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I. TLNH HINH CONG NHAN, VIEN CH(!C, LAO BONG
1. V ttr tu'ö'ng, tam trng, nguyen v9ng cüa CNVCLB
Näm 2020, là nãm tin hânh Dai hi Dàng các cap, tiên ti Di hi dai biêu
toàn quôc lan thñ XIII cüa Dãng, cfing là näm to chü'c Dai hi thi dua yéu nu&c lan
thi'r X; dông thè các cap cOng doàn trong tinh tiên hành sa két ni:ra nhim k' th1rc
hin Nghi quyét Dai hi XII Cong doàn Vit Nam và Nghj quyêt Dai hi X Cong
doàn Kiên Giang, nhim kS' 2018-2023. ChInh vi the, tu tu'&ng cüa CNVCLD càng
luôn tin tu&ng vào duing lôi lãnh dto cüa Dâng, sir quán 12 diêu hành cüa Nba
niróc, nhât là sau thành cong cia Dai hi Dàng b các cap trong tinh, nhIn chung
can b, doàn viên, CNVCLD trong tinh luOn chap hành các chi tri.rang ciia Dâng,
chInh sách pháp lut ciia Nba nuOc, phân dâu vuçit qua mi khó khän, di dâu trong
các phong trào thi dua lao dng san xuât, hoàn thânh tot nhim vii dugc giao.
Mong muon cüa doàn viên, CNVCLD là dugc dào tao, bOi dung de nâng cao tay
nghê, chuyên mOn nghip vçt; có vic lam thuông xuyên và thu nhp on djnh, dèi
song vt chat, tinhthân duçic nâng len, chInh sách ye nha cho CNLD, vic xay
dimg cac thiêt chê van hóa phiic vii sinh boat cong dOng trong khu cim cOng
nghip can diiçc các cap chInh quyên và doanh nghip tiêp tiic quan tam tOt han.
2. V viêc lam, thu nhp, dà1 sang cüa CNVCLB
Toàn tinh hin có trên 9 ngàn doanh nghip dang boat dng vâi s vn dang
k' là 124.847 t dông, vói lirc lugng lao dng là 106.000 ngithi; có 35.570 h.rgt lao
dông duc giài quyêt vic lam, dat 101,63% so vi kê hoach cüa tinh; thu nhp
bInh quãn chung cüa NLD khoàng 4,5 triu den 5,2 triu dông/ngithi/tháng; vic
thuc hiên các chInh sách BHXH, BHYT, BHTN cho NLD trong các Ca quan, dan
vj, doanh nghip ducc quan tam tOt han; cOng tác darn bào an toàn lao ctng duc
các cap cong doàn phôi hcip cling chInh quyên ciing cap tang cuèng chi dao, thirc
hiên.
Tuy nhiên, do ãnh hix&ng áp thp nhit dài tr các can bão, tinh hInh djch bnh
Covid-19..., dñ sOng vt chat, tinh than cüa mt b ph.n CNVCLD trong các
doanh nghip châm di.rçvc cái thin, din den vic lam, tiên luang, thu nh.p cüa
NLD cüng gp không It khó khãn; mt so doanh nghip nhó, nãng lirc cnh tranh
san phâm yêu, them vào do là vic thiêu nguyen 1iu, vat lieu san xuât, xuât khâu
gp khó khàn, thj phân bj thu hçp dã lam ãnh hu&ng den ket qua hoat dng kinh
doanh cQng nhr vic lam, thu nhp cüa NLD; con mt sO doàn viên, CNVCLD

hin chua có nhà âphái di thuê ben ngoâi nên gp nhiu khó khän trong sinh hoat
vã lao dng san xuât; tmnh trang nçx d9ng BHXH, kinh phi cong doân day thra kéo
dài cüa mt so doanh nghip chua diiçic khac phic trit dê lam ánh hu&ng den
quyênIi ciaNLD.
II. KET QUA HOiST BONG CONG BOAN NAM 2020
1. Tham gia kim tra, giám sat; di din và bão v quyn, 19'i Ich hqp
phap, chInh dáng cña doàn vien va CNVCLB
Ban Thu?ing vi Lien doàn Lao dông (LDLD) tinh tp trung lãnh dao, chi do,
huOng dn các cap cong doân tO cht'rc thirc hin quy ché dan chü a ca sO ni dung
thi.rc hiên sat vâi däc diem dja bàn và tInh hInh nhim vi, cong tác cüa tüng co'
quan, dan vj, doanh nghip; dôi mói phuang pháp, tác phong cong tác, sâu sat co'
sâ, gân gui NLD, kjp thai nãrn bt tInh hlnh CNVCLD, không dé nhQng dt biên
xáy ra trong các quan h lao dng...; cong tác tO chirc hi nghj CBCCVC trong các
co quan, dan vj duc các cap cOng doàn quan tam phôi hçip thirc hin; vic phôi
hcip vai NSDLD to chirc hi nghj NLD, dOi thoai djnh kS' trong các doanh nghip
duoc quan tam sâu sat . . .(), nhIn chung ye ni dung, quy trInh to chirc dêu có nâng
len ye chat luang, phát huy tinh than thirc hin dan chü cüa NILD ti don vj, doanh
nghip, day minh hoat dng san xuât kinh doanh, xây dng quan h lao dng hài
hOa, on djnh và tiên b tai doanh nghip.
Thirc hin Chuong trmnh sê 2494/CTr-TLD ngày 29/12/2018 cüa Ban Chp hành
Tong Lien doàn ye "Nâng cao hiu qua thixc hin các nhim vi dai din cho NLD,
bão v quyên, lçi Ich hçp pháp, chInh dáng cüa NLD" giai doan 2018 —2023 Va ké
hoich thiic hin chuang trInh cia Ban Chap hãnh LDLD tinh. Ban Thuäng vii LDLD
tinh phôi hcip vó'i các ngành chirc nãng tO chirc các ho.t dng truyên thông ye pháp
lut lao dng Va tp huân, bOi dLrOng k nãng cho can b cong doàn i các doanh
nghip, dông thôi chi dao, huang dn các cap cOng doàn th?c hin quyên, trách
nhim trong thiiong h.rgng, k kêt thOa uac lao dng tp the (TIJLDTT); quy trInh
giái quyêt tranh chap lao dng, dInh cong cong nhu quyên và trách nhim cCia cong
doàn trong tham gia giãi quyêt tranh chap lao dng, dInh cong ... (a).
Lien doân Lao dng tinh phi hgp vai cac Doân kim tra lien ngành cüa tinh
thirc hin thanh tra, kiêm tra, giám sat vic chap hãnh các quy djnh cüa pháp lut
lien quan den ché d chInh sách cüa NLD; chi dao các cap cong doàn tang ci.rang
phôi hçp, tham gia kiêm tra, giám sat, phân bin xâ hi theo Quyêt djnh 217QD/TW cta B Chinh tr (khóa XI). Qua kiêrn tra, giám sat có trên 100 luçt kiên
ngh,dê xuâtyêu câu các don vi, doanh nghip k.hãc phc tp trung vào viêc nhu:
k ket hqp dOng lao dng, cãi thiên diêu kin lam vic, thirc hin quy chê dan chü,

(')

