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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Cần Thơ, ngày 03 tháng 8 năm 2020 

 
 

 

BÁO CÁO 

HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 

PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020 

 

Thực hiện chương trình công tác năm 2020 của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao 

động thành phố, trong 6 tháng đầu năm công đoàn các cấp trong thành phố đã tổ chức 

triển khai và thực hiện đạt kết quả cụ thể như sau: 

 

I. TÌNH HÌNH CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG: 

Tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona (Covid-19) diễn 

biến phức tạp trong các tháng đầu năm, tác động đến nhiều lĩnh vực kinh tế- xã hội của 

thành phố. Thành phố tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện có hiệu quả các biện pháp 

cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19; khởi động lại hoạt động sản xuất kinh 

doanh và bảo đảm an sinh xã hội.  

1.Việc làm, thu nhập, đời sống của ngƣời lao động: Do ảnh hưởng của dịch 

bệnh Covid-19, đến nay, thành phố có 6.563 lao động phải nghỉ việc luân phiên, giãn 

việc; số người lao động bị mất việc làm 847 người, trong đó có 505 người hưởng trợ 

cấp thất nghiệp. Lương của người lao động nghỉ chờ việc đối với lao động mùa vụ 

hưởng lương chờ việc 50% lương trên HĐLĐ; đối với người lao động xác định thời 

hạn hưởng lương chờ việc từ 70-75% lương hiện hưởng. Riêng bảo mẫu và cấp dưỡng 

các trường công lập và ngoài công lập đa số nghỉ chờ việc không lương. 

2. Tình hình ngừng việc tập thể: trong 6 tháng đầu năm, thành phố đã xảy ra 

03 vụ ngừng việc tập thể
1
 do người lao động chưa đồng tình với cơ chế trả lương, 

thưởng của doanh nghiệp, đặc biệt vào dịp tết, doanh nghiệp chậm lương, thưởng, chi 

trả không hợp lý. Mặc khác, do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 khiến sản xuất bị đình 

trệ, doanh nghiệp yêu cầu người lao động tiết giảm một phần lương để đồng hành cùng 

doanh nghiệp nên đã xảy ra người lao động ngừng việc đòi quyền lợi. Ngay khi các 

cuộc ngừng việc xảy ra, công đoàn các cấp phối hợp các cơ quan chức năng giải quyết 

kịp thời yêu cầu thỏa đáng của người lao động, CNLĐ trở lại làm việc bình thường. 

3. Tình hình tai nạn lao động: trong 6 tháng đầu năm đã xảy ra 01 vụ tai nạn 

lao động làm 01 người chết
2
 nguyên nhân do ngã cao.  

4. Tƣ tƣởng, tâm trạng của đoàn viên, ngƣời lao động: Đoàn viên, CNLĐ 

băn khăn, lo lắng trước diễn biến phức tạp và ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. 

Dưới sự lãnh đạo kịp thời của Đảng, Nhà nước và sự vào cuộc của các tổ chức chính 

                                                 
1
  Trước Tết Nguyên đán 02 vụ, tại Công ty TNHH TS Biển Đông và Công ty CP TS Hà Nội - Cần Thơ, liên quan 

thưởng Tết và Công ty may Vinatex nguyên nhân do doanh nghiệp bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, xuất khẩu hàng 

hóa gặp khó khăn, công ty yêu cầu công nhân chia sẽ tiền lương với công ty, dẫn đến CNLĐ ngừng việc tập thể. 
2
 Nhân viên Công ty TNHH MTV Ấn Độ Dương (quận Thốt Nốt).  
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trị, đã có những giải pháp tích cực kịp thời mang lại hiệu quả trong phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19, từ đó CNLĐ luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành 

của Nhà nước. Hiện nay, một bộ phận CNVCLĐ lo lắng trước nguy cơ mất việc làm, 

giảm thu nhập trong các tháng cuối năm do tác động kéo dài của dịch bệnh, một số nội 

dung hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng khó thực hiện do có những điều kiện, thủ tục 

chưa phù hợp; những diễn biến của thời tiết, giá cả một số mặt hàng thiết yếu tăng cao; 

hoạt động tín dụng đen,… đã ảnh hưởng đến đời sống của CNVCLĐ. Mong muốn của 

CNLĐ là có việc làm và thu nhập ổn định, được mua nhà ở xã hội; có nơi giữ trẻ trong 

khu công nghiệp để thuận tiện gửi con và an tâm lao động, sản xuất; có các thiết chế 

văn hóa tại các Khu Công nghiệp để công nhân lao động có điều kiện sinh hoạt thư 

giãn sau những giờ làm việc mệt nhọc. 

 

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN  

1. Công tác tham gia phòng, chống Covid-19 

Công đoàn các cấp trên địa bàn thành phố chủ động tuyên truyền, vận động, 

phối hợp thực hiện các biện pháp phòng chống, dịch bệnh, nâng cao nhận thức, trách 

nhiệm của CNVCLĐ đối với công tác phòng, chống dịch bệnh, trong các cơ quan, đơn 

vị, doanh nghiệp; đảm bảo an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, cung cấp đủ nước 

uống, nước sạch cho người lao động, thường xuyên làm vệ sinh môi trường nơi làm 

việc; theo dõi và quản lý tốt sức khỏe đoàn viên, người lao động. Tăng cường tuyên 

truyền pháp luật lao động tới đoàn viên, người lao động, nhất là các quy định về tạm 

hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động để người lao động hiểu rõ, đúng, đầy đủ quyền và 

nghĩa vụ của bản thân, của người sử dụng lao động.  

