuân Hòa và phát động trồng cây tại 

doanh nghiệp. Hướng dẫn Công ty cổ phần may xuất khẩu Gia Lâm hoàn thiện 

hồ sơ thành lập CĐCS. Chỉ đạo 115/118 CĐCS khối HCSN; 10/18 CĐCS khối 

DN phối hợp tổ chức hội nghị cán bộ CCVC và hội nghị người lao động. 

* LĐLĐ huyện Yên Mô: Tiếp tục tuyên truyền cho CNLĐ về các biện 

pháp phòng, chống dịch Covid - 19, đồng thời cấp phát 4.000 khẩu trang miễn 

phí cho đoàn viên công đoàn tại 03 Cty TNHH Giầy Athena Việt Nam, Công ty 

Hiu Yao, Công ty Chang Yang. Tổ chức Gặp mặt, biểu dương 25 nữ đoàn viên, 

CNLĐ tiêu biểu  nhân kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và chỉ đạo các CĐCS 

tích cực trồng cây, xây dựng môi trường xanh,sạch, đẹp tại cơ quan, đơn vị. 

Tổng hợp danh sách CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở có nhu 

cầu xây dựng, sửa chữa nhà ở trong năm 2020;chỉ đạo CĐCS tổ chức tổng kết 

10 năm thực hiện Nghị quyết 6b và biểu dương điển hình tiên tiến trong 

CNVCLĐ. 

* LĐLĐ huyện Yên Khánh: Chỉ đạo CĐCS vận động CNVCLĐ tham gia 

hưởng ứng phong trào “Trồng cây và hoa xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp xanh, sạch, đẹp” do LĐLĐ huyện phát động, trồng 10 cây Long não tại  

03 CĐCS. Chỉ đạo CĐCS tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ 

8/3 và hưởng ứng “Tuần lễ áo dài”. Phối hợp với các cơ quan chức năng của 

huyện kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Công ty TNHH SX 

Giầy Chung Jye. Phối hợp với Cty CP Thương binh 27/7 Ninh Bình cấp phát 

miễn phí 1.245 khẩu trang vải cho đoàn viên, CNVCLĐ; thăm hỏi, tặng quà cho 

02 gia đình nữ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn và tư vấn giải quyết chế độ 

chính sách cho đoàn viên. Khởi công xây dựng nhà mái ấm công đoàn cho đoàn 

viên thuộc CĐCS Công ty TNHH MM Excel Việt Nam. Chủ trì phối hợp với 

                                                 
4
. CĐCS UBND huyện, CĐCS xã Ninh Mỹ, CĐCS BHXH huyện. 

5
. CĐ TNHH Vina Apusl, Quỹ Tín dụng ND Ninh Vân. 
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các ngành chức năng của huyện tiến hành giám sát việc thực hiện pháp luật lao 

động, Luật Công đoàn tại Công ty TNHH may Khánh Thành. Hướng dẫn CĐCS 

xã Khánh Nhạc thực hiện quy trình bầu bổ sung Ủy viên BCH và kiện toàn chức 

danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch CĐCS. 

* LĐLĐ huyện Kim Sơn: Phối hợp với chủ doanh nghiệp và Đội phòng 

cháy, chữa cháy Công an huyện, Phòng LĐTB&XH huyện diễn tập phương án 

PCCC cho CNLĐ Xí nghiệp tư nhân Cói Năng Động. Tổ chức phát động, tặng 

và trồng cây xanh, hoa tại Công ty Nam&co, Công ty May TM Kim Sơn tạo môi 

trường xanh, sạch, đẹp trong doanh nghiệp. Theo dõi nắm tình hình diễn biến 

dịch Covid - 19 và đề nghị các doanh nghiệp trang bị đủ các phương tiện vệ sinh 

cho CNLĐ. Chỉ đạo CĐCS tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 

8/3 và hưởng ứng “Tuần lễ áo dài”. Quyết định thành lập 04 CĐCS
6
 trên cơ sở 

giải thể 08 CĐCS xã và trường học
7
.  

* CĐ các KCN tỉnh: Tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp với 

các LĐLĐ địa phương có khu công nghiệp
8
 giai đoạn 2020-2023. Chỉ đạo các 

CĐCS phát động trồng cây xanh tại doanh nghiệp; tích cực tuyên truyền tới 

đoàn viên, CNVCLĐ diễn biến dịch Covid-19 và các biện pháp phòng 

dịch.Hướng dẫn các CĐCS tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế phụ 

nữ 8/3; sự kiện “Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam” và tặng quà cho nữ đoàn 

viên, CNLĐ với tổng số tiền trên 1,8 tỷ đồng. Quyết định thành lập CĐ Cty 

CPdịch vụ và hạ tầng ô tô Thành Công với 805 đoàn viên trên cơ sở chia tách từ 

CĐ Chi nhánh Cty CP tập đoàn Thành Công. 