Kt qua: CO 1.297 ca quan, don vl t chirc hi nghj CBCCVC; CO 141 doanh nghip th chc hOi nghj NLD
(frong do, 03 DN nhà nzc6c, 138 DN ngoâi khu vtc nhà nzrác,; CO 139 doanh nghip to ch0c dôi thoi ti noi lam
viéc (trong dO, cO 03 DN nhà nzcác, 136 DN ngoài khu vrc nhà ,nrO'c,); CO 25 doanh nghip k thOa sac lao dng tp
the.
(2)
Co 37 doanh nghip có to chirc Cong doàn k mâi TULDTT.
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ch do BHXH, KPCD ...; cir can bO tham gia diu tra tai nin lao dng ti các huyn
Go Quao, Kiên Lucing và Giang Thành (3).
2. Ho,t dng chäm lo dôi sng cho doàn viên và CNVCLD
Ban Thring vi LDLD tinh phi hçip vó UBND huyn Châu Thành to chirc
"Têt sum vây" nám 2020 cp tinh tai Khu Cáng cá Tàc Cu, xã BInh An, huyn
Châu Thành. Tai chtrcing trInh có gân 600 d?i biêu tham dir; vn dng các dan v,
doanh nghip trên dja bàn tham gia "phiên chg nghia tInh" cung cap ban hang
giárn gk uu dãi cho doàn vien, CNVCLD; chi dao cOng doân cap tréntrirc tiêp ca
s tham gia gian hang không dng phuc v1i các '°ai thirc phãm, thiêt yêu, nu&c
uông và nhQTig mitt hang dc san cüa ngành, dja phirang, doanh nghip; to chic
tang qua và tiên mt cho doân viên, CNLD có hoàn canE khó khan, con cüa doàn
viên khó khãn h9c giöi ... (a).
Nhân djp Tt c truyn, nhiu dan vi, doanh nghip dã t chrc an T& cho
doàn viên, NLD có hoàn cânh khó khAn t1r ngun qu5 phiic lçi, xã hi cüa doanh
nghip. NhUng tnrng hcp doàn viên, CNVCLD có hoàn cành khó khàn, trong djp
Têt các cap cOng doãn kjp thai ph& hgp vOi chInh quyên, chuyên mon cüng cap và
NSDLD to chi.rc binh xét h trçi vá thäm tang qua cho doàn viên, CNVCLD... (5).
Riêng LDLD tinh dã tham gia cüng Doàn cong tác cüa Tinh üy thàm hOi các
dan vj, doanh nghip, CNLD và to chirc các doàn trrc tiêp di thäm hôi tng qua
cho CNLD trén dja bàn thành phô Rch Giá (6).
Chi do các cp cOng doàn t.p trung trin khai k ho?ch t chirc "Tháng COng
nhân" nãrn 2020 vai chü dê "Nãng su.t cao — An toàn lao dng — Thu nhp tOt"
gãn vâi hiiàng img Tháng hành dng ye ATVSLD, Ban Thithng vii LDLD tinh chi
dao không tO chc Lé phát dng Tháng Cong nhân i các cap cOng doàn ma tp
trung vão nhmg hot dng cci the dê thcrc hin nhim v vüa phOng chong djch,
vüa no 1c cao nhât thirc hiên các rniic tiêu, chi tiêu, nhim vii dã dé ra; trong näm
dã chi do cOng doàn các cap và tO chirc Doân cong tác cap tinh kjp thai thãm,
tng qua cho doàn viên, NLD có hoàn cãnh khO khàn, bj tai nn lao dng, gia dInh
thiên tai, hOa hon ti các dja phu'ang, dan vi, doanh nghip bj ãnh hithng. Chi dao
các cap cOng doãn phátdng üng h dOng bào Mien Trung bj ânh his&ng ii:i hit, gp
khó khan trong cuc song... Qua d, biêu duo'ng, khen thung nhftng tp the, ca
nhân trong các mô hInh hay, cách lam tOt, sang tao, giãi pháp mang 1i hiu qua,

