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I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN THÁNG 7 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

Trong tháng, LĐLĐ tỉnh tổ chức 02 hội nghị và ban hành 61 văn bản1 chỉ 

đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn và phối hợp với các đơn vị triển khai thực 

hiện nhiệm vụ. 

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

2.1. Kết quả chung toàn tỉnh 

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

LĐLĐ tỉnh tham gia ý kiến góp ý dự thảo Nghị định về tuổi nghỉ hưu; 

điều kiện hưởng lương hưu và dự thảo Nghị định quy định việc tổ chức đối thoại 

và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. Hướng dẫn các cấp công 

đoàn triển khai thực hiện chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên, người lao 

động”. Tổng hợp xét, đề nghị Tổng Liên đoàn tặng Bằng lao động sáng tạo cho 

27 tác giả. Tham gia điều tra 01 vụ tai nạn lao động tại 01 cơ sở sản xuất nhựa 

tại xã Gia Thanh, Gia Viễn. Quyết định chấp thuận và điều chuyển 02 dự án vay 

vốn hỗ trợ việc làm cho 02 CĐCS (Trường mầm non Hoa Hồng (Yên Khánh) và  

Trường mầm non Gia Hưng (Gia Viễn) với tổng số vốn 150 triệu đồng. Các cấp 

công đoàn tập trung nắm tình hình CNVCLĐ và hoạt động của doanh nghiệp; tổ 

chức đối thoại với chủ sử dụng lao động về giải quyết chế độ chính sách cho 

CNLĐ; tham gia diễn tập phòng cháy chữa cháy, khám sức khỏe cho CNVCLĐ... 

LĐLĐ tỉnh ký chương trình phối hợp với Hội Luật gia tỉnh về tăng cường 

phối hợp, thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp 

luật cho đoàn viên, CNVCLĐ giai đoạn 2020-2025; ký thỏa thuận hợp tác với 

04 Công ty2 mang lại các giá trị ưu đãi cho đoàn viên, CNVCLĐ; tổ chức tư 

vấn, hướng dẫn hỗ trợ cho 280 CNLĐ vay vốn nhà ở xã hội. LĐLĐ tỉnh trích 

kinh phí hỗ trợ 400 đoàn viên, CNLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (mỗi suất 

trị giá 500.000đ). 

                                                           
1. 04 Chương trình; 23 Công văn; 22 Quyết định; 12 Báo cáo, Tờ trình 
2. Cty cố phần sữa Hà Lan, Cty TNHH dược phẩm & dịch vụ y tể Dr Queen Bioderma France, Cty TNHH Hải 

Hài – Kotobuki, Cty cố phần tập đoàn Minh Tiến Berest. 
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 Nhân kỷ niệm 73 năm ngày thương binh, liệt sỹ, các cấp công đoàn phối 

hợp với chuyên môn tham gia các hoạt động thăm viếng và thắp nến tri ân tại 

nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn và tổ chức gặp mặt, thăm, tặng 546 suất quà với 

tổng số tiền 161,6 triệu đồng cho các gia đình chính sách, cán bộ công đoàn và 

CNVCLĐ; trong đó LĐLĐ tỉnh gặp mặt, tặng quà cho 13 cán bộ công đoàn 

chuyên trách là con thương binh, liệt sỹ và 05 gia đình chính sách tại xã Thanh 

Lạc với số tiền 9 triệu đồng. Trích từ Quỹ Mái ấm công đoàn hỗ trợ xây, sửa nhà 

cho 06 đoàn viên, CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 160 triệu đồng.  