* CĐVC tỉnh: Tổ chức hội nghị triển khai chương trình công tác nữ công 

năm 2020 và nói chuyện chuyên đề về ứng xử trong gia đình thời hiện đại cho 

120 cán bộ nữ công CĐCS. Chỉ đạo các CĐCS tổ chức các hoạt động kỷ niệm 

Quốc tế phụ nữ 8/3 như gặp mặt, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề, hội thi, giao lưu 

văn nghệ, thể thao… và hưởng ứng “Tuần lễ áo dài”. Xây dựng video về dịch 

Covid-19 tuyên truyền trên Facebook của CĐVC và cung cấp cho các CĐCS 

làm tài liệu tuyên truyền cho đoàn viên; đồng thời chỉ đạo các CĐCS thực hiện 

tốt các biện pháp phòng chống dịch và cách ly đoàn viên nghi nhiễm, có 62 đoàn 

viên thực hiện cách ly tại nhà và 06 đoàn viên cách ly tập trung. 

* CĐN Giáo dục: Chỉ đạo CĐCS phối hợp với lãnh đạo đơn vị tích cực, 

chủ động trong việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Tham gia đoàn kiểm tra 

nắm bắt tình hình các cơ sở giáo dục về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-

19 và chuẩn bị điều kiện đón học sinh trở lại trường
9
. Chỉ đạo các CĐCS phối 

hợp cùng chính quyền tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao kỷ niệm ngày 

Quốc tế phụ nữ 8/3 và hưởng ứng “Tuần lễ áo dài” phù hợp với tình hình dịch 

                                                 
6
. CĐCS xã Xuân Chính; CĐCS trường Tiểu học và THCS Kim Chính; CĐCS trường Mầm non Xuân Chính. 

7
. Mầm non, Tiểu học, THCS Yên Mật; Mầm non Xuân Thiện, Mầm non Chính Tâm; CĐCS xã Yên Mật, Xuân 

Thiện, Chính Tâm. 
8
. LĐLĐ TP Ninh Bình, Yên Khánh, Gia Viễn. 

9
. Kiểm tra 86 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, GDTX; 61 đơn vị thuộc phòng GD&ĐT; 22 trường THPT; 

03 trung tâm GDNN-GDTX. 
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bệnh đang diễn biến phức tạp. Tổ chức giải Cầu lông cán bộ cơ quan Sở Giáo 

dục và Đào tạo, trao 04 giải thưởng cho các đôi đạt giải. 

* CĐN Y tế: Chỉ đạo CĐCS tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế 

phụ nữ 8/3 và tuyên truyền về sự kiện “Áo dài- Di sản văn hóa Việt Nam”; tặng 

quà cho nữ CNVCLĐ với tổng số tiền trên 300 triệu đồng. Tiếp tục chỉ đạo 

CĐCS tăng cường phối hợp với chính quyền bố trí đầy đủ phương tiện phòng 

hộ, đảm bảo chế độ chính sách đối với những cán bộ trực tiếp tham gia phòng 

chống dịch Covid - 19. Ban hành kế hoạch kiểm tra Điều lệ CĐVN và tài chính 

công đoàn năm 2020 đối với các CĐCS. 

* CĐN Nông nghiệp & PTNT: Chỉ đạo 100% CĐCS khối HCSN và một 

số CĐCS doanh nghiệp có đông nữ CNLĐ tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày 

quốc tế phụ nữ 8/3 và tuyên truyền về sự kiện “Áo dài - Di sản văn hóa Việt 

Nam”; hướng dẫn chị em tự pha chế dung dịch rửa tay sát khuẩn và khẩu trang 

bằng giấy. Chỉ đạo 05 đơn vị khối HCSN trồng bổ sung các cây hoa, cây cảnh 

xung quanh khuôn viên đơn vị; Công đoàn Công ty TNHH MTV KTCTTL tiếp 

tục trồng thêm 15 cây ăn quả và 50 cây hoa các loại tại 2 trạm bơm thuộc Chi 

nhánh KTCTTL Huyện Hoa Lư. 