Liên đoàn Lao động thành phố đã phối hợp ký kết chương trình với các đối tác 

cung cấp 30.000 khẩu trang vải kháng khuẩn tái sử dụng; trên 6.000 sản phẩm gel và 

dung dịch rửa tay diệt khuẩn với giá ưu đãi giảm từ 30-40% so với giá thị trường để hỗ 

trợ cho đoàn viên, người lao động phòng, chống dịch virus Covid-19; cung cấp 31.000 

phiếu giảm giá 200.000đ/phiếu cho gói combo (gạo, dầu ăn, nước mắm…) cho người 

lao động; phát hành 10.000 tờ rơi tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 từ 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố đến các cấp công đoàn. Kịp thời khen thưởng 

cho 03 tập thể và 04 cá nhân thuộc ngành y tế Cần Thơ có thành tích xuất sắc trong 

phòng, chống dịch Covid-19. 

Công đoàn các cấp vận động doanh nghiệp và đoàn viên, người lao động hưởng 

ứng cuộc vận động “Toàn dân ủng hộ phòng chống dịch Covid-19” thông qua nhắn tin 

về tổng đài 1407 được 21.183 tin nhắn; đóng góp bằng tiền mặt và các trang thiết bị y 

tế tổng số tiền trên 10,304 tỷ đồng
3
; CNVCLĐ tham gia hiến máu trong thời gian phòng, 

chống dịch được 1.841 đơn vị máu và 50 đơn vị tiểu cầu máu. 

Công đoàn các cấp chủ động phối hợp với chính quyền triển khai công tác 

phòng, chống dịch trong phạm vi cơ quan, đơn vị có 98,48% doanh nghiệp thực hiện 

                                                 
3 CTy Viettel và Vinaphone hỗ trợ 20.000 tin nhắn miễn phí. Cty CP Dược Hậu Giang tặng ngành y tế 01 máy 

đo thân nhiệt từ xa trị giá 02 tỷ đồng; Cty Honda Việt Nam tặng 20.000 khẩu trang CNLĐ trực tiếp sản xuất; CĐ các cấp 

quyên góp được 18,1 tấn gạo, 955 thùng mì, 10.000 hộp cá mòi, 500 kg đường, 300 trứng gà, 500 chai nước tương, 100 

chai nước rửa tay, may 8.400 khẩu trang tặng nghiệp đoàn xe môtô khách và nhân dân, tặng 2.626 suất cơm cho CNLĐ, 

Vận động các chủ nhà trọ, giảm giá 50% tiền phòng trọ cho CNLĐ, tặng 473 phần quà, 6.000 miếng chắn giọt bắn, 100 

thùng nước suối và các vật dụng đồ bảo hộ, khẩu trang,...; 
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đo thân nhiệt cho CNLĐ khi vào cổng; 100% cơ quan, đơn vị trang bị khẩu trang, 

nước rửa tay diệt khuẩn, cồn sát khuẩn cho CNVCLĐ, đề xuất phương án cho công 

nhân, lao động được nghỉ luân phiên, nghỉ phép năm; tuyên truyền triển khai Nghị quyết 

số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ về biện pháp hỗ trợ người dân trong đó có công nhân, lao động 

gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19; triển khai Quyết định 643/QĐ-TLĐ, ngày 

22/5/2020 về chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh 

Covid-19.  

 

2. Hoạt động “Tháng Công nhân” gắn với tháng An toàn vệ sinh lao động 

trong bối cảnh dịch bện Covid-19 

Với Chủ đề “Năng suất cao - An toàn lao động - Thu nhập tốt” để thực hiện 

mục tiêu kép theo Chỉ thị của Thủ trướng Chính phủ “Vừa an toàn chống dịch, vừa 

duy trì sản xuất” gắn với các hoạt động An toàn vệ sinh lao động. Thực hiện sự chỉ 

đạo của Tổng Liên đoàn không tổ chức lễ phát động trong các cấp công đoàn, chỉ tập 

trung vào những hoạt động hỗ trợ, chăm lo cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, 

tăng cường các biện biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc, phát 

động phong trào nâng cao năng suất, chung tay cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn, 

khắc phục hậu quả do ảnh hưởng dịch bệnh ổn định sản xuất. 

 Công đoàn các cấp đã vận động đóng góp và hỗ trợ 14 “Mái ấm công đoàn” cho 

đoàn viên tổng số tiền 560 triệu đồng; thăm và tặng quà cho 11 công nhân bị tai nạn 

lao động nặng; tổ chức tặng 3.634 quà đoàn viên, người lao động tổng số tiền 1,252 

triệu đồng
 4

. Ngoài ra, vận động đoàn viên, người lao động đóng góp ủng hộ đồng bào 

bị ảnh hưởng hạn hán, xâm nhập mặn với số tiền 43,6 triệu đồng.   