* Công tác tuyên truyền giáo dục và hoạt động nữ công: 

Các cấp công đoàn đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền chào mừng kỷ 

niệm 91 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2020), 74 

năm thành lập Công đoàn Ninh Bình (7/1946 - 7/2020); kỷ niệm 73 năm ngày 

Thương binh, liệt sỹ; tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao chào mừng Đại 

hội đại biểu đảng bộ cấp huyện, thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025. LĐLĐ tỉnh tổ 

chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH về công tác 

vận động nữ CNVCLĐ trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước và Chỉ thị 

03/CT-TLĐ về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, Đảm việc 

nhà” trong nữ CNVCLĐ giai đoạn 2015 - 2020; tại hội nghị, các đại biểu nữ 

CNVCLĐ đã tham gia trao đổi, tọa đàm về những vấn đề liên quan đến công tác 

phụ nữ, bình đẳng giới, việc chăm sóc gia đình và nuôi dạy con... TLĐ, UBND 

tỉnh và LĐLĐ tỉnh đã khen thưởng cho 24 tập thể, 66 cá nhân tiêu biểu3 trong 

phong trào thi đua; Quyết định công nhận danh hiệu “Giỏi việc nước, Đảm việc 

nhà” cấp tỉnh (giai đoạn 2015 - 2020) cho 1.975 nữ CNVCLĐ. Tổ chức tổng kết 

cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ 

và dịch Covid - 19” năm 2020, trao 01 giải tập thể, 36 giải cho các cá nhân với 

tổng số tiền 11,3 triệu đồng.  

Các cấp công đoàn phối hợp tổ chức nhiều hoạt động nâng cao đời sống 

tinh thần cho người lao động như: Tổ chức Ngày hội gia đình, Ngày hội đoàn 

viên, Hội thi dân vũ, các hoạt động văn nghệ, thể thao... Vận động CNVCLĐ 

tham gia hiến được 1.230 đơn vị máu. 

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

Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 7 (khóa XV) để sơ kết hoạt động công đoàn 6 

tháng đầu năm 2020. Quyết định công nhận kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch 

LĐLĐ huyện Kim Sơn; chỉ đạo LĐLĐ thành phố Tam Điệp bầu bổ sung ủy viên 

BCH, BTV khóa VIII. Báo cáo tình hình tổ chức hoạt động của CĐCS có từ 

2000 lao động trở lên và thông tin về các doanh nghiệp sản xuất xi măng gửi 

TLĐ. Quyết định nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 26/NĐ-CP cho 02 đồng 

chí, cử 03 đồng chí đi học lớp Lý luận và nghiệp vụ công tác công đoàn năm 

2020; cử 04 đồng chí tham gia các lớp tập huấn do TLĐ tổ chức. Đề nghị Tổng 

Liên đoàn tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” 

cho 27 cán bộ công đoàn. Trong tháng, 11/13 công đoàn cấp trên cơ sở tổ chức 

tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn và triển khai Điều lệ, hướng dẫn thi hành 

                                                           
3. Trong đó: TLĐ khen thưởng cho 01 TT, 01 CN; UBND tỉnh: 10 TT, 10 CN; LĐLĐ tỉnh: 13 TT, 55 CN. 
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Điều lệ Công đoàn khóa XII cho trên 1.450 cán bộ công đoàn; thành lập mới 03 

CĐCS4, kết nạp mới 392 đoàn viên; giải thể 02 CĐCS5; chỉ đạo 02 CĐCS tổ 

chức Đại hội, 19 CĐCS kiện toàn bổ sung ủy viên BCH. 

* Công tác tài chính công đoàn và hoạt động của UBKT: LĐLĐ tỉnh 

Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư sửa chữa trụ sở LĐLĐ 

huyện Gia Viễn; khảo sát hoạt động công đoàn và công tác tài chính 6 tháng đầu 

năm 2020 tại LĐLĐ Kim Sơn, Yên Khánh, Hoa Lư; đôn đốc các đơn vị đóng 

kinh phí công đoàn sau khi kết thúc cuộc thanh tra, kiểm tra Thuế tại doanh 

nghiệp.  Hướng dẫn Trường Trung cấp KT-DL Công đoàn hoàn thành dự toán 

NSNN năm 2021 và kế hoạch tài chính NSNN 3 năm 2021-2023 thẩm định báo 

cáo Tổng Liên đoàn. Hoàn thành các Báo cáo: Tổng kết 4 năm thực hiện Nghị 

quyết số 9c/NQ-BCH ngày 18/10/2016 của BCH Tổng Liên đoàn; thực hiện 

Nghị quyết số 6b/NQ-TLĐ ngày 03/8/2015 của BCH TLĐ về “Nâng cao chất 

lượng, hiệu quả hoạt động UBKT công đoàn” giai đoạn 2016-2020; công tác 

phòng, chống tham nhũng phục vụ kỳ họp Quốc hội lần thứ X. UBKT công 

đoàn các cấp tiến hành kiểm tra Điều lệ và tài chính công đoàn tại 54 CĐCS.  