(3) CO 2 I cu9C giárn sat (trong dO, LDLD tinh 0! cuc gm: UBND Tp. Ha Tién, BQL Khu kinh té huyn PhO Quôc
và 14 doarih nghip dOngtren dla bàn cãc huyn Kiên Lirang, Châu Thãnh, HOn Dat, TP. R?ch Giá, Ha Tiên, PhO
QuOc; cO 20 cuc & các cap cOng doàn phôi hqp tO ch&c giárn sat); xay ra 04 v tal nn Lao dng Lam 04 ngtrOi chOt,
b thwrng 03 nglr&i.
(4) LDLD tinh tang 481 sut qua gm (tin mat: 500.000d và hin vet: 100.000d/suAt) vài tong giá trj trOn 280 triu
dOng; tong kinh phi to ch&c let Sum vy gn 600 triu dng (trong dO, CO 400 triu dng dOng gop tr nguOn h trq
cOa UBND tinh và dan vi, doanh nghip); các LDLD Rach Giá, Ha Tiên, PhO Quôc, Kiên Luang, COng doàn ngành
Giáo duc tinhi tO chirc Tét sum vy.
(5) Co 118 CDCS doanh nghiep phoi hop
dung ke hoach chim lo Tet cho NLD 91 doanh nghiep cong khai tien
thuang cho NLD tru&c Tét t& ngày 05 den ngày 10; cO trCn 600 dan vj, DN to ch&c tong kët, tat nién vOi gân 12.000
lam doàn viCn, CNVCLD tham gia.
(6) LDLD tinh dã thãm tang 176 suât qua vài tong sO tiên trén 80 triu dOng, to ch&c 07 doàn thäm, tang q ua
cho 306 CNLD cO hoàn cành khO khãn tai các CDCS trrc thuc v&i tOng kinh phi tren 168 triu dOng.
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thi& thirc (7). Chtxong trInh Phic 1çi cho doãn viên, NLD duçic lânh dao, quan tam
chi dao thirc hiên, chü dng, thLrclng luçxng, k kêt thöa thu.n hçTp tác mói, tao diêu
kiên cho doân viên, NLD duac tiêp can, sr diing các san phâm, djch v1i ru dãi,
mang lal nhiêu 1çi Ich thiêt thuc, t1rng bwrc cái thin, nâng cao di song doàn viên,
NLD (s).
Hot dng xã hi cüa các cp cong doàn trong tinh tip tVc ducc quan tam chi
dao, thirc hin thuông xuyên vii nhiu hInh thrc thiêt thixc; kjp thii thäm hOi doân
viên, CNLD nghèo có hoàn cânh khó khàn Va can b cong doàn dã nghi him, can
b lAo thành cách mng ...vao các ngày I, têtquan tr9ng cüa dat nuâc cQng nhu
tao diêu kin cho doAn viên, CNVCLD vay vOn qu hO t1V vic lAm; phong trAo
gop von xoay vông khOng tInh lai, k)2 tin chap vay von Ngân hAng trong CNVCLD
a nhiêu Co quan, dun vj duc duy tn thuông xuyên, gop phân phát triên kinh tê h
gia dInh vA cAi thin di song, tAng thu nhp cho doàn viên, NLD (9). V.n dng
doAn viên, các cc quan, dun vi, doanh nghip, rnanh thuèng quân üng h chircing
trInh nhA & "Mái am Cong doAn" vâi tOng kinh phi 4n dng thr?c trén 3,2 dông,
clông thôi chi dao Ban quAn l' Qu tIch circ hu&ng din các cAp cOng doAn xét ch9n
dOi tu'cing, tiên hành cat mi vA süa chüa 95 can nhA cho doAn viên có hoAn cAnh
khó khAn; tiêp tljc phôi hqp vâi Cong ty Diêu hAnh dirng ông Tây Nam to chirc
Chixang trInh an sinh - xA hi trao quA, h9c bong và trao tang nbA "Mái .m cOng
doàn" cho doAn viên, NLD có hoAn cAnh khó khAn nhân djp "let Sum vây" nAm
2020... (10), qua do, giüp d du9c nhiêu doAn viên cong doAn khó khAn chua có nba
ó di.rçc on djnh cuc song, an tArn cOng tác.
3. Tuyên fruyên, vn dng, giáo dtjc nng cao nhn thóc cho JoAn viên vã CNVCLD
Cong doàn các cp trong tinh tp trung tuyên truyn cAc chit truong, Nghj
quyêt cCia DAng, chInh sAch pháp lut cüa NhA nrâc, cüa TOng Lien doAn; trong do
(7) COng doân các cap, doanh nghip, manh thuäng quân tang trOn 6.700 suAt qua, trën 18.530 khu trang, 750 nuâc
rcra lay, trj giá trén 950 triu dOng cho doOn viên, NLD cO hoàn cOnh khó khän do bj ánh hirthig djch bnh Covid-19,
vOn dông üng h Min Trung bj 10 lit vài s tin trén 04 t' dOng; LDLD tinh vn dng, CO 45 ng.thi Ung ho, dong
gOp, vài so tiên 7,5 triOu dOng.
LDLD tinh thành 1p 08 doàn cOng tác, hO tra 10.000 khâu trang, 250 chai nirOc rCra tay kháng khuân; thärn, tng
572 suit qua, trl giá 500.000d/suât cho lirc krqng lam cong tác phOng, chong djch, NLD bj cách ly, gia dmnh khO
khãn, trong dO. CO 15 trtr&ng hçp bi TNLD, thién tai ..., tOng trl gia trén 300 triu dOng. Riéng LDLD huyn PhO
QuOc lap dat dirg'c 05 thOng go thin nguyen, van dng dircrc trén 60 tn gao, cO hon 35.000 lut ngl.râi khó khän
den tiep nhOn.
(8) TO chtxc k' kOt mài thOa thun hqp tác ye phOc lai doàn vién duac 25 dan vi, dt 4 16,67% so vOi chi tiOu TOng
LiOn doân giao (trong dO, diOn hinh LDLD huyn PhO Quôc k' thOa thun hçp tác vài Phang khám da khoa 30-4
PhO Quôc khám chQa bnh min phi cho trO em dirài 15 tuôi; LDLD huyn Châu Thành k vâi Cong ty Báo hiOm
Bão Vit - chi nhánh huyn Châu Thành giám mOe thu phi 12% ('tucing a'zrang giOm 30.000 aOng) khi tham gia BH
niOnh giá 250000 dOng; xét nâng lixang cho 6 trirOng hqp).
() LDLD tinh t1 chOc doàn tharn 04 sut qua. tn giã 4 triëu &ng: trao hçc bng cho 20 h9c sinh nghèo, tn giá 20
trieu don 1 u \d Hon Nghe huyen Klen Lurnig co 9 036 tiuong hop dime cong doan cap tren true tiep ca sa kup
th&i thni hOi doàn viOn, CNVCLD khO khn vai s dOn 3,367 t dOng; CO 15,613 t dOng va 10.330 11191 doan viOn
dunce vay vOn, tham gia gop vOn xoay vOng khOng tinh lai; CO 550 trirOng hcp dircc k tin chap vay Ngân hang vâi
sO dOn 55,2 t dOng; các CDCS da trao tang 48.639 suât qua cho doàn viOn vi so tiOn 13,213 t' dOng; v.n dng ho
trc cho gãn 12.000 CNVCLD có hoàn cânh khó khän vOi mcrc h tr tO 150.000d - 5.000.000dlsuãt/ngimôi.
(10)
Thirc hién chi tiOu cat mOi, scna ch€ta nhà MACD dt 475% so NQ chi tiOu TLD giao; trong dO vn dng CD các
cap dOng gOp qu MACD dirac trOn 2,68 t' dOng, COng ty DiCu hành dirng ông TOy Nam h trq 400 tniu dOng,
liii) tan ban uiao 08 can MACD (t,om c/u 06 can cho clocin icn oi so lien 300 tucu dong 02 can cho ho ngheo
s Iin /00 fl -uu c/óng,J; COng ty Van Thinh Phat hO trc 200 tniOu dOng va tO chcmc trao tang ban giao nhân dp "Tét
Sum vây" 05 can MACD; xét nOng lirang cho han 890 truOng hp,
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tp trung tuyên truyn k niêm 90 nãm ngày thành 1p Dãng Cong san Vit Nam
(03/02/1930-03/02/2020); kST nim 91 nãm ngây thành 1p Cong doàn Vit Nam
(28/7/1929-28/7/2020 và tuyên truyên Dai hi Dãng các cap, tiên ti Dai hi dai
biêu toàn quôc lan thir XIII cüa Dâng, Dai hi thi dua yêu nuó'c trong CNVCLD,
tiên ti Dai hi Thi dfla yêu nLróc toãn quôc Ian thrX; 110 närn ngày Quôc tê Phii
nr (08/3); 45 nãm ngày giái phóng mien Nam, thông nhât dat nuOc (30/41197530/4/2020); 134 nãm ngày Quôc tê lao dng 1/5; 66 nãm chiên thãng Din Biên
Phü; dày manh tuyên truyên vic H9c tp vâ lam theo tu tuOng, do dirc phong
cách Ho ChI Minh chuyên dê nãm 2020 "Tang cu&ng khôi di doàn kêt toàn dan
tôc, xây dirng dáng và h thông chInh trj trong sach, vtrng manh theo tu tu&ng, dao
dii'c, phong each Ho ChI Minh" theo tinh than Chi thl 05-CT/TW càa B ChInh trj;
B lut Lao dng; Lut Cong doàn; Nghj djnh 149/2018/ND-CP cüa Chinh phi:i ye
thi.rc hin quy chê dan chü i co s; triên khai boat dng hu&ng üng "Tháng Cong
nhãn" nãm 2020; tp trung to cbirc tuyên truyên pháp 1ut cho CNLD a rnt so dan
vj, doanh nghip vàcánbô cOng doân trên dja bàn tinh; Lut phông, chOng bao 1rc
gia dInh; tuyên truyên ye Lut An toàn giao thông, Lut phông, chông ma ti:iy...(").
Ban Thng vi LDLD tinh k k& K hoach phôi hcip so 51/KH1PH-MTTQDTCTXI-I ngày 17/3/2020 giüa Uy ban Mt trn to quôc Vit Nam tinh và các doàn
the chInh trj - xA hi tinh ye vic to chrc các hoat dng tuyên truyên, 4n dng nhân
dan tham gia phông, chông djch Covid-19; chi dao các cap cong doàn phôi hgp cling
chInh quyên, dan vj, NSDLD càng cap tuyt dôi không chü quan và mat cânh giác
trong cOng tác phOng, chOng dch; tiêp tiic thic hin có hiu qua "rnic tiêu kép"
vra darn báo phông, chOng djch hiu qua vira phát triên kinh tê dja phuang, dan vj,
doanh nghiêp, tap trung moi n luc khàc phuc kho khän, thach thuc, thuc hién
quyêt 1it, dông b, có hiu qua các giài pháp de giãm thieu tôi da, bü däp giàm s&
kinh te, phân dâu dat mic tiêu, chi lieu cao nhât hoàn thành tot nhim vçi di.rçic giao
(12)
Qua do, có nhiêu dan vi, doanh nghiêp dã chii dng triên khai thirc hin có
hiu qua các giãi pháp dã dup'c chi dao nhu: deo khâu trang, khü' khuân tay, do
than nhit, dam bão khoáng cách an toàn trong qua trinh lam vic...
Hoat dng tuyên truyn qua báo chI, bàn tin, trang thông tin din tfr cong doàn
duçic LDLD tinh duy trI thu&ng xuyen, dä dãng tâi 12 phóng sir truyên hInh, 24 tin,
bài trén chuyên miic Báo Kiên Giang, Báo Lao Dng và 400 tin, bài di.rçc dãng tãi
trén ban tin và trang thông tn diên t1r cüa LDLD tinh, nhãm cung cap thông tin
nghip vy ye cOng tác cong doàn, phän ánh nhcmg hoat dng cüa phong trào
CNVCLD và to chirc cong doãn gop phân dáp 1rng nhu câu thông tin, nghip vi
cho các cap cong doàn và CNVCLD a ca sa.
4. Phong trào thi dua yell nu*c trong doãn viên, CNVCLI)
Phong trào thi dua yêu nuoc trong doàn vien, CNVCLD disqc Ban Thung vii
LDLD tInh quan tam to chirc phát dng den các cap cOng doàn nhàm mic tiêu
(U)

CO 235/235, CDCS trong DN trin khai hoat dng Thang COng n1in, dat 100%; CO trn 10.960 duc tO chc
truyén truyn vài trén 397.400 hrqt ngtthi dr; riêng vic thu t]1p ch0 k' xóa bO vu khi hat nhân dirqc 336 CDCS
tham gia vOl 12.727 chU ky. LDLD tinh th chirc 05 lap tuyén truyen, Co 930 can b cOng doàn trong DN vã NLD
tham di,r thuc các LDLD thành phô Rach Giá, Kith Lucmg, Châu Thãnh.
(12)
Chi thi si 15/CT-TTg ngây 27/3/2020: Chi thj s 16/CT-TTg ngày 31/3/2020: Chi thj s 19/CT-TTg ngây
24 42020 cua Thu tuOng Chinh phi: COng vrt so 600/UBND-VHXH ngày 27/4/2020 cUa Chu tjch UBND tinh.
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"Dôi mOi, sang tao, hiu qua trong hoat dng cong doàn", phn du hoân thânh và
vuçit mlrc các chi tiêu, nhim vu phát triên kinh tê - xã hi näm 2020, 1p thành
tIch cao nhât chào müng các si;r kiin trçng dai cüa dat nuôc. Phong trào thi dua
"Lao dng giOi — Lao dng sang tao", phong trào "Xanh — sach — dçp, dam bão
ATVSLD"... diiqc trin khai khá kip th?ñ và ci;! th den t.n dan vj, doanh nghip
và CNLD. Theo do, da sO các cp cong doàn trong tinh dâ dáng k thirc hin vâi
nhiu ni dung, tiêu chI thi dua sat vói tmnh hInh san xuât, cong tác cüa cci quan,
dan vi, doanh nghip, nhât là các phong trào thi dua lao dng san xuât trong các
doanh nghip dâ tp trung vào vic giâm chi phi quãn l, chi phi san xuât, ha giá
thành di dôi v6i nâng cao chat luqng san phâm, nâng cao nAng 1i;rc canh tranh, rn&
rng thj trithng tiêu thii san phâm dé git vng san xuât, tAng doanh thu gop phân
tao them viêc lam mâi, on djnh thu nhâp cuc sOng cho NLD. Qua dO, kjp thai
biêu dirang, khen thu&ng tp the, cá nhân có rnô hInh hay, each lam tot, giâi pháp
sang tao mang lai hiu qua cong nhi.r trong cOng tác, phOng chong djch ... ('i).
Ban Thithng vi LDLD tirth t chirc hi nghj diên hInh tiên tiên trong
CNVCLD cap tinh nArn 2020, tin tói Dai hi thi dua cap Tong Lien doàn va Dai
hi thi dna toàn quôc lan thir X, ni dung chi trçng vào các hoat dng thiêt thi;rc,
biêu dLrong, tOn vinh, khen thuàng các gixclng diên hInh tiên tiên trong phong trào
CNVCLD, các doanh nghip tiêu biu trong thai gian qua dã quan tam, chAm lo
cho NLD; to chüc khen thu&ng Tháng Cong nhân, thi dua d9't, thi dua dc bit 1p
thanh tich chao mung Dai hôi Dang bo cac cap, Dai hOi XI Dang bô tinh Kiên
Giang nhiçm ky 2020-2025; to chuc xet, chçn 01 ca nhan de ngh Tong Lien doan
trao tng giâi thithng Nguyen VAn Linh lan thtr II, näm 2020 ... ('a)
5.Phát trin doàn viên, xây dng ti chác cong doàn vfrng mtnh; nãng
cao chat hrçrng hoit dng cüa di ngü can b cong doàn
Các cp cong doãn trong tinh dã tIch c1rc chü dng tp trung n li;rc quan tam
lAnh dao, chi dao cong tác phát triên doàn viên và thành 1p CDCS nhât là trong
các doanh nghip khu v1rc kinh tê ngoài Nhà nithc, doanh nghip có tir 10 lao dng
tr len dé tiên ti phát triên và thãnh 1.p; cOng tác giói thiu doàn viên uu tu cho
Dáng chAm bOi, kêt nap duc chi trQng quan tam thi;rc hin tOt. Vic cp nht phân