 

3. Công tác tuyên giáo  

Các cấp công đoàn tập trung tuyên truyền chủ trương, nghị quyết của Đảng, 

chính sách, chính sách pháp luật của Nhà nước và của Công đoàn về các nội dung có 

liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của đoàn viên, người lao động gắn với thực hiện 

nhiệm vụ chính trị của địa phương; tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện 

lịch sử trong năm 2020 và nhiều hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân; tuyên truyền kỷ 

niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5); tuyên truyền về Đại hội Đảng 

bộ các cấp, Đại hội đại biểu đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, tiến tới Đại hội 

                                                 
4
 Liên đoàn Lao động huyện Cờ Đỏ tổ chức tặng quà cho 387 CNVCLĐ  tổng trị giá 150 triệu đồng; LĐLĐ quận 

Thốt Nốt tổ chức thăm tặng quà 271 CNLĐ, tổng trị giá 453 triệu đồng; vận động 2 tấn gạo tặng 200 đoàn viên nghiệp 

đoàn trong quận; LĐLĐ quận Cái Răng cùng với Công ty CP Daikin Việt Nam trao 180 phần cho CNLĐ trong quận, 

tổng số tiền 63 triệu đồng; thành lập và ra mắt BCH lâm thời CĐCS Công ty TNHH Đầu tư 0709, kết nạp 109 đoàn viên, 

đồng thời phối hợp Công an quận tập huấn công tác PCCC cho hơn 200 đoàn viên và người lao động trong quận; LĐLĐ 

quận Bình Thủy tổ chức đoàn thăm tặng quà cho 46 CNLĐ tại 2 doanh nghiệp (CĐCS Công ty CP 720 và CĐCS CN Cty 

TNHH Bình Tiên Đồng Nai tại Cần Thơ) mỗi phần trị giá 700.000 đồng; tổ chức Đoàn thăm và trao 65,930 triệu đồng 

cho đoàn viên Đặng Thị Thành, CĐCS Ủy ban MTTQ quận đang mắc bệnh hiểm nghèo giai đoạn 3 và trao 10 triệu đồng 

cho đoàn viên Nguyễn Thúy Liễu, giáo viên CĐCS Trường TH Bình Thủy bị bệnh hiểm nghèo (đây là mô hình chung tay 

đóng góp của các đoàn viên trong quận); CĐCS Công ty TNHH Taekwang Cần Thơ tổ chức trao 100 phần quà cho CNLĐ 

có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, mỗi phần trị giá 500.000 đồng; CĐCS Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ phối 

hợp với Ban Giám hiệu và Đoàn Thanh niên của Trường ra mắt “Siêu thị đoàn kết 0 đồng” để phục vụ học sinh sinh viên 

nghèo và có hoàn cảnh khó khăn; CĐCS Cục Hải quan TP (CĐ Viên chức) tổ chức bàn giao 01 “Mái ấm” cho đoàn viên 

tại đơn vị (từ nguồn vận động xã hội hóa), tổng trị giá 50 triệu đồng... 
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đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục 

pháp luật trong CNVCLĐ 2020; tuyên truyền công đoàn các cấp tham gia giải báo chí 

toàn quốc về xây dựng Đảng (giải Búa liềm vàng) lần thứ V năm 2020 bằng nhiều 

hình thức thiết thực, phù hợp với tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 với 1.369 

cuộc có 106.934 lượt người tham dự. 

Triển khai học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn 

dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; triển khai công tác tăng cường bảo vệ nền tảng tư 

tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình 

mới (Ban Chỉ đạo 35 của Liên đoàn Lao động thành phố); kế hoạch thực hiện chương 

truyền thông công đoàn Việt Nam năm 2020. 
 

Sơ kết bằng văn bản 04 năm thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW, qua đó đề nghị Tổng 

Liên đoàn tặng bằng khen cho 01 tập thể điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo 

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
5
; báo cáo sơ kết về Ban Chỉ đạo 138 

thành phố tình hình kết quả công tác phòng chống ma túy trong CNVCLĐ 6 tháng đầu 

năm: sơ kết bằng văn bản 05 năm thực hiện Đề án 3483 và Kế hoạch số 72/KH-UBND 

của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về xây dựng người Cần Thơ “Trí tuệ - Năng 

động - Nhân ái - Hào hiệp - Thanh lịch” theo tinh thần Nghị quyết 45/NQ-TW giai 

đoạn 2016 – 2020. Công đoàn các cấp vận động đoàn viên, CNVCLĐ hiến máu tình 

nguyện, từ đầu năm đến nay được 4050 đơn vị máu và 50 đơn vị tiểu cầu máu. 

  Tiếp làm việc Đoàn Kiểm tra của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc 

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 (Đề án 1780) và Đề án “Đẩy mạnh các hoạt 

động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến 2020” (Đề 

án 231) của Thủ tướng Chính phủ. 