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

* LĐLĐ thành phố Ninh Bình: Tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động công 

đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020; đánh giá xếp 

loại và đề nghị khen thưởng khối giáo dục năm học 2019 - 20206. Tổ chức Hội 

nghị thông báo kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Ninh Bình lần thứ 

XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Giỏi 

việc nước, Đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ giai đoạn 2010 - 2020. Tổ chức 

Lễ công bố quyết định thành lập CĐCS Công ty TNHH Samse Vina, kết nạp 

mới 166 đoàn viên. UBKT tiến hành kiểm tra tài chính công đoàn tại 18 CĐCS. 

Hướng dẫn CĐCS Phường Ninh Phong kiện toàn BCH CĐCS. Triển khai thỏa 

thuận hợp tác của LĐLĐ tỉnh với 02 Cty sữa đến đoàn viên, CNVCLĐ và tổng 

hợp danh sách đề nghị hỗ trợ CNLĐ bị ảnh hưởng do dịch Covid -197. 

* LĐLĐ thành phố Tam Điệp: Tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ 7, 

thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Tam Điệp lần thứ X, 

nhiệm kỳ 2020-2025; sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai 

nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; bầu bổ sung ủy viên BCH, BTV 

LĐLĐ thành phố khóa VIII. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 27 đoàn viên là 

thương binh; con thương, bệnh binh, liệt sỹ có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 

12,7 triệu đồng. Tổ chức trao 02 nhà “Mái ấm công đoàn” cho CNLĐ Công ty 

TNHH Giày Adora Việt Nam và Công ty TNHH may Phoenix. Làm việc với lãnh 

đạo Công ty CP Xi măng Hướng dương về tuyên truyền phát triển đoàn viên và 

thành lập CĐCS. 

                                                           
4. CĐCS Cty TNHH Minh Tài Green (Nông nghiệp); Cty CP Hyundai Thành Công Việt Nam (KCN); CĐCS 

Công ty TNHH Samse Vina. 
5. CĐCS chi nhánh giầy Tân Phát - Cty TNHH giầy Thành Bách VN; Công đoàn Chi nhánh Công ty CP Tập 

đoàn Thành Công. 
6. Kết quả có 39/46 CĐCS khối trường xếp loại HTTNV, 7/46 CĐCS trường xếp loại HTNV; đề nghị khen 

thưởng cho 09 tập thể và 12 cá nhân. 
7. Kết quả có: 390 CNLĐ đăng ký mua sữa từ 02 Cty và  đề nghị LĐLĐ tỉnh hỗ trợ cho 35 CNLĐ. 
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* LĐLĐ huyện Hoa Lư: Tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác 

công đoàn năm 2020 cho cán bộ CĐCS. Tổ chức tuyên truyền về công tác dân 

số trong tình hình mới tại Cty TNHH May Đông Thịnh Hưng. Phối hợp với 

Trung tâm văn hóa huyện tổ chức giải cầu lông trong CNVLĐ chào mừng Đại 

hội Đảng bộ huyện và kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. 

Thăm, tặng 10 suất quà cho con thương binh, liệt sỹ với tổng số tiền 5 triệu 

đồng. Ký chương trình phối hợp với công ty TNHH MEDLATEC Ninh Bình về 

khám tầm soát ung thư gan, vú miễn phí cho đoàn viên và người lao động. Làm 

việc với công ty TNHH Nhân Chính và tuyên truyền tới CNVCLĐ về việc thành 

lập CĐCS; hướng dẫn CĐCS Xã Ninh Hòa kiện toàn BCH CĐCS. 

