TONG LIEN DOAN LAO DONG VIT NAM
LIEN BOAN LAO BONG TiTH KIEN GIANG

CQNG HOA XA HQI CHU NGIIIA VET NAM
Bc 1p — Ttr do — Hinh phñc

S1i /LDLD
V/v to chi'rc têt và thrc hin các giãi pháp on djnh
tInh hInh quan h lao dng ti doanh nghip
trong dip Têt Nguyen dan Tan Sru - 2021

Kiên Giang, ngàj!Jháng 0] nàm 2021

KInh gui: Các cp cong doàn trong tinh.
Thc hin Chi thj s 03—CT/TU ngày 11/1/2021 cüa Ban Thu?mg vi Tinh
üy ye vic to chirc tét näm 2021 và Cong van so 1447/TLD ngày 28/12/2020 ci1a
Doàn Chü tjch TOng Lien doàn Lao dng Vit Nam và Kê hoch so 125/KHLDLD ngày 08/12/2020 cüa Ban Thurng v11 Lien doàn Lao dng (LDLD) tinh ye
to chirc các hoat dng chàm lo cho doàn viên, ngu?ii lao dng NLD) nhân dp Têt
Nguyen dan Tan Si:ru —2021.
Nhirn phát huy hiu qua, nâng cao vai trô và trách nhim cüa t chüc cong
doân trong vic tham mixu cap üy, phôi hçp chInh quyên, chuyên mon dông cap,
nguôi si:r drng lao dng và toàn xã hi trong vic to chüc chäm lo di song, bâo
quyên, lcii Ich hçp pháp, chInh dáng cho doàn viên, NLD trong djp Têt Nguyen dan
Tan Suu — 2021. Ban Thung vii LDLD tinh dê ngh các cap cong doàn thrc hin
tot mt so cong vic nhu sau:
1. Chñ dng tranh thu sii lãnh dao cüa cp üy, d xut chinh quyn, ngui sü
ding lao dng dành nguôn kinh phi thóa dáng ho tr? tang qua doàn viên, NLD có
hoàn cãnh khó khän, bj ãnh hng bâi dai djch Covid- 19 và thiên tai nhãn dip Têt
Nguyen dan ('doi titg ho tr cy the, mtc hO trq theo tinh than Quyét djnh sO
1921/QD-TLD ngây 12/01/202 1 cia Doàn Ch t/ch TLD). Tang cu&ng các boat dng
xã hi hóa dê bô sung nguOn 1irc, cüng vài ngun 1irc cUa cong doàn, chäm lo chu
dao, kjp thôi, ding dôi tuqng doàn viên, NLD; dôi vci NLD không có diêu kin ye
quê an Têt, chü dng phôi hqp vói các cap chInh quyên, MITQVN và các doàn the to
chüc các hoat dng don Têt, vui Xuân th.t nghia và dam am.
2. Lam t& cong tác tuyên truyn, ph bin và vn dng doàn viên, NLD, ngui
su ditng lao dng chap hành chñ tnrong, duông lôi cüa Dãng, chinh sách pháp lust
cüa Nhà nuOc, ni quy, quy ché co quan, don vj, doanh nghip; dông thñ thng c1.rmg
các bin pháp dam bão don Tt Nguyen dan Tan Siru 2021 vui ttxoi, lành mnh, an
toàn, tiet kim theo tinh than Chi thj so 44/CT-TTg ngày 2 1/12/2020 cüa Thu tu6ng
ChInh phil
3. Tang ciräng thông tin, tuyen truyn, phãn bác các quan dim, lun diu sai
trái, xuyên tác, thu dich chông phá cách mng nuóc ta; nâng cao cãnh giác cách
mang, khOng e can b cong doàn và ngithi lao dng bj lOi kéo, xüi giyc tham gia
vao nhUng vic lam sai trái, vi pham pháp 1ut.
4. Thirc hiên t& Chi thj s 03- CT/TU, ngày 11/1/2021 cüa Ban Thithng vi
Tinh üy ye vic to chuc têt näm 2021 và Kê hoach sO 125/KH-LDLD, ngày

08/12/2020 cUa Ban Thi.thng vii LDLD tinh v t chi'rc các hott dng chàm lo cho
doàn viên, NLD nhân djp Tét Nguyen dan Tan Stru — 2021.
5. LDLD huyn, thành ph, cong doãn ngành chü dng d xut chInh quyn,
chuyén mon dOng cap khão sat, dánh giá tInh hInh di sOng, vic lam, quan h lao
dng Va tam tu, nguyen V9ng cüa NLD nhât là trong các don vj, doanh nghip bj ánh
hu&ng bài djch Covid- 19, các doanh nghip có nguy Co không dam bâo tiên lucing,
tin thuâng cüa NLD, phá sn, giâi th, chü bO trôn..., tr do cO giài pháp ho trçY, giãi
quyêt kjp thai, hiu qua. Dôi v6i các doanh nghip có dâu hiu xày ra tranh chap lao
dng, cong doàn chü dng de xuât phôi hçp cci quan chirc nãng giãi quyêt kjp thôi,
dam bâo quyên lcii cüa doãn viên, NLD, không dê xãy ra các cuc ngrng vic tp the,
dInh cong trong djp Tét. Phân cong lãnh dao, can b thirc hiên chê d trirc têt, xi:r 1,
giâi quyêt kp thñ cong vic, tInh huông phát sinh.
6. Ban Ch.p hành CDCS cac doanh nghip chii dng d xut pMi hçp vâi
ngu&i si:r diing lao dQng xây drng kê hoach chäm lo Têt cho doàn viên, NLD; dông
thai xãy drng phuong an thuOng Têt và thông báo den toàn the ngui lao dng.
Chü dng phôi hgp ngixi s dung lao dng giãi quyêt khó khän, dam báo chê d,
chInh sách doàn viên, NLD trong djp Tét. Trueing hçp CDCS, doanh nghip gp
khó khän không the giái quyêt duoc, kjp th&i báo cáo cong doàn cap trên dê ho trg.
Nhn dirc cOng van nay, d nghj các cp cOng doàn t chirc thirc hin tOt
yeu câu ni dung nêu trên và báo cáo kêt qua ye LDLD tinh (qua Ban ChInh sách —
Pháp luât, dia chi email: bancsplkgyahoo.com.vn), báo cáo nhanh két qua th
chirc các hott dng chàm 10 Têt cho doàn viên, NLD gri truOc ngày 01/02/2021,
bao cáo kêt qua chInh thüc và so lieu theo phii liic dInh kern gi:ri trufic ngày
18/02/20214
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BAO CÁO
TInh hInh thirc hiên K hoach chäm to tt NLD nãm 2021