 

4. Công tác thi đua, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 

chính đáng của CNVCLĐ 

Phát động phong trào thi đua trong CNVCLĐ thành phố, chào mừng Đại hội 

Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kỷ niệm 90 

năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020), 130 năm 

Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020), 75 năm Quốc khánh Nước 

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2020), CNVCLĐ đăng ký thực 

hiện 24.760 đề tài, sáng kiến, giải pháp, kinh nghiệm; 91 công trình, sản phẩm; 10 

công trình thi đua; 91 mô hình Dân vận khéo. Hướng dẫn các cấp Công đoàn phối hợp 

với chính quyền cùng cấp tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2020, có 

926/926 đơn vị tổ chức hội nghị CBCC (đạt 100%); 253/290 đơn vị tổ chức hội nghị 

người lao động (đạt 87%); 4/4 doanh nghiệp nhà nước, 253/300 doanh nghiệp ngoài 

nhà nước tổ chức đối thoại tại nơi làm việc (đạt 84,3%). 

Liên đoàn Lao động thành phố khen thưởng thành tích hoạt động  năm 2019, 

tặng 12 cờ, 59 bằng khen tập thể và 346 bằng khen cá nhân; đề nghị Tổng Liên đoàn 

tặng 03 cờ, 10 bằng khen tập thể và 18 bằng khen cá nhân; tặng bằng khen chuyên đề 

“Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2019 cho 41 cá nhân; khen thưởng phục vụ tổng 
                                                 
5 CĐCS CTy Cấp nước Trà Nóc- Ô Môn  
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kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ và Chỉ thị 03/CT-TLĐ cho 10 bằng 

khen  tập thể, 59 bằng khen cá nhân và đề nghị Tổng Liên đoàn tặng bằng khen cho 02 

cá nhân. Năm 2019, Liên đoàn Lao động thành phố được Tổng Liên đoàn tặng cờ thi 

đua toàn diện và Ủy ban nhân dân thành phố tặng bằng khen.  

Thực hiện “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên”, công đoàn các cấp đã ký kết mới 

23 doanh nghiệp, có 48.460 đoàn viên được hưởng lợi ích, số tiền trên 7,8 tỷ đồng. 

Thương lượng, thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) ký kết mới 19/40 bản thỏa 

ước, có 53/40 CĐCS đề xuất, thương lượng với chủ doanh nghiệp hỗ trợ bữa ăn giữa 

ca cho người lao động, định mức mỗi suất ăn tối thiểu 15.000 đồng/suất. 

Triển khai đến các cấp công đoàn về việc thực hiện Nghị định 90/2019/NĐ-CP 

ngày 15/11/2019 của Chính phủ về việc tăng lương tối thiểu vùng theo quy định; kết 

hợp “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động”, công đoàn các cấp phối hợp với 

các đơn vị liên quan, thành lập đoàn kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật lao động, 

ATVSLĐ, tiền lương, thưởng CNLĐ ở 08 doanh nghiệp; Liên đoàn Lao động thành 

phố tham gia giám sát 04 cuộc theo Quyết định 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ 

chính trị; tham gia 02 cuộc phản biện về các dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân 

thành phố. 

Hướng dẫn công đoàn các cấp tổ chức triển khai Luật An toàn vệ sinh lao động; 

tập huấn công tác thực hành sơ cấp cứu cho lực lượng an toàn vệ sinh viên và đoàn 

viên nghiệp đoàn
6
. Tổ chức Hội thi an toàn sinh viên giỏi trong các cấp công đoàn, tiến 

tới Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi cấp thành phố lần thứ XII và chọn đội tham gia Hội 

thi “An toàn vệ sinh viên giỏi” toàn quốc lần thứ 4 năm 2020. Đến nay, đã có 02 đơn vị 

công đoàn cấp trên cơ sở tổ chức Hội thi có 18 đội với 78 thí sinh tham gia
7
. 

Triển khai Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ các cấp 

(giai đoạn 2015-2020), tiến tới Hội nghị điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ thành phố lần 

thứ V và Đại hội thi đua yêu nước trong CNVCLĐ toàn quốc lần thứ X. 

* Hoạt động xã hội: 

Hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Ban Thường vụ Liên đoàn 

Lao động thành phố, tổ chức Chương trình “Tết Sum vầy - Mừng xuân ơn Đảng - Ngày 

hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình” năm 2020 ( Chương trình) tại Khu Công nghiệp 

Trà Nóc trong 02 ngày (28-29/12/2020), đã thu hút trên 10 ngàn lượt đoàn viên, người lao 

động tham gia, Ban Tổ chức chương trình đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: Tổ 

chức đên Gala phục vụ các tiết mục văn nghệ, hài, xiếc…, kết hợp tôn vinh 24 công nhân 

trực tiếp sản xuất có thành tích xuất sắc phong trào “Thi đua lao động giỏi, lao động sáng 

tạo” năm 2019; phối hợp với Ban An toàn giao thông thành phố và Công an thành phố tổ 

chức tuyên truyền an toàn giao thông, hướng dẫn lái xe an toàn, tổ chức các trò chơi tìm 

hiểu về an toàn giao thông và thay nhớt miễn phí cho hơn 500 lượt CNLĐ; tổ chức khám 

bệnh và cấp miễn phí 500 cơ số thuốc cho CNLĐ; tổ chức 50 gian hàng trưng bày sản 

phẩm và bán hàng (giảm giá từ 5%-30%), tổng số tiền các gian hàng bán giảm giá cho 

người lao động tham quan mua sắm tiết kiệm trên 180 triệu đồng; tổ chức 13 gian hàng 

trưng bày bánh dân gian và phục vụ ăn miễn phí cho trên 2.000 lượt CNLĐ. 