(13)CO 13 huyn, 03 ngành, 02 COCS doanh nghip vai 375 dn vi, gAn 15.000 lirqt ngtri dang k tham gia thirc
hin 67 cOng trInh, 104 mO hinh, 14 san phãm, 39 phn vic, 284 sang kiOn, giãi pháp Va 20 kO ho?ch hogt dng san
xuât kinh doanh, vOl tong gia trj trOn 576 t ding. Qua dO, LDLD tinh cOng nhn 19 cOng trInh, 02 san phâm, 03 mO
hinh thi dua dü diéu kiin, LDLD tinh thirc hin gn bin 03 cong trinh (trong dO, cO 0/cOng trInh chuôi tithng go
thin nguyen "cay A TM gao" caa LDLD huyn Phü Quôc, 01 cOng trinh "xdy drng cOnh quang mO! tru?/ng xanh —
sgch — clçp và vu&n rau sçich" cüa DC'S Trung Mdm non V/nh Thang, 0/ cong trInh "h thông rfra tcry, rz'a tay ts
ding cho doàn vién. hpc s/nh và vuthz razi .sQch — an bàn v sinh thrc phOm" cza CEICS Trzthng THCS V/nh Thy);
khen thuon dr xuãt cho 32 tp the, 46 Ca nhân trong cong tác phOngchong djch Covid- 19.
(14) CO trCn 270 di biéu tham dr Va 200 tp the, cá nhân dirpc diOn hinh, vinh danh tang bang khen ('trong do,
LEILD tinh tang 16 tp the, 152 cO nhân, UBND tinh tang 32 cO nhdn,); LDLD tinh tang: 14 C thi dua cho tp the,
86 bAng khen tp the và 527 cá nhân; d ngh Tong Lien doãn khen: 02 C&tp the, 06 bang khen tp the Va 18 cánhAn.
- LDLD tinh t chc tng kt thi dna dqt 1-2020: T6ng Lien doân tng 07 C, 06 bang khen tp th& 24 cá nhân trong
d4 cO 06 ca toàn dian, 01 c& chuyén dê; 04 dp the toàn din, 02 tap the chuyên dé; 21 bang khen toàn dian, 03 bang
khen chu en dO); LDLD tnh tang 17 C, 50 bang khen tp the và 55 Ca nhAn.
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mm quán 1 doân viên, cap nh.t dr 1iu doàn viên và dôi the doàn viên cong doàn
di.rçc trién khai thiic hin có hiu qua (15).
Ban Thu?mg vi1 LDLD tinh trInh Tinh ày phê duyt Dê an sap xêp to chüc b
may, biên chê co quan LDLD tmnh và các cong doàn ngành theo Quy djnh so 212QD/TW cüa Ban BI thu Trung uang Dâng và Cong van so 438/TLD ngày
15/5/2020 cüa Doàn ChU tjch Tong Lien doân; xây dirng Dê an sap nhp Nhà Van
hóa Lao dng, Cira hang BHLD, Nhà khách ni b thành don v sir nghip; ban
hành QUy djnh ye phãn cap quàn l can b cong doàn các cap. Thirc hin vic sap
xêp, diêudong can b các ban LDLD tinh dê dam bào thrc hin nhim vi; thirc
hin chuân y kêt qua bâu bô sung UVBCH, UV.UBKT và các chirc danh chü chôt
& các cap cOng doàn; thirc hiên chuyên giao CDCS, sap nhp CDCS theo quy djnh
cña Diêu 1 Cong doàn Vit Nam; chi dao kjp thai cOng doàn cap dui tO chàc Hi
nghj so két gira nhim kS' 20 18-2023 (16).
Cong tác dào tao, bi throng, nghip vii cho can b cong doàn dugc Ban Thung
v LDLE) tinh kjp thai chi do cong doãn các cap tiêp tyc quan tam thrc hin, nhât là
canb m&i di.r?c bâu vào Ban Chap hành, UBKT. Cap tinh dã to chüc hi nghj trirc
tuyën tp huân nghip v11 cong tác cOng doân cho can b cong doàn các cap trong
tinh, Sau khi ducic dâo tao, bOi dthng nhIn chung can bc cong don co bàn dã phát
huy dugc nãng lirc tham mru, to chirc thirc hin nhim vi cüa mInh a timg v trI cOng
tác('7).
Trong cong tac tham gia xay drng Dãng, xây dmg chInh quyn trong sach,
vüng rnanh, các cap cong doàn da chü dng lam tot cOng tác tham gia dóng gop '
kiên bang van bàn vào các chà truong, chInh sách pháp lut cüa Nhà mthc theo
quy dnh, nhât là kiên dóng gop dr thão van kin Dai hi Bang các cap và van
kin Dai hi XIII cüa Bang; tO chic k' ket và thyc hin có hiu qua các chi.rang
trinh phôi hçipvth các sâ, ban, ngành cüa tinh và dja phuong, don vj nhàm tuyên
truyên, phO biên, giáo dc kiên thtc pháp 1u.t, chuong trInh câi cách hành chInE,
râ soát, bO sung quy che phOi hçip hoat dng gitia cOng doàn vói chInh quyên dOng
cap.