1. Thirö'ng tt
- Tng s doanh nghip có thu&ng tt cho NLD:
- Müc thuâng (lam dü 12 tháng): Cao nh.t:
quân:
Trong dO: cO cong doàn Cao nhât:
quân:

Trong do, có CD:
; thp nht:
; thâp nhât:

; bInh
.; b'mh

- Miirc thrning (lam chixa dU 12 tháng):
2. Thám tng qua cho NLB và hInh thfrc khác (nu co)
2.1. Cüa CD cp trên trrc tthp cosô: s suAt qua
2.2. Cüa CDCS: s suAt qua
s tiàn'

2.3. Cüa ngwói sü' dyng lao dj3ng: s suit qua

s tin
S6 tin

2.4. Các ho Irr k/iác cüa doanh nghp cho NLD (nu có):
- H trçl ye tàu, xe ye quê nghi Tat: s ngui
, so tiên:
- H trq nhiThg ngu?ii không v quy nghi Tt phái trrc Tt:
2.5. Hmnh II, ic khác (nlu co)'
3. To chó'c "Tt sum vãy 2021":
3.1. TI! sum v4y cp /zuyn, nganh (nlu có): s ngui tham dr....., tng chi phi
t chirc'
so suit qua cho NLD trong chi.rng trInh "Tét sum vây 2021"

3.2. S6 C'DCS trrc t/:u5cph6i hip tii chá'c "TI! sum v4y" nàm 2021 ('nlu có): so
ngu1i tham dij....., tOng chi phi t chrc
s6 su.t qua cho NLD trong chucmg
trInh "Têt sum vây 2021":.,.
4. T chác ho,t dng mfrng xuân, o'n Bang:
- S ngithi tham dir.....; Ni dung hoit dng:

- s6 CDCS t chirc:...; S ngui tham d1r.....; Ni dung hoat dng:
5. Viêc kim tra, giám sat va giãi quyt tranh chp lao dng (nu có): Tfnh tir
th?yi diem 01/01/2020 den th?yi diem báo cáo
5.1. sá doanh ngIiip du'rc kinz Ira, gidm sal (do cong doàn kie2m tra giám sat
hocphOi hcip kiém tra, giám sOt: ............SO viphqm (neu co)
5.2. S vy Iran/i chip lao d3ng (nlu có):
- Ni dung tranh chip:
- K& qua giái quyt:
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BAO CÁO
TInh hInh thuc hién Kê hoach chäm lo tt NLD nãm 2021

.

1. Tmnh hinh thiuc hiçn tien Itro'ng cho NLD nam 2020
* T/,tc hin tin iwong cho NLD (tin/i bIn/i quân nám 2020)
Trong dO:
.; bInh quân:
Cao nh.t:
; thp nhAt:
.; bInh quân:
; thp nhât
- B phn trrc tip san xut: Cao nhAt:
; thp nht
- Bô phtn gián tip: Cao nhAt:
.; bInh quân:
* Tlnh hInh nq liro'ng NLD trong näm 2020 (nu co)
thng s ngi.thi bj nçi:
Tng s tin ncr
2. TInh hInh chäm to tt cho NLD näm 2021
2.1. Thwö'ng tlt (có, khong):
- Mt'rc thrnng NLD lam dii 12 tháng: Cao nh.t:
d/ngui.
d/nguôi; bmnh quân:
nhât:
- Mi:rc thuông di vài NLD lam vic duâi 12 thang:
d/ngui; bInh quail:
d/ngi.thi; thp nht:
+ Cao nht:

d/ngithi; thp

dJngixii.

+ Hinh thCrc khác:
2.2. Than, tang qua c/jo CNLD và hinh t/uc khác (lieu co)
S tin
- Cüa CDCS: s su.t qua
So tiên
- Cüa ngu?yi sü diing lao dng: s suât qua
., s tiên:
- H trçi ye tàu, xe v quê nghi T&: s ngui
- H trçi nhtng nguôi khOng v quy nghi Tt phãi trtrc T&:
2.3. Tii chic chwong trinh TLt Sum v4y - 2021 (nêu coi): so ngthi tham gia
chi phi to ch1rc
So ngui nhan qua:
2.4. Hinh thfrc k/iác (nlu có):
3. T chfrc các hot Ing mfrng xuân, on dãng: S ngithi tham gia:
dung hoat dng:
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