                                                 
6
 LĐLĐ Thốt Nốt: Phối hợp kiểm tra pháp luật lao động 08 doanh nghiệp; tổ chức thi trắc nghiệm 2000 phiếu dự 

thi, tổ chức  02 lớp sơ cấp cứu cho 65 đoàn viên. 
7
 LĐLĐ quận Ô Môn 12 đội, 60 thí sinh; LĐLĐ quận Bình Thủy 06 đội, 18 thí sinh 
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Dịp này Liên đoàn Lao động thành phố phối hợp với các ngành, các doanh nghiệp 

trao 05 “Mái ấm công đoàn”, trao 4.583 phần quà hỗ trợ tiền mua 300 vé xe cho 

CNLĐ về quê đón Tết, tặng 20.000 phiếu mua hàng mỗi phiếu trị giá 50.000 đồng; đến 

thăm và tặng quà cho 11 công nhân bị tai nạn lao động nặng, tổng kinh phí cho các hoạt 

động của Chương trình số tiền 5,390 tỷ đồng
8
. Nhân dịp này, công đoàn các cấp đã vận 

động, hỗ trợ trao 53.040 phần quà cho đoàn viên, người lao động được vui Xuân đón Tết 

với tổng kinh phí 37,591 tỷ đồng.  

Liên đoàn Lao động thành phố phối hợp tổ chức và phục vụ Đoàn của Thủ 

tướng Chính phủ và lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đến thăm và trao 

100 phần quà cho CNLĐ nghèo thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý.  

Trong 6 tháng đầu năm, công đoàn các cấp vận động đoàn viên, CNVCLĐ, 

đóng góp Quỹ Tấm lòng vàng Công đoàn Cần Thơ, thu được 3,554 tỷ đồng
9
. Đã hỗ trợ 

19 căn “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên khó khăn về nhà ở
10

, trợ cấp khó khăn 10 

trường hợp đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo, trao 830 suất học bổng cho con đoàn viên có 

hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ khó khăn cho 3.010 đoàn viên, CNLĐ tổng số tiền trên 2,9 tỷ 

đồng. Ngoài ra, công đoàn các cấp đã vận động trao 02 “Mái ấm công đoàn”
11

 tổ chức  

thăm hỏi 23.900 đoàn viên gặp khó khăn, tổng số tiền 4 tỷ 969 triệu đồng. 

 

5. Công tác tổ chức  

Thực hiện chủ đề năm 2020 về “ Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ 

sở”, ngay từ đầu năm Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức hội nghị giao chỉ tiêu 

hoạt động công đoàn cho các cấp công đoàn, đặc biệt chú trọng đến công tác phát triển 

đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở ở các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước 

có từ 25 lao động trở lên. Đến nay, đã kết nạp 1.025 đoàn viên mới, thành lập mới 9 

công đoàn cơ sở. Hiện tại, tổng số đoàn viên trên địa bàn thành phố 80.792/86.372 lao 

động (giảm 1647 đoàn viên), với 1.233 công đoàn các cấp. Công đoàn các cấp đã cập 

nhập 49.406 dữ liệu đoàn viên lên phần mềm quản lý đoàn viên; giới thiệu 114 đoàn 

viên ưu tú cho Đảng xem xét, chăm bồi và phát triển.  

Triển khai kế hoạch chỉ đạo 08/13 công đoàn cấp trên cơ sở hết nhiệm kỳ tổ 

chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội công đoàn (nhiệm kỳ 2015-

2020), bổ sung chỉ tiêu, phương hướng nhiệm vụ cho nghị quyết đến năm 2023 để phù 

hợp với nhiệm kỳ của Đại hội Công đoàn thành phố, lần thứ XI nhiệm kỳ (2023-2028)  

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 4a/NQ-TLĐ, ngày 04/3/2010 của Tổng 

Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng đào tạo, 

bồi dưỡng cán bộ công đoàn, giai đoạn 2010 - 2020” bằng văn bản. 

Triển khai Kế hoạch số 393/KH-LĐLĐ thực hiện Chương trình số 1563/Tr-TLĐ 

của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam về “Xây dựng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ 

sở ngoài khu vực nhà nước đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ”. Phấn 

đấu trong nhiệm kỳ 100% chủ tịch công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước được bồi 

dưỡng, tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ công tác công đoàn, qua đó 

                                                 
8
 Đơn vị hỗ trợ, tài trợ: Tổng Liên đoàn 237 triệu đồng, UBND TP 750 triệu đồng, Công an thành phố 300 vé xe, ngành Y 

tế 500 cơ số thuốc, Ban ATGT quà tham gia chương trình… tài chính công đoàn 1,239 tỷ đồng 
9
 Cty Điều hành đường ống Tây Nam hỗ trợ 600 triệu đồng  

10
 Mái ấm CĐ 40 triệu đồng/căn, trợ cấp khó khăn từ 2-3 triệu đồng/trường hợp, học bổng: bình quân 500 ngàn đồng/suất 

11
 LĐLĐ huyên Cờ Đỏ vận động 01 căn và CĐ Viên chức vận động  01 căn 
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từng bước nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng, thời cơ và thách thức 

của tổ chức công đoàn trong tình hình mới. Qua đó, có 2.174 công nhân lao động được 

học tập nâng cao trình độ.  