6. Cong tác nil' cong
Hot dng nU cOng & các cp cOng doàn trong tinh dat nhiu kêt qua tIch circ.
Ban nU cOng cOng doán các cap dã barn sat chuong trInh chi dao cUa Ban Thu&ng
vi LDLD tinh, lam tOt vai trô tham mini, dê xuât v&i ban thu&ng V11, ban chap
hành cOng doãn cüng cap tp trung cOng tác tuyên truyên du&ng lôi, chü truong
(15) Kt np 6.935 doàn vién mài; thành 1p mOi 29 CDCS a DN CO 25 lao dng trâ len; giài thiu 1.755 doàn viên
tru tCi cho cp Ciy Dáng xem xét két np qua do, d kt ntp di.rçvc 906 ding chI; CO 42.358 doàn vién dupc nhp thông
tin len phn mem cüa lông Lien doan.
(16)Diu dng 01 Chci tjch LDLD cp huyen v LDLD tinh, cir 01 can bOtham gia lap hoàn chinh cao cp l lun
chinh tr!, cO 02 can bô cong doãn chuyén trách tham gia lap bi duöng kien thcrc QLNN ngach chuyen vién chinh;
kiin toàn 02 uy viên Ban Chap hành LDLD tinh khOa X, nhim kS' 2018-2023; kin toàn 18 üy vien Ban Chap hânh
LDLD huyn, thânh phô. Chuyen giao CDCS Cong ty TNHH Hwaseung Rch Giá trtrc thuc LDLD huyn Chãu
Thành ye trirc thuc LDLD tinh quãn 1; sap nhp các CDCS Chi Citc thué huyn ye trlrc thuc CDCS Cixc thuê tinh
thuc COng doàn Viên chrc tinh quãn 1y.
(17)LDLD tinh t chcrc 01 lop, Co 2.505 di biu tham dir a 16 dim
cdii & cOc huyn, thành phO,).
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cüa Dãng, chmnh sách pháp lut cüa Nlià nuâc lien quan dn vic lam, thu nh.p, dyi
sng lao dng nU nhu: Hiên pháp nuâc Cong hôa X hi ChU nghia Vit Nam; B
lut Lao &ng, Lut BInh dãng giói, Lut phông, chông bao lirc gia dInh, Lut Hon
nhân và Gia dInh; Nghj quyêt 6b/NQ-TLD cCia Tong Lien doàn Ye cong tác 4n
dng nct CNVCLD thai k' day mnh CNH-HDH dat niâc và Chi thj so 03/CTTLD ye tiêp tiic day manh phong trào thi dua "Giói vic nithc, dam vic nhà" trong
nQ CNVCLD giai don 20 10-2020; tuyên truyêri hix0ng (mg hoat dng s1r kin "Ao
dài - Di san Van hóa Vit Nam" dOng bat vào ngày 06/3/2020 (18).
LDLD tinh t ch(rc hçp mt nU can b cong doàn chuyên trách nhân k' nim
ngày 20/10; to ch(mc doànthàm, tang qua cho con doàn viên, CNVCLD có hoàn
cãnh khó khãn nhân dip Têt Trung thu 11am 2020 trên dja bàn các huyn, thânh phô
và CDCS trirc thuc LDLD tinh. Chi dao cong doàn các cap to ch(mc vi nhiêu hoat
dng thiêt thirc chäm lo diii song vt chat cho nr doàn viên, CNVCLD nh't.r: thäm
höi, tang qua, t9a dam on lai truyn thOng, biêu ducmg can b ntt công, flu doàn
viên tiêu biêu, to chcrc trô choi dan gian, hái hoa dan chü, thi cam hoa, thi nau an
thu hut dông dào doàn vién và NLD tham gia. Duy trI tot các hoat dng xã hi ti'r
thin trong n1t CNVCLD, dóng gop üng h Qu5 vi ngui nghèo, duy tn gop von
xoay vông không tInh lâi dã giáp nit CNVCLE) có them diêu kin phát triên kinh tê
ph gia dInh dê tang thu nhp và mua sam them các vt ding thiêt yêu trong gia
dInh (19)
Ban ThLr?ing vii LDLD tinh tng kt 10 nãm thrc hin Nghj quyt 6b cüa
Tong Lien doàn ye cong tác vn dng nit CNVCLD th?yi kS' day manh cOng nghip
hóa, hin dai hóa dat nuóc; phôi hçxp vâi Hi Lien hip Phii n tinh to chüc Hi thi
gói, nâu bánh tét "Têt Quân - Dan" nàm 2020 qua do, gop phân tao san chth bô ich
trong can b, hi viên, nit can bç, doàn viên, CNVCLf) và 1c h.rcng vQ trarig tai huyn
U Mirth Thuçng; phôi hqp vOi Trung tam ho trçi bnh nhan nghèo to ch(rc khám
tam soát bnh phii khoa cho nit cOng nhân lao &ng t?i các Kbu Cong nghip; chi
dao các LDLD huyên, thành phô hràng dan các CDCS trirc thuc dü diêu kin
thànb 1p và huóng dan hoat dng Ban Nit cOng quân chUng CDCS vl.rçlt chi tiêu
Tong Lien doàn giao ..
7. Cong tác tãi chInh cong doàn
COng tác quãn l, six ding tài chInh, tài san cong doàn di.rçc các c.p cong
doàn quan tam, thirc hin nghiêm ché d chi tiêu theo quy djnh cüa Nhà nuâc va
Tong Lien doàn. Thirc hin vic thu kinh phi cong doàn khu virc san xuât kinh
doanh qua tài khoàn cüa TOng Lien doàn. Cong tác kiêm tra, giám sat vic thrc
hin quán l tài chInh, dâu tu xây dmg c ban và boat dng kinh té cOng doãn co
() CO 4.265 cuOc truyen truyn vâi 9 1.350 luqt CNVCLD tham gia.
(19)LDLD tinh tang 1.000 suit qua, tr giá 200 triu dngcho con doàn viôn, CNVCLD cO hoãn cãnh khO khan;
CO
90 dal biêu nfl dr hçip mt k' nirn ngày 20/10; các cap cong doàn tang 100.541 suât qua cho nfl doàn vin,
CNVCLD vâi tOng sO tién 19,3 t' dông. CO 30.139 nfl CNVCLD tham gia gOp von xoay vOng khOng tInh 1Ai vài so
tin 26,934 dng.
(20)Thành 1p dtrqc 18/15 Ban nfl cOng quAn chung, dat 120%: LOLD tinh tang 01 co, 08 bang khen tap th& 30
bang khen Ca nhân, dë ngh Tong Lien doàn tang Bang khen cho UI tp the vâ 01 Ca nhân
dat thành tich xuât sAc n-ong
thrc hian Nghj quyet Ob cUa lông Lien doàn. CO 560 nfl cong nhân lao dng thuôc các CDCS khu Cãng cá Tãc
Cau,
Cong ty c6 phân Kiên HOng (Thanh Lc) thuc LDLD huyn Châu Thành, CDCS Cong ty Co phân lhLrong mi
va
CDCS Cry CP ThOy san KiOn Giang thuOc LDLD tinh tham gia khám tam soát
banh phii khoa.
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ban thirc hin dat yeu cAu. Tuy nhiên, qua kim tra có mt LDLD c.p huyn cong tác
quãn 12, sir diving tài chInh tài san cong doàn chua dam bão dung theo quy djnh.
Ban Thuông vi LDLD tinh tng kt 04 nàm thirc hin Nghj quyt so 09c/NQTLD cua Tong Lien doàn ye diêu chinh giãm ti trçng chi hành chInh, hoat dng
phong trào tai các cap cong doàn dé tao nguôn kinh phi cho dâu tii xây dirng các
thiêt ché cüa cOng doàn tai các Khu Cong nghip, Khu chê xuât. Tuy nhiên, den
nay Tong Lien doàn dã cho dirng dieu tiêt np kinh phi tiêt giâm 10% trong chi phi
hânh chinh và boat dQng phong trào; kjp thxi ban hành Cong van so 482/LDLD
ngày 24/3/2020 cüa Ban Thuirig vi LDLD tinh ye lüi thôi diem dóng kinh phi
cong doân dôi vâi các doanh nghip bj ánh hLräng bâi djch Covid-19 (21).
8. Cong tác kim tra, giám sat (co báo cáo rieng)
Uy ban kim tra cong doàn các d.p thirc hin các nhirn v11 theo quy djnh cüa
Diêu 1 Cong doàn Vit Nam cci the nhu: kiêm tra vic chap hành Diêu 1 Cong
doàn Viêt Nam, kiêm tra quãn 1' tài chInh tâi san cong doàn; tham mi.ru vic giài
quyêt Va tham gia giãi quyêt &m thiz, khiêu nai, to cáo; quan tam, hu6ng dan, triên
khai và thirc hin cong tác to chcrc giám sat và xr 1 k' luat trong tO chüc cong
doàn theo quy djnh (22)
Uy ban Kim tra tham m1ru cho Ban Thuing vii LDLE) tinh k hoach kim
tra, giám sat chuyên dê näm 2020, dã t chtrc giám sat ducc 17 cuQc; chi dao các
cap cOng doàn tO chi'rc triên khai và thirrc hin giárn sat theo Quyêt djnh 833/QD
TLD ngãy 17/4/2019 ye quy dnh giám sat trong tO chüc cong doàn. Uy ban Kiêm
tra LDLD tinh dã thçrc hin kiêm tra vic chap hành Diêu 1 Cong doàn Vit Nam;
kiêm tra pan i tài chInh, tài san cOng doàn theo ké hoach. Qua kiêm tra d thu
hOi np ye tài chInh cong doàn so tiên 2 t' 034 triu dông, dông thai tham mixu
cho Ban Chap hành, Ban Thi.thng vcl LDLD tinh th1rc hin quy trInh xü 1 k' 1ut
01 tp the và 04 cá nhân tai LDLD huyn An Minh...(23).
9. Cong tác tham mu'u, chi do và t chüc thiyc hin nhim viii
Th%rc hin sir chi dao cüa Tng LDLD Vit Nam, ngày t1r d.0 näm Ban Chip
hành LDLD tinh dà chU dng ban hành các van ban chi dao tr9ng tam trong nàrn
nhäm cii the boa thrc hin chü dê cOn tác näm 2020 nhiz: Kê hoach nâng cao chat
krgng CDCS näm 2020, Nghj quyêt so 03/NQ-BCHngay 04/02/2020 ye thçrc hin
nhim vçi cOng tác cOng doàn nãm 2020 thea tinh than Nghj quyêt sO 08/NQ-BCH
ngày 02/3 /2020 cüa Ban Chap hành Tong Lien doân, trong do, chU dng phân bô
chi tiêu cho các cap cOng doàn ngay tü dâu nam d thrc hin, dông thi xác djnh
(21) Nm 2020, CO 170 doanh nghip thirc hin np kinh phi cOng doàn qua tài khoân CDVN. Thu dtrqc 88,456 t'
dông, dt 91,22% dr toán lông Lien doân giao.
(22)CO 18/1 8. dt 100% cuOc duc CD cap trén tric tip ca sO' kiérn tra tài chinh cüng cap; các CAp Cong doàn tiép
nhâti 44 dn khiéu ni (trong do. có 23 dn thuc thAm quyAn giäi quyét cüa cong doàn, cO 11 don cong doàn tham
gia vo'i Co quan chcrc nãng giãi quyêt, 10 don huàng dn NLD chuyén den co quan cO thâm quyén giài quyêt.