* Trường TC kỹ thuật - du lịch CĐNB: Thông báo lịch học trở lại với học 

sinh sau kỳ nghỉ; Tập trung đẩy mạnh các hoạt động vệ sinh khử trùng phòng học, 

nơi học, nơi làm việc để phòng chống dịch bệnh và tuyên truyền các biện pháp 

phòng chống dịch Covid 19 cho học sinh và cán bộ, nhân viên nhà trường. 

2.3. Một số hoạt động tiêu biểu của CĐCS 

- CĐ Công ty TNHH MCNEX Vina, CĐ Công ty TNHH Vienergy, CĐ 

Cty CP ĐTTM Lam Giang, CĐCS UBND huyện Yên Khánh tổ chức vận động 

quyên góp ủng hộ 03 đoàn viên bị tai nạn giao thông và mắc bệnh hiểm nghèo 

với tổng số tiền 164,3 triệu đồng; bán 600 bảo hiểm xe máy Bảo Long và tặng 

khẩu trang cho toàn thể đoàn viên trong Công ty. 

- CĐ Công ty TNHH Đầu tư và thương mại Gia Phạm phối hợp với Hội 

chữ thập đỏ tỉnh phát khẩu trang miễn phí cho bệnh nhân và cán bộ y bác sĩ 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh.  

- Nhiều CĐCS tham mưu với chuyên môn tổ chức các hoạt động kỷ niệm 

ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và hưởng ứng “Tuần lễ áo dài - Di sản văn hóa Việt 

Nam tiêu biểu như: CĐCS Đài PTTH tỉnh tổ chức hội thi “Duyên dáng áo dài”. 

CĐCS Công ty CP Nhựa y tế tổ chức các trò chơi dân gian cho nữ CNLĐ trong 

công ty và Cuộc thi ảnh trên facebook, cuộc thi livestream tuyển dụng CNLĐ 

làm việc tại công ty. 

3. Đánh giá chung: Trong tháng, các cấp công đoàn từ tỉnh đến cơ sở 

đã tập trung nắm tình hình CNLĐ tại các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài, 

tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền và các biện pháp phòng, chống dịch 

Covid - 19; Tổ chức phát động và trồng cây xanh tại các cơ quan, đơn vị, 
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doanh nghiệp tạo môi trường xanh, sạch, đẹp. Tổ chức nhiều hoạt động thiết 

thực nhân kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. 

III. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 4 

1. Tiếp tục nắm tình hình CNLĐ tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài; tăng cường các biện pháp, tuyên truyền, phổ biến, nâng cao ý thức 

củaCNLĐ trong bảo vệ, nâng cao sức khỏe và biện pháp, giải pháp phòng, 

chống dịch bệnh Covid - 19. 

2. LĐLĐ tỉnh phối hợp với Sở LĐTB và Xã hội tổ chức phát động “Tháng 

công nhân”, “Tháng ATVSLĐ” năm 2020. 

3. Tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ giai 

đoạn 2015-2020. 

4. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức hội nghị trực tuyến về “Triển khai, quán 

triệt một số chủ trương, chính sách mới và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 lĩnh 

vực quan hệ lao động, chính sách kinh tế - xã hội và thi đua, khen thưởng” do 

Tổng Liên đoàn chủ trì. 

5. Triển khai Cuộc thiảnh “Nét đẹp công đoàn cơ sở năm 2019” và cuộc 

thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm Ngày truyền ngành Tuyên giáo của Đảng 

(01/8/1930 -01/8/2020). 

6. Thực hiện giao bổ sung chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS 

cho LĐLĐ các huyện, thành phố, công đoàn ngành. 

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn tháng 3, nhiệm vụ trọng 

tâm tháng 4 năm 2020, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh yêu cầu các đơn vị tổ chức 

triển khai hiệu quả chương trình công tác đề ra./.  

 
 

Nơi nhận: 
- VP Tổng LĐLĐ Việt Nam;     
- Ban DV Tỉnh ủy,VP Tỉnh ủy;     để báo cáo 
- VP UBND tỉnh;      
- UB MTTQ tỉnh;  
- Thường trực LĐLĐ tỉnh; 
- Các Ban và đ/vị trực thuộc (qua website); 
- Lưu: VT. 

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

Trần Kim Long 
 

 

 

 


		2020-03-30T16:35:43+0700


		2020-03-30T16:53:18+0700


		2020-03-31T15:49:49+0700


		2020-03-31T15:49:49+0700


		2020-03-31T15:49:49+0700