Đảng đoàn, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phô thực hiện công tác tổ 

chức cán bộ: thành lập Ban Tổ chức - Kiểm tra (trên cơ sở sáp nhập Ban Tổ chức và 

Văn phòng Ủy ban Kiểm tra), thành lập Ban Tuyên giáo - Nữ công (trên cơ sở sáp nhập 

Ban Tuyên giáo và Ban Nữ công) đã hoàn thành Đề án sắp xếp tổ chức, bộ máy cơ quan 

Liên đoàn Lao động thành phố được Thành ủy phê duyệt; thực hiện  các chính sách đối với 

cán bộ nghỉ hưu, cán bộ chuyển công tác; bố trí cán bộ chủ chốt cho các ngành
12

; hiệp y 

công tác cán bộ đối với Ban Thường vụ Quận ủy, Huyện ủy về điều động cán bộ chuyên 

trách công đoàn và cơ cấu cán bộ công đoàn tham gia cấp ủy, hiện có 04 chủ tịch công đoàn 

tham gia cấp ủy khóa mới. 

Liên đoàn Lao động thành phố hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt 

động công đoàn năm 2020 và xét đề nghị tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây 

dựng tổ chức Công đoàn” năm 2020 cho 71 cán bộ lãnh đạo Đảng, Chính quyền và cán 

bộ công đoàn các cấp.  

 

6. Công tác nữ công 

Triển khai đến công đoàn các cấp các hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm của công 

tác nữ công năm 2020; hướng dẫn tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày Quốc 

tế Phụ nữ (8/3) và 1980 năm cuộc Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Ngày Quốc tế hạnh phúc 

(20/3); ngày Gia đình Việt Nam 28/6..., công đoàn các cấp phát động tham gia Sự kiện 

tuần lễ “Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam” trong nữ CNVCLĐ năm 2020. Kết quả có 

100% nữ CBCC,VC ở các CĐCS cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp hưởng ứng.  

Ban Nữ công công đoàn các cấp đã vận động hưởng ứng các hoạt động “Tháng 

hành động vì trẻ em” năm 2020. Kết quả vận động có 72 suất học bổng (2 triệu 

đồng/suất), 1.961 phần quà (mỗi phần từ 250-350 ngàn đồng) tổng số tiền trên 700 

triệu đồng
13

. 

Hướng dẫn đăng ký “Hai giỏi” năm 2020 trong các cấp công đoàn có 

46.475/50.270 nữ CNVCLĐ đăng ký, đạt 90,99%. Thành lập mới 06 Ban Nữ công 

quần chúng, giảm 11 Ban Nữ công quần chúng (HCSN 09, SXKD 02)
14

, do tinh giảm 

biên chế, sáp nhập công đoàn, lao động nữ trong các doanh nghiệp đã nghỉ việc.  

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH, ngày 29/01/2011 về “Công 

tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước” và Chỉ thị 03/CT-

TLĐ, ngày 18/8/2010 về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm 

                                                 
12

 Họp mặt cán bộ công đoàn qua các thời kỳ nhân dịp Tết Nguyên đán; báo cáo kết quả đánh giá cán bộ công chức năm 

2019 về Tổ chức thành ủy; xét nâng lương thường xuyên và nâng lương trước hạn cho CBCC,VC; đồng động chỉ định 

Chủ tịch CĐ Ngành Giáo dục và Công đoàn Viên chức thành phố 
13

 LĐLĐ Q Ninh Kiều (250 P); LĐLĐ Q Cái Răng (190 P), LĐLĐ Q Bình Thủy (300P), LĐLĐ Q. Ô Môn (190 P), 

LĐLĐ Q. Thốt Nốt (93P), LĐLĐ H. Thới Lai (38 P); LĐLĐ H. Cờ Đỏ (100P), LĐLĐ H. Vĩnh Thạnh (100P), CĐ ngành 

Y tế (72 suất học bổng); CĐ ngành GD & ĐT (100P); CĐ Viên chức (200P), Cty CP Dược Hậu Giang (100 P), Cty 

TNHH NN MTV Xổ số kiến thiết Cần Thơ (100P); Bảo hiểm tiển gửi Việt Nam khu vực ĐBSCL (50P); CĐCS Cty CP 

Cấp thoát nước (50P), Trường ĐH Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ (50P), Trường CĐ Kinh tế- kỹ thuật Cần Thơ (50P). 
14

 Phát hành 1.155 Sổ tay công tác Nữ công năm 2020 để Ban Nữ công Công đoàn các cấp làm tài liệu tuyên tuyền, tham 

khảo học tập và sinh hoạt các chuyên đề về giới trong nữ CNVCLĐ tại cơ quan, đơn vị. Nhận 120 tin, bài viết về hoạt 

động công đoàn các cấp trình ban biên tập kiểm duyệt và cập nhật lên website LĐLĐ TP. 
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việc nhà” trong nữ CNVCLĐ thành phố (giai đoạn 2010 – 2020), tổng kết 15 năm thực 

hiện Chỉ thị 49-CT/TW ngày 21/2/2002 của Ban Bí thư về “Xây dựng gia đình thời kỳ 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và tổng kết việc thực hiện Kế hoạch số 

18/KH-TLĐ, ngày 28/2/2004 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về triển khai 

Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam và chương trình hành động quốc gia phòng, 

chống bạo lực gia đình đến năm 2020 bằng văn bản. 