(23)

- CO 3.433 cuQc kiAm tra .'trong dO, cd 1.677 cuôc kidm tra chdp han/i Didu l Cong doàn Vit Nain, cO 1.756 cu5c
klein tra quán 13 tài chIn/i, tài san cOng doàn).
- Uy ban Kiêm tra LDLB tinh kimtra, giam sat, phuc tra &rcc 28 cutc (trong dO, CO 01 cu5c klein tra tat chin/i
cling cOp tqi WLE) tinh, 09 cuôc kiêm tra Sal chin/i D cOp rrén titc tiep cc s&;cO 5/5 cuc kiCm tra Sal chInh tqi
CDC'S ngoài khu virc Nhà nrróc dt 100% chi lieu TLD giao, 08 cuOc klein tra Diêu l Cong doàn Vit Nam và 05 cuc
phOc Ira).
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07 nhóm nhim v tr9ng tam vàd ra giãi pháp nhm thirc hin t& chü dê cong tác
nãm 2020; ban hành ké hoch to chirc hi nghj sci kêt giüa nhim k' Di hi cong
doàn các cap.
Phi hcip vOi các ngành chcrc nãng tham rnuu cho Uy ban nhãn dan tinh sa kêt
quy ché phôi hc'p giUa UBND tinh và LDLD tinh näm 2019 và ban hành quy chê
phi hqp giai don mói. Chü dng xãy dixng các chuong trInh phôi hcip cOng tác
vO'i mt s ngành lien quan cp tinh dé triên khai thçrc hin nhim viii, nhäm bãov
quyên vã Igi Ich cüa NLD. Phân cOng can b barn sat dja bàn ca sO, kjp thOi näm
bat tarn w, nguyen v9ng cüa NILE), phôi hçip vi NSDLD và các Co quan chüc
näng giâi quyt kjp thOi nMng kin nghj chInh dáng cüa NLD.
Tp trung chi dio các cp cOng doân thirc hin k hoach cOng tác nàm 2020,
tr9ng tam là thçrc hin Nghj quyêt Di hi XII Cong doân Vit Narn, Nghj quyêt
Dai hi X Cong doàn Kiên Giang, Ban Thixà'ng vi LDLD tinh thành 1p 04 doàn
giám sat lam vic vOi Ban ThuO'ng vi các LDLD huyn, thánh phO, Cong doàn
ngành dé nàm tInh hInh triên khai thirc hin các chucmg trInh, kê hoach cOng tác
nàm 2020 vó'i nhmg ni dung nhix: cong tác d?i din, chãm lo bâo v quyên và igi
ich hçp pháp, chInh dáng cOa doàn viên, CNVCLD; vic tham gia xây dirng Va
kiCm tra, giárn sat vic thçrc hin chinh sách pháp !ut có lien quan trirc tiêp den
NLD vâ hot dng cong doãn, nhât là pháp lLtt lao dng, Lut Cong doàn; thirc
hin quy chê dan chü & co' s& t?i doanh nghip theo Nghj djnh sO 14 9/2018/ND-CP
ngây 07/11/2018 cüa ChInh phil; cOng tác tuyên truyên tnx&c, trong và sau Di hi
dâng b các cap và các ngày ljch sir tr9ng di cila dat nuO'c; cOng tác tuyên truyên
trong CNVCLD ye các bin pháp phông, chOng dch Covid-19; vic thirc hin chi
tiêu phát triên doàn viên, thành 1p CDCS vã thu kinh phi cong doàn; vic triên
khai thirc hin quy chê phOi hp v6i chinh quyên cüng cap và các chuong trInh
phOi hap lien ngành ti dja phuang, co s&; triên khai thirc hin các phong trào thi
dua trong CNVCLD; vic cii the hóa nghj quy& E)i hi COng doàn các cap ti dja
phuo'ng, co' s&.. qua do dã kjp thai uOn nan, khAc phiic nh&ng hn ché, thiêu sot
trong qua trInh to ch&c triên khai thçrc hin.
111. NHfYNG HAN CHE VA NGUYEN NHAN
1. Han chê
- COng tác tuyên truyn, giáo dc cho doãn viên, NILE) & mt s doanh nghip
khu v1rc kinh tê ngoai Nba nuó'c cOn có mat hn chê, doàn viên, NILE) chua thuc su
tir giác tharn gia day dü các ho?t dtng cüa cong doàn.
- Viêc phM hap t chrc Hôi nghj NLD a rnt s doanh nghip tin d cOn
chrn so v&i th&i gian quy djnh; ni dung mt sO thoâ uóc lao dng t.p the chua cO
nhiêu diêu, khoán có lgi han cho nglx&i lao dng; hot dng giám sat, kiêm tra
chi.ra thithngxuyên; cong tác phôi hap thirc hin dôi thoai ti nai lam vic & mt so
nol chua nhiêu.
- Vic triên khai cOng tác phát trin doàn viên và thành 1p cOng doân co s&,
nhât là khu virc ngoài nba nuâc con chm; hot dng cüa Ban chi do ye xây dirng
tO chc cong doân khu virc kinh tê ngoài nhà nuOc & các dja phuang chua duc
deu dan.
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- Vic thu kinh phi cong doàn các doanh nghip ngoài nhà nu'óc theo Lut
COng doàn vâ Ngh djnh 191/ND-CP cüa ChInh pht ye cong tác tài chinh cOng
doàn a nhüng doanh nghiêp chLra có tO chtrc cong doàn con khó kIàn.
- Cht 1ucng thông tin, báo cáo ciia các cp cOng doàn con hn ch Va thiu
kjp thôi; cong tác nhp thông tin len phân mêrn quân l doân viên, cp nMt dt1 lieu
doàn viên & mt sO don vj tuy dâ hoàn thành chi tiêu giao nhixng tiên d thrc hin
cOn rat châm.
2. Nguyen nhãn ton ti, ban chê
- Cong tác chi do con dan trãi, thik tp trung vâo nhU'ng ni dung nhim v
tr9ng tarn, tr9ng diem. Vic phân cong can b và bô tn th&i gian chi dao hot dng
co s& thiêu thiiOng xuyên lien tic.
- Mt s don vj chixa thu&ng xuyên tuyên truyn, quán trit quy djnh cfia pháp
luãt ye dôi thoai tai nai lam viêc cho NSDLD, thiêu kiêm tra dOn dôc vic thirc
hin dôi thoai tai doanh nghip. Cong doãn cap trén trrc tiêp chua sâu sat ca s&,
chua ho trcc, tu van giiip dr ca s& khi gp kho khãn, vr&ng mac trong dOi tho?i...
- COng tác phi hçp lien ngành vOi các ca quan, don vj lien quan & mt s dja
phuang chua thix&ng xuyên, trách nhim phôi hçTp cOng tác vói to chrc cong doàn
chiia cao, nhât là chixang trInh phôi h9p cOng tác lien ngành tuy có ni dung k)2 kêt
nhi.mg khâu to chirc thirc hin cOn mang tInh hmnh thiirc.
- Mt s can b cong doàn cOn thiu chü dng, chi.ra linh hot sang to trong
tham mtru tO chcrc thirc hiên nhiêm vii; có ltic, có non van nng ye hot dng be
noi, chua nhân thtrc dung müc, day dü nhng thi con, thách thirc, nhüng van dê
yêu cãu dang dt ra cho to chtrc cong doàn và ho?t dng cOng doân trong tmnh hInh
m&i.
IV. NHIM VU, GIAI PHAP TRONG TAM NAM 2021
Nàrn 2021, là nàm du tiên thirc hin Ngh quy&t Di hi Dáng b tinh Kiên
Giang, k' nim 91 näm Ngày thành 1p Dáng Cong san Vit Nam (03/02/193003/02/2021) và 46 nàm ngày giái phóng hoàn toàn Mien Nam thông nhât dat
nuO'c...; là nãrn thu tu tiêp tue thiic hin Nglij quyêt Di hi XII Cong doân Vit
Nam Va Di hi X Cong doàn Kiên Giang. V&i chü dê hot dng nàm là: "Nâng
cao chat lugng di ngU can b cOng doàn con s&", Ban Chap hành LDLD tinh dê ra
nhim vij trçng tam can tp trung thirc hin vói nhcrng ni dung chü yêu nhi.r sau:
1. Bii diên Va bão v quyn, 19i Ich hQp pháp, chInh dãng; chám lo dOi
song cho doàn viên và ngtrôi lao dng
- Tang ci.r&ng kim tra, giárn sat vic thixc hin chInh sách, pháp lut lien quan
tnirc tiêp den NLD và hot dng cOng doàn, nhât là pháp 1ut lao dng, Lust Cong
doân. Hii&ng dan CDCS trong các doanh nghip, giüp dOn CNLf) giao ket và thirc
hin hçp dOng lao dng dung pháp 1ut; tp trung bOi duOnng nâng cao näng 1i.rc dOi
tho?i Va thuang ll..r?ng tp the cho di ngü can b chü chOt CDCS, 1rutiên các ni
dung \'ê tiên liiang, viêc thuc hin quy chê dan chü, cOng tác tu van pháp lut
nhãrn phOng ngua tranh chap lao dng, lang eOng, dInh cong tir phát, gop phãn xây
dçrng inOi quan h lao dng hâi hOa, on djnh, tiên b trong doanh nghip.
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- Day manh các hoat dng chãm 10, bâo ye quyn và 1ci Ich hgp pháp, chInh
dáng cho doàn viên, CNVCLD nhir: thàm hôi doàn viên, CNVCLD bj ánh hu&ng
bói thiên tai, boa hon... Tiêp tiic van dng thirc hin tot Chuang trInh nhã & "Mái
am Cong doân" vâ các phong trào hot dng xã hi do các cap, các ngánh phát
dng.
2. Tuyên truyn, 4n dng, giáo dye nãng cao nhn th&c cho doãn viên và
ngu'ôi lao dng
- Tang cii&ng tp trung tuyên truyn và trin khai thirc hin Nghj quyt di
hi dáng các cap và D?i hi Dãng toàn quôc Ian thtr XIII v&i nhiêu hInh thüc phü
hcip vói rni dôi ti.xçYng doân viên, CNLD. Tuyên truyên, quán trit các chti truang,