* LĐLĐ huyện Gia Viễn: Tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác 

công đoàn năm 2020, triển khai Điều lệ và hướng dẫn thi hành Điều lệ Công 

đoàn Việt Nam khoá XII. Tuyên truyền về công tác vệ sinh môi trường trong 

xây dựng nông thôn mới và tổ chức chương trình ký cam kết “Chung tay bảo vệ 

môi trường” đến các CĐCS. Tổ chức hội nghị BCH sơ kết hoạt động công đoàn 

6 tháng đầu năm 2020 và kỷ niệm 91 năm ngày thành lập CĐVN. Chủ trì, phối 

hợp với một số cơ quan có liên quan giám sát theo Quyết định 217 và giám sát 

chất lượng bữa ăn ca tại 02 CĐCS8; qua giám sát chủ sử dụng lao động đã đồng 

ý nâng giá trị bữa ăn ca từ 18.000đ/suất lên 20.000đ/suất. Phối hợp với phòng 

kinh tế hạ tầng huyện khảo sát, hướng dẫn công ty TNHH VNK Garment hoàn 

thiện hồ sơ đề nghị hỗ trợ theo chương trình khuyến công của tỉnh. Phối hợp với 

ngân hàng CSXH huyện tổ chức tư vấn và hướng dẫn 17 hộ gia đình vay vốn 

nhà ở xã hội với số tiền 3,95 tỷ đồng; 3 hộ gia đình được vay vốn giải quyết việc 

làm với tổng số tiền 120 triệu. Làm việc với công ty TNHH Poly Tech Vina vận 

động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS tại doanh nghiệp. 

* LĐLĐ huyện Nho Quan: Làm việc với 11 CĐCS khối doanh nghiệp để 

nắm tình hình, định hướng hoạt động tại CĐCS. Tổ chức Hội nghị BCH mở 

rộng sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng 

cuối năm 2020. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn; triển khai Điều 

lệ và Hướng dẫn thi hành Điều lệ cho cán bộ CĐCS. Tổ chức Hội nghị gặp mặt, 

tặng quà cho 32 đoàn viên công đoàn là con liệt sỹ. Chỉ đạo 06 CĐCS bầu bổ 

sung ủy viên Ban chấp hành, chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch CĐCS9. UBKT 

LĐLĐ huyện thực hiện kiểm tra theo kế hoạch tại 03 CĐCS. 

* LĐLĐ huyện Yên Mô: Chỉ đạo CĐCS tổ chức các hoạt động tuyên 

truyền chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Yên Mô lần thứ XVIII, 

nhiệm kỳ 2020-2025. Tổ chức Hội nghị Ban chấp hành LĐLĐ huyện lần thứ 

10, sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2020 và Gặp mặt kỷ niệm 

91 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Tổ chức Hội nghị tập huấn 

nghiệp vụ công tác công đoàn cho 120 cán bộ CĐCS. Tổ chức thăm hỏi, tặng 

quà 10 gia đình đoàn viên, CNVCLĐ có thân nhân là thương binh, liệt sỹ với số 

tiền 5 triệu đồng. Tham gia với Tổ thẩm định của huyện kiểm tra, xét duyệt hồ 

                                                           
8. Cty Công ty TNHH Sanico VN, công ty TNHH May xuất khẩu Gia Phú. Qua giám sát đã thương lượng với 

chủ sử dụng lao động nâng giá trị bữa ăn ca từ 18.000đ/suất lên 20.000đ/suất. 
9. Xã Đồng Phong, xã Quỳnh Lưu, xã Thượng Hòa, xã Phú Sơn, xã Văn Phú, trường MN Thượng Hòa 
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sơ đề nghị hỗ trợ cho NLĐ gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. 

Kiểm tra chấp hành Điều lệ và tài chính công đoàn tại 12 CĐCS. Chỉ đạo 07 

CĐCS bầu bổ sung ủy viên BCH10. Chỉ đạo các CĐCS tuyên truyền tới đoàn 

viên, CNLĐ tham gia sử dụng các dịch vụ, sản phẩm với nhiều ưu đãi từ các đơn 

vị, doanh nghiệp đã ký kết thỏa thuận hợp tác; đề nghị LĐLĐ tỉnh hỗ trợ 05 

CNLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. 