 

 7. Công tác kiểm tra 

Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động thành phố nhận 02 đơn khiếu nại trong đó 

01 đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết, 01 đơn chuyển về công đoàn cấp trên cơ 

sở giải quyết.  

Thực hiện kiểm tra đồng cấp về tài chính công đoàn năm 2019, qua kiểm tra 

Đoàn có báo cáo kết luận thông qua Ban Thường vụ LĐLĐ TP và gửi Báo cáo về Ủy 

ban kiểm tra Tổng Liên đoàn. Phối hợp với Ban Tài chính kiểm tra và duyệt quyết toán 

tài chính công đoàn 06 tháng cuối năm 2019 đối với 13 công đoàn cấp trên cơ sở. 

Kiểm tra hoạt động Quỹ trợ vốn năm 2019 đối với 02 đơn vị 
15

. Kiểm tra tài chính năm 

2019 và 04 tháng đầu năm 2020 tại đơn vị Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Công 

đoàn Cần Thơ.  

 Triển khai kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện NQ 6b/NQ-TLĐ ngày 3/8/2015 của 

BCH TLĐ về “ Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động UBKT công đoàn”.  

 

8. Công tác Tài chính 

 Báo cáo quyết toán tài chính công đoàn năm 2019; hướng dẫn công đoàn các 

cấp xây dựng dự toán, quyết toán năm 2020; duyệt quyết toán 06 tháng cuối năm 2019 

đồng thời phê duyệt dự toán 2020 cho công đoàn các cấp. 

Thực hiện thu kinh phí, đoàn phí công đoàn 2020, đến nay, đã thu được 

52.988,5 triệu đồng (đạt 43,82%); thực hiện chi 44 tỷ đồng (đạt 42,72%) kế hoạch 

năm; thu điều chỉnh giảm chi hành chính - phong trào 1,679 triệu đồng (đạt 28%). 

Hướng dẫn công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tuyên truyền, vận động CĐCS khu vực 

sản xuất kinh doanh mở tài khoản qua Ngân hàng được 152/373 đơn vị
16

. Đến nay, đã 

thực hiện việc nộp kinh phí công đoàn qua tài khoản công đoàn Việt Nam, được 28/60 

doanh nghiệp, (đạt 46,7%). 

 Hướng dẫn báo cáo và tổ chức tổng kết 4 năm thực hiện Nghị quyết 9
c
/NQ-

BCH, của BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam (khóa XI) về “Điều chỉnh giảm tỷ trọng chi 

hành chính, hoạt động phong trào tại các cấp công đoàn để tạo nguồn kinh phí cho đầu 

tư xây dựng các thiết chế của công đoàn phục vụ đoàn viên, công nhân, lao động các 

Khu công nghiệp, khu chế xuất”. Hướng dẫn công đoàn các cấp rà soát đối tượng 

hưởng gói hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng Covid-19 từ nguồn tài chính 

công đoàn. 

  

 

                                                 
15

 Liên đoàn Lao động quận Bình Thủy và Công đoàn Giáo dục & Đào tạo thành phố. 
16

 trong đó có 129/246 đơn vị có tổ chức công đoàn; 23/127 đơn vị chưa có tổ chức công đoàn 
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9. Hoạt động của các đơn vị trực thuộc:  

9.1. Nhà Văn hóa Lao động: Phục vụ các cuộc hội nghị, tập huấn, tập luyện văn 

nghệ, thể dục thể thao.... có hơn 6.347 lượt người đến tham gia. 

9.2. Công ty TNHH Một thành viên Thƣơng mại và Du lịch Công đoàn: 
Tiếp 7.419 lượt khách đến ăn nghỉ và lữ hành, doanh thu 857 triệu đồng. 

9.3. Trƣờng Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Công đoàn Cần Thơ: Khai giảng 

3 khóa lớp lái xe ô tô (hạng B2) có 150 học viên dự. Tổ chức thi tốt nghiệp cấp chứng 

chỉ sơ cấp lớp lái xe ôtô (hạng B2)  cho 150 học viên. Liên kết đào tạo 128 học viên 

các lớp: Thuyền - máy trưởng; lớp chứng chỉ chuyên môn thủy nội địa; lái xe mô tô 

(hạng A1); lớp Trung cấp Kỹ thuật chế biến món ăn; lớp pha chế - nấu ăn nâng cao; 

lớp nâng bậc nghề và lớp nữ công gia chính.  