Nghi quyêt cfia Dáng, chInh sách pháp 1ut cüa Nba rnr&c; tuyên truyên Hiên Pháp
nuác Cong hOa xã hi chü nghia Vit Nam, B 1ut Lao dng, Lut Cong doàn,
Diêu 1 Cong doãn Vit Nam, Luât BHXH, tuyên truyên phông chông djch Covid 19...
- Tip tic 4n dng doàn viên, CNVCLD tIch circ thirc hin Chi thj 05CT/TW, ngày 15/5/2016 cüa Bô ChInh tn ye day manh h9c tp và lam theo ti.r
tu&ng, do di.'xc, phong cách Ho Chi Minh và tang cu&ng tuyên truyên, giáo dijc
ljch sfr Dáng và ljch sir dáng b dja phrong nàm 2021.
- Trip trung nâng cao nang lirc và hiu qua tuyên truyn cüa 1iic lu'cmg tuyên
truyên viên cong don, rn& rng lirc ltrçing can b tuyên truyên viên den CDCS các
doanh nghip ngoâi nhâ nu&c.
3. Phong trào thi dua yell nu'&e trong doàn viên, CNVCLD
- Tip tiic thirc hin Chi thj s 34-CT/TW ngày 07/4/2014 cüa Bt ChInh trj v
"Tiêp t1ic dôi rnói cong tác thi dua, khen thu&ng", gãn vói vic triên khai thirc hin
Nghj quyêt sO 07/NQ-TLD ngày 15/01/2020 ye dOi mói cong tác thi dua, khen
thuông trong CNVCLD và hot dng cOng doàn. Phát dng dgt thi dua chào mlmg
k' nim các ngày 1 lan trong näm, các cap cong doàn can tiêp tic dôi m&i ni
dung, hInh thirc thi dua phü hçip v&i ngânh nghê, 1oi hInh doanh nghip, tp trung
to chi.rc các phong trào thi dfla phçic hi san xuât, khàc phiic hu qua thiên tai, djch
bnh, darn báo vic lam, thu nhp cho ngu&i lao dng.
- Tang cu&ng phi hp gira t ch&c cOng doàn v&i co quan, doanh nghip,
day rnnh các phong trào thi dua yêu nu&c, tr9ng tam là các phong trào thi dua
"Lao dng giói", "Lao dng sang t?o", phong trào "xanh, sch, dçp, dam báo an
toãn v sinh lao dng", phong trào "Ca nuàc chung sirc xây drng nOng thOn m&i";
"Ca nuOc chung tay vi ngixäi ngheo, không dê ai bj bó 1i phIa sau"; phong trào
"Can bô, cOng cha'c, viên chirc thi dua thrc hin van boa cong s&"...
- Tap trung chi dao hot dng các ciim thi dua các LDLD huyn, thânh ph,
cong doàn ngânh, co s& phü hgp vâi diêu kin thirc té cüa dja phirang, dan vj,
doanh nghip, nhât là chii tr9ng khen thu&ng tp the, cá nhan, NLD trirc tiêp san
xuât, kinh doanh.
4.Phát trin doàn viên, xãy diyng t chic cong doàn vü'ng mnh; nng
cao chat Iu'çng hot dng cüa di ngü can b cong doãn
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- Tp trung länh do, chi dao cüng cô kin toàn ye to chirc, dôi mâi ye ni
dung, phuang thüc hoat dông, da dng hoá các hInh thirc tp hçp doàn viên,
CNVCLD. Dam bão ni dung hoat dng thiêt thrc, phü hçip vii tirng loai hInh ca
s và dôi tucing nguäi lao dng. Phát triên doàn viên huing tp trung chü yêu là
các doanh nghip và khu cong nghiêp tp trung dông CNVCLD.
- Tang cung cong tác dào tao, nâng cao trmnh d can b, dáp üng yêu cu
ngày câng cao cüa to chüc cOng doàn, cái tiên ni dung chizo'ng trInh tp huân, chü
tr9ng bôi dixông can b cong doàn khu virc kinh tê ngoài nhà nuóc. Thirc hin tot
cong tác quy hoach, dào tao, quãn l can bô theo chii tnrnng ciia Bang, lam tot
cOng tác tao nguôn, bôi duông dôi ngQ can b kê thira.
- Van dng doàn viên, CNVCLD tIch ci.rc tham gia xây dirng Bang, xây dçrng
h thông chinh trj và b may Nhà nithc trong sch vüng manh, chäm 10 bOi thrô'ng
doân viên uu ti, giôi thiêu cho Dãng bOi du0ng kêt nap; nâng cao nàng hrc thirc
hin chrc nàng tharn gia quân l nhà nuâc, thrc hin có hiu qua quy ché lam vic
và chuung trInh phôi hçp hoat dng gi&a cOng doàn vi chinh quyên, các Ca quan
ban ngành c1tng cap.
5. COng tác nü cong
- Tip tic tuyên truyn và trin khai các chInh sách, pháp 1ut có lien quan
den lao dng nU và các hoat dng cOng doàn ye bInh dàng giói. Nâng cao hiu qua
hoat dng phong trào thi dua "GiOi viéc ni..róc, dam vic nba", gän vói phong trào
"Phu nQ tIch circ hoc tip, lao dng, sang tao, xây dng gia dInh hanh phüc".
- Tip tçic di mói ni dung, phixang pháp hoat dng cüa Ban nü cong cOng
doàn các cap; duy trI các boat dng chàm lo cho nü doãn yiên, CNVCLD.
- Tip tiic lAnh dao, chi dao thành 1p Ban nO cOng qu.n chiing tai các dan vj
có dii diêu kin; kin toàn, nâng cao chat lugng hoat &ng cüa Ban nr cong quân
chüng các cap, nhât là Ban nti cong quân ching CDCS ngoài khu vrc nhà nuâc.
Tiêp tic duy trI các hoit dng chärn lo cho n doàn viên, CNVCLD.
6. Cong tác tài chInh
- Tip tuc phi hqp v&i các ngành lien quan thirc hin vic thu kinh phi theo
Lu.t COng doân nàm 2012; Nghj djnh 191/2013/NDCP ngày 21/11/2013 cüa
ChInh phii quy dlnh chi tiêt ye thu kinh phi cong doàn, nhât là nhUng don yj chi.ra
có tO chirc cOng doàn.
- Thng xuyên dOn dc các dja phuong, don vj, doanh nghip th1rc hin
nghiêm vic trich np kinh phi cOng doàn; thirc hin quân 1, tài chinh tài san cOng
doàn chat chë theo diing quy djnh cüa Nba nuàc và cüa TOng Lien doàn; tang
cung cong tác kiêm tra, giám sat; chi tiêu tiet kim, phiic yu tOt cho hoat dng cüa
to chüc cOng doàn.
7. Hoit ing cüa kiêm tra, giám sat cOng doàn
- Tp trung trin khai thrc hin các Chuang trInh, kê hoach hành dng theo
tinh than Nghj quyet Dai hi X COng doàn tinh. Tang cung kiêm tra yjéc chap
hành Diêu l Cong doàn Viêt Nam, kiêm tra vic quàn 1, sir diing tài chInh, tài san
cOng doãn.
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- TIch circ giái quyt và tham gia giãi quyêt dun thr khiêu ni, to cáo kjp thai
dam bão quyên lai hçp pháp, chInh dáng cüa NLD; to chirc tot quy djnh tiêp doàn
viên và NLD den kiên nghj, phán ánh, khiêu ni, to cáo.
- Tip tiic nâng cao cht li.rcing cong tác giám sat cong doàn, ni dung tp
trung vào nhQng van dê tr9ng tam, trçng diem, 4n diing dông bvâ sang to các
hInh thi.'rc giám sat nhix: giárn sat thixông xuyen, giám sat chuyên dé, dt xuât, djnh
kS', các phuang pháp chü yêu là kiêm tra, giám sat tr1rc tiêp, gián tiêp ci.ia cong
doân cap trên dOi vth cong doàn cp duOi.
8. COng tác tham mtru, chi dao và to cht'rc thirc hin nhim v
- Ban Chp hânh giao cho Ban Thuông vii LDLD tinh xây drng k hoch cii
the, chi do các cap cong doân tp trung thixc hin theo trng ni dung, thai gian
cho phi' hp. Tp trung barn sat vào nhQng ni dung, quy chê phOi hp cong tác
giQa UBND tinh và LDLD tinh nãm 2021 dê tO chirc thirc hin; dông thai tranh thu
su lãnh dao ciia Tinh üy, sr phOi hop, h trçl cüa UBND tinh, các sâ, ngânh, doàn
the trong tinh dôi vói phong trào CNVCLD và hoat dng cOng doân.
- Tp trung kin toân b may th chirc, thçrc hin ch d di co s&, tang cung
chi do hot dng cim, khôi thi dua và kiêm tra, giám sat dam báo thông tin kjp
thai phiic viii cho hot dng cong tác cOng doàn.
- Thrc hin di mOi nâng cao ch.t lucing cong tác báo cáo thng ké theo quy
djnh mó'i cüa Tong Lien doân, nhAm phc vi kjp thai cho cOng tác dir báo tInh
hmnh và djnh huâng phong trào CNVCLD và hot dng cOng doàn.
- Di vci cácLDLD huyn, thành ph vã COng doân ngành, ca so tranh thu
sçr Ianh d?o cüa cap iy Dáng, chü dng phôi hgp vOi chInh quyên và các ngành
lien quan day mnh cong tác phát trien doàn viên và thành 1p CDCS, cong tác thu
kinh phi cong doàn trong các doanh nghip khu virc kinh tê ngoâi nhà nró'c, nht là
dun vj chua có tO chirc cong doân; thirc hin có hiu qua các phong trào thi dua
yeu nu5'c, các boat dng xã hi chäm lo quyên, 1ci Ich hop pháp chInh dáng cho
NLD..., phân dâu hoân thành xuât sac các chi tiêu nhirn vii cüa to chirc cong doàn,
gop phân thçrc hin thang 1çi mçic tiêu phát triên kinh té - xã hi näm
TM. BAN CHAP HANH
CHU TICH