* LĐLĐ huyện Yên Khánh: Tổ chức cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn 

cơ sở năm 2020” trên mạng xã hội Facebook, kết quả có 60 bài tham gia cuộc 

thi, 15 bài xuất sắc được lựa chọn tham dự vòng 2. Vận động đoàn viên, 

CNVCLĐ tham gia hiến được trên 400 đơn vị máu. Tổ chức đối thoại với Ban 

Giám đốc, 20 chủ quản người nước ngoài và BCH CĐCS Công ty TNHH SX 

giày Chung Jye11; làm việc với Công ty TNHH MTV B&H Vina nắm tình hình 

hoạt động của DN, việc làm, tiền lương của NLĐ. Phối hợp với các đoàn thể 

trong huyện tổ chức thăm, tặng quà Mẹ VNAH và cán bộ công đoàn là con liệt 

sỹ. Khởi công xây nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên Công ty TNHH SX 

giày Chung Jye. Tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu 

năm 2020 và tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn cho cán bộ CĐCS.  Tổ 

chức đánh giá xếp loại CĐCS năm học 2019-202012. Chỉ đạo 04 CĐCS bầu bổ 

sung ủy viên Ban Chấp hành13; giải thể 01 CĐCS14; tuyên truyền kết nạp mới 

106 đoàn viên công đoàn. UBKT LĐLĐ huyện tiến hành kiểm tra việc chấp 

hành Điều lệ và công tác tài chính công đoàn tại 15 CĐCS. 

* LĐLĐ huyện Kim Sơn: Tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ huyện 

sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; 

bầu bổ sung Ủy viên BCH, BTV, chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện 

nhiệm kỳ 2018-2023. Tổ chức thăm, tặng quà Mẹ VNAH Nguyễn Thị Hợp. Tham 

gia Đoàn kiểm tra của UBND huyện, kiểm tra 06 Doanh nghiệp về các nội dung 

liên quan đến chế độ chính sách, BHXH, BHYT, BHTN của NLĐ. UBKT 

LĐLĐ huyện tổ chức kiểm tra chấp hành Điều lệ và tài chính công đoàn tại 03 

CĐCS. Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện tuyên truyền, động viên CNVCLĐ 

tham gia hiến máu tình nguyện với thông điệp “Một giọt máu cho đi, một cuộc 

đời ở lại”, kết quả thu được 830 đơn vị máu. 

* CĐ các KCN tỉnh: Tổ chức tập huấn kỹ năng truyền thông nội bộ trong 

hoạt động công đoàn cho các cán bộ CĐCS. Tổ chức hội nghị kỷ niệm 91 năm 

ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, 74 năm thành lập CĐNB và sơ kết công 

tác công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Tổ 

chức Hội thi Dân vũ trong công nhân lao động các khu công nghiệp lần thứ I, 

năm 2020 với sự tham gia của 10 đoàn tuyển với 250 vũ công, trao 10 giải tập 

                                                           
10. CĐ Xã Yên Đồng, Yên Lâm, Yên Hưng, Yên Phong, Thị trấn Yên Thịnh, CĐCS trường Mầm non Yên Mỹ 

và CĐCS trường Mầm non Khánh Dương. 
11.

 Nội dung về tình hình hoạt động của công ty, việc thực hiện các chế độ chính sách cho NLĐ và bàn các giải 

pháp nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS.
 

12. Kết quả có 63 CĐCS xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó, 14/63 CĐCS xếp loại hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ; đề nghị các cấp khen thưởng cho 14 tập thể và 24 cán nhân. 
13. CĐ xã Khánh Phú, Khánh Vân, thị trấn Yên Ninh, xã Khánh Hải. 
14. CĐCS chi nhánh giầy Tân Phát – Cty TNHH giầy Thành Bách VN 
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thể với tổng số tiền 47 triệu đồng. Trao hỗ trợ cho 380 đoàn viên bị ảnh hưởng 

bởi dịch Covid-19 với tổng số tiền 190 triệu đồng. CĐ các KCN và CĐCS tổ 

chức thăm, tặng 429 suất quà cho con thương binh, liệt sỹ với tổng số tiền 107,3 

triệu đồng. Phối hợp Ban quản lý các khu công nghiệp nắm tình hình và chỉ đạo 

CĐCS Công ty TNHH ChangXin Việt Nam thăm hỏi, thực hiện các chế độ 

chính sách cho 01 công nhân bị tai nạn lao động. Quyết định thành lập CĐ Cty 

cổ phần Hyundai Thành Công Việt Nam trên cơ sở giải thể Công đoàn Chi 

nhánh Công ty CP Tập đoàn Thành Công. 

* CĐVC tỉnh: Tổ chức hội nghị triển khai Điều lệ và Hướng dẫn thi hành 

Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII và giao lưu đối thoại về chính sách Bảo 

hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế cho cán bộ CĐCS. Tổ chức hội nghị sơ kết hoạt 

động công đoàn 6 tháng đầu năm và tuyên truyền, phát động đoàn viên tham gia 

hiến mô hiến tạng. Tổ chức thăm, tặng quà 07 cán bộ công đoàn là con thương 

binh, liệt sỹ với số tiền 3,5 triệu đồng. Làm việc với Ngân hàng CSXH tỉnh 

hướng dẫn vay vốn xây, sửa nhà ở xã hội cho CBCCVC. Phối hợp với Bệnh 

viện Đa khoa MEDLATEC triển khai chương trình xét nghiệm “Vì sức khỏe 

cộng đồng” tại 05 CĐCS với 187 đoàn viên. Kiểm tra chấp hành Điều lệ và tài 

chính công đoàn tại 03 CĐCS. 

* CĐN Giáo dục: Phối hợp tổ chức tốt kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT 

và kiểm tra công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Tổ chức hội nghị 

tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2019 - 2020, khen thưởng cho 49 tập thể và 

107 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua. Trao hỗ trợ cho 01 

đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn tại CĐCS trường THPT Đinh Tiên Hoàng với 

số tiền 3,5 triệu đồng. Chỉ đạo CĐCS phối hợp cùng chính quyền tổ chức thăm 

và tặng quà cho các gia đình thương binh, liệt sỹ. 

* CĐN Y tế: Tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn 6 tháng đầu 

năm; khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong 

trào thi đua và công tác phòng, chống dịch Covid - 19. Tổ chức hội nghị tập huấn 

những điểm mới của Điều lệ Công đoàn và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn 

khóa XII cho cán bộ CĐCS. Triển khai các hoạt động hưởng ứng ngày Dân số thế 

giới với chủ đề: “Đẩy lùi Covid -19: Cách thức bảo vệ quyền và sức khỏe của 

phụ nữ, trẻ em gái trong bối cảnh hiện tại” tại 20 xã trong tỉnh. 

* CĐN Nông nghiệp & PTNT: Tổ chức Gặp mặt kỷ niệm và giao hữu cầu 

lông nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Tổ chức Hội 

nghị Sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng 

cuối năm 2020. Tập huấn nghiệp vụ công đoàn và triển khai Điều lệ, Hướng dẫn 

thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII cho cán bộ CĐCS. Thăm, tặng 

quà động viên CNLĐ thuộc Công ty Khai thác Công trình Thủy lợi thực hiện 

nhiệm vụ chống hạn tại Đập Thác La, huyện Nho Quan. Phối hợp với Lãnh đạo 

Sở thăm hỏi, tặng quà 03 hộ gia đình chính sách thuộc xã Khánh Tiên-Huyện 

Yên Khánh; thăm hỏi, tặng quà 09 gia đình cán bộ là con thương binh, liệt sỹ 

nhân dịp 27/7 với tổng số tiền 6 triệu đồng. Quyết định thành lập CĐCS Công ty 

TNHH Minh Tài Green, kết nạp 20 đoàn viên.  
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* Trường TC kỹ thuật - du lịch CĐNB: Phối hợp với Trung tâm Giáo dục 

nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Kim Sơn tổ chức tổng kết và trao 

bằng tốt nghiệp cho lớp Trung cấp công nghệ thông tin khóa 3. Tư vấn tuyển sinh 

các lớp liên thông, cao học ngành Luật kinh tế, Quản lý kinh tế và hệ Trung cấp 

về học tại trường; tuyển sinh các lớp học nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn 

theo đề án 1956 của Thủ tướng Chính phủ. Tham gia hội thao học sinh, sinh viên 

các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tại Trường CĐ nghề Việt Xô. 