Ncti nh/in:
- VAn pliOng TLD (b/c);
- Ban Dan van, VP Tinh tiy (b/c);
- YP UBN[) tinh, UBMTTQ tinh (b/c):
- Uy viêii BCH, UBKT LDLD tinh;
- Các Ban LDLD tinh;
- Các cap cong doân;
- LDLD các tinh Khu vizc DBSCL;

BAN
CHAP HANF\
LIEN DO
LAO 9NG
TINH
KIN GIAN

- Luii VP, Website.
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BAO CÁO sO LIEU
Kt qua th'c hin chi tiêu co' bàn nàm 2020
n ngày 15/12/2020 vá Ju-rc so sánh v&i chi tiêu Tang Lien ddán giao)

NOI DUNG

1 Kèt nap doàn viên CD
Thânh lap CDCS tai DN có tO' 25
2
CNLL trô' len
Gió'ithiudoanviêncôngoán
3
u'u tO cho Lang
Nhp thông tin cloán viên len
phàn mém
ThânhlpBannO'côngqun
5
chOng & ngoái khu vçi'c NN
TchO'cHinghjCBCC
6

HI TIEU TLD GIAC THU'C HIEN

T'' L (%)
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6935

130,8

28

29

103,5
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1755

118

40245
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105

15

18
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1100

1297
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3

3

100
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104,5

3

3

100

132
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6

25

416,6

Xây mô'i, sO'a chO'a nhá mái m
12 côngdoàn

20

95

475

T chO'c, tham gia giám sat

13

21

161,5

K' mi tháa u'c lao dng tp
14 th4 & DN có t chO'c CL

5

37

740

10

38

380

18

18

100

5

5

100

235

235

100
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nghip nhà nu'c
T chO'c Hôi ngh NLD & doanh
8
nghip ngoài nhà nu'c
TchCi'cithoaitaidoanh
9
nghip nhâ niràc
TchO'cdithoaitaidoanh
10 nghip ngoài nhà nu'O'c
7

K' mó thóa thuân hcp tác
11

13

Thu'c'ng Iu'ng, diu chinh bO'a
15 an ca bng, cao ho'n 15.000
ng
CD cp trén trçc tip cc' s& kim
tra tái chinh cOng cp
16

Kim tra tài chinh tai CDCS
ngoái khu vçi'c nhâ nu'&c
Tocht:i'cThangcôngnhan&
18
CDCS trong doanh nghip
17
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PHU LIJC SO LIEU
Kt qua th'c hiên chi tiôu co' ban nam 2020
en ngày 15/12/2020 và clu'cyc so sánh v&i chi tiêu NQ 03/N Q-LDLD c1 ra)
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CONG HOA XA HOI CHU NGHTA VIT NAM
Dôc lap - Tu' do Hanh phtic

NOI DUNG

CHI TIEU NQ DE RA

1 KtnapdoanvienC
Thánh Ip CDCS ti ON 06 tU 25
2
CNLfltr&Iên
Gi6 thiu doân viên cong doàn u'u tü
choeang
Nháp thông tin dean viên en phn
4 mm
ThánhIpBannDcôngqunchung&
ngoai khu vu'c NN
6 TchücHôinghiCBCC

THIJ'C HJN

TY LE (%)

5821

6935

119

34

29

85,3

1560

1755

112,5

42150

42358

100,5

15

18

120

1250

1297

103,7

T ch6'c Hôi nghi NLD
nhá nu'óc

doanh nghiep

3

3

100

T chc Hi ngh NLD
8 ngoài nhá nu'&c

doanh nghêp

152

138

90,8

Tchücdithoitidoanhnghiepnha
nL&c

3

3

100

128

136

106,3

11 Km&ithóathuánho'ptac

12

25

208

Xây mO'i, st:a chva nhà mái am cOng
12 doàn

60

95

156

13 T chüc, tham gia giám sat

18

21

116,7

21

37

176

18

38

211

18

18

100

5

5

100

235

235

100

10

14

T6chi'cdithoai tai doanh nghiêp
ngoài nhà nu'&c

K mO'i tháa u'c lao dng tp th4 6'
DNcOtchcCD

Thuo'ng Iung, d1u chnh bO'a an ca
15 bng, cao ho'n 15.000 dng
16

CD cp trOn tru'c tip
chinh cüng cp

17

Ki4m tra tài chInh ti CDCS ngoOi khu
vu'cnhânu'6'c

Ce'

s& kim tra tài

TchCcThángcôngnhan6'cDcs
18 trong doanh nghip

1
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