2.3. Hoạt động tiêu biểu của các CĐCS 

- CĐCS Cty TNHH MC Nex Vina tổ chức Ngày hội gia đình; CĐCS Công 

ty TNHH Giày Adora tổ chức Ngày hội đoàn viên nhân kỷ niệm 91 năm Ngày 

thành lập Công đoàn Việt Nam tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong đoàn viên, 

CNLĐ. 

- CĐ Cty TNHH MC Nex Vina, CĐ Cty cổ phần SX ô tô Hyundai Thành 

Công Việt Nam tổ chức tặng quà cho 7.912 đoàn viên với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng. 

- CĐCS Công ty TNHH SX giày Chung Jye phối hợp với Ban Giám đốc 

công ty tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy, khám sức khỏe cho trên 4.000 

người lao động. Phối hợp với Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ Ninh 

Bình, đào tạo, cấp bằng lái xe máy cho 100 đoàn viên; bán 500 Bảo hiểm xe 

máy Bảo Long. 

- CĐCS Công ty TNHH Thời trang Itas, Công ty TNHH Thép Kyoei Việt 

Nam tổ chức giải bóng đá thường niên năm 2020. 

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

tổ chức nhiều hoạt động tri ân nhân kỷ niệm 73 năm ngày thương binh, liệt sỹ; 

kỷ niệm 91 năm thành lập CĐVN, 74 năm thành lập CĐNB và sơ kết hoạt động 

công đoàn 6 tháng đầu năm 2020. Tổ chức hội nghị tổng kết nghị quyết 6b và 

phong trào thi đua “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ giai 

đoạn 2015-2020. LĐLĐ các huyện, thành phố, CĐN tập trung triển khai Điều lệ, 

hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII và tập huấn nghiệp 

vụ cho cán bộ CĐCS; kiện toàn tổ chức cán bộ CĐCS và kiểm tra chấp hành 

Điều lệ CĐVN. 

III. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 8 

1. Tuyên truyền, vận động CNVCLĐ thi đua lao động sản xuất lập thành 

tích chào mừng kỷ niệm 75 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Nắm 

chắc tình hình dư luận trong CNVCLĐ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo 

dục và các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ chào mừng Đại hội thi 

đua yêu nước tỉnh lần thứ V và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 

2020-2025. 

2. Hướng dẫn các cấp công đoàn sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị 

quyết Đại hội XV Công đoàn Ninh Bình và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. 

3. Thực hiện kiện toàn các chức danh UBKT LĐLĐ tỉnh khóa XV. Tổ chức 

sinh hoạt câu lạc bộ Chủ tịch công đoàn trong các doanh nghiệp FDI Quý III/2020. 
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4. Chủ động phối hợp kiểm tra liên ngành về pháp luật lao động; kiểm tra 

chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và công tác quản lý tài chính công đoàn. 

Tổ chức triển khai hỗ trợ CNLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid - 19 theo chủ trương 

của Tổng Liên đoàn.  

5. Các ban, đơn vị tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn các cấp 

theo kế hoạch đào tạo bồi dưỡng đã đăng ký năm 2020. Tập trung tuyên truyền, 

thành lập CĐCS, phát triển đoàn viên tại các doanh nghiệp có từ 25 CNLĐ trở lên.  

6. Hoàn thành quyết toán tài chính công đoàn 6 tháng đầu năm 2020; tiến 

hành các bước sửa chữa trụ sở Liên đoàn Lao động huyện Gia Viễn.  

7. LĐLĐ các huyện, thành phố và CĐN Giáo dục chỉ đạo các CĐCS phối 

hợp với chuyên môn chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ khai giảng năm học mới 

2020-2021. 

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn tháng 7, nhiệm vụ trọng 

tâm tháng 8 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 
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