9.4. Quỹ Trợ vốn cho CNLĐ nghèo: Phát vay 360 lượt đoàn viên, CNVCLĐ với 

tổng số tiền 6,1 tỷ đồng. Thu hồi vốn, lãi tiền vay và tiết kiệm bắt buộc trên 6,3 tỷ đồng. 

 

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 

1. Mặt làm đƣợc 

Các cấp công đoàn đã tổ chức các hoạt động chăm lo tết cho đoàn viên, người 

lao động; nhiều chương trình lớn trong hoạt động chăm lo tết đã được tổ chức tại cơ sở 

thu hút được đông đảo đoàn viên người lao động tham gia, tạo sự lan tỏa, góp phần 

tuyên truyền sâu rộng các hoạt động của tổ chức công đoàn đến đoàn viên và người lao 

động. Phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện công tác giám sát việc trả lương 

thưởng cho người lao động góp phần ổn định và xây dựng quan hệ lao động hài hòa tại 

doanh nghiệp. 

Trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, các cấp công đoàn đã chủ 

động phối hợp với chính quyền đồng cấp triển khai kịp thời các quy định của Đảng, 

Chính phủ tạo sự đồng thuận cao của đoàn viên, CNVC-LĐ; tham gia xử lý các công 

việc và kịp thời chăm lo cho đoàn viên, người lao động góp phần thắng lợi cho công 

tác phòng chống dịch bệnh trong thời gian qua. 

2. Hạn chế 

Công tác phát triển đoàn viên, thành lập tổ chức công đoàn gặp nhiều khó khăn, 

các nguồn thu trong 06 tháng đầu năm giảm ảnh hưởng đến các chỉ tiêu hoạt động 

chung của Công đoàn thành phố. Hoạt động của các đơn vị kinh tế sự nghiệp giảm do 

không tổ chức được các hoạt động phục vụ công nhân viên chức, người lao động. 

 

IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020 

1. Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm trọng đại của đất nước: Kỷ niệm 91 năm 

ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2020); kỷ niệm 75 năm Quốc 

khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020); đặc biệt là tuyên truyền và 

tổ chức các hoạt động ý nghĩa, thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành 

phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025;  

2.Tăng cường tuyên truyền để đoàn viên, người lao động hiểu, nắm rõ các chủ 

trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các chỉ đạo giải pháp của Chính 

phủ, các cấp công đoàn và địa phương, từ đó giúp người lao động an tâm, tin tưởng và 
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gắn bó với doanh nghiệp để khôi phục sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm góp 

phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiếp bộ; 

3. Thực hiện công tác truyền thông công đoàn 2020, tập trung tuyên truyền hoạt 

đông điển hình của các cấp công đoàn. Phối hợp với ngành chức năng chủ động thông 

tin trên mạng xã hội của công đoàn; 

4. Đổi mới phương thức tuyên truyền , vâṇ đôṇg giáo duc̣ nữ công nhân , viên 

chức, lao động học tập , nghiên cứu các chủ trương , nghị quyết của  Đảng, chính sách 

pháp luật nhà nước, đăc̣ biêṭ là các nội dung về giới ; thành lập mới, kiện toàn và nâng 

cao chất lượng hoạt động Ban nữ công quần chúng các cấp. Quan tâm, chăm lo cho nữ 

công nhân, viên chức, lao động và con công nhân viên chức, lao động; tổ chức các 

hoạt động kỷ niệm “Tháng hành động vì trẻ em”, Tết Trung thu, kỷ niệm ngày thành 

lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. 

5. Tổ chức và tham gia kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật lao động đối 

với người lao động nhất là việc triển khai thực hiện Nghị định 42/NĐ-CP và Quyết 

định 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; việc thực hiện chế độ, chính sách 

đối với người lao động về bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm, chất lượng bữa 

ăn ca; tăng cường đối thoại, nhất là đối thoại đột xuất để giải quyết vấn đề phát sinh tại 

cơ sở. Tiếp tục nâng cao chất lượng các bản TƯLĐTT đã ký kết, trong đó chú ý nâng 

dần chất lượng bữa ăn ca của người lao động; tăng cường ký kết chương trình phúc lợi 

đoàn viên; tiếp tục phát huy phong trào thi đua của tổ chức công đoàn góp phần lập 

thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ  XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

Tiếp tục vận động đóng góp quỹ “ Tấm lòng vàng Công đoàn Cần Thơ” kịp thời hỗ trợ 

cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức tốt các hoạt động chăm lo cho đoàn 

viên, CNLĐ trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. 

6. Tổ chức Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi các cấp và tham Hội thi An toàn vệ 

sinh viên giỏi cấp toàn quốc; tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ 

thành phố.  

 7. Tổ chức tập huấn, triển khai Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Hướng dẫn thi 

hành Điều lệ  Công đoàn và tập huấn công tác kiểm tra đoàn. Tổng kết 10 năm thực 

hiện Nghị quyết 4a/NQ-TLĐ ngày 04/3/2010 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 

về “Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn 

giai đoạn 2010 - 2020”. 

 8. Công đoàn các cấp tiếp tục đẩy mạnh giải pháp thực hiện chủ đề năm “Nâng 

cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”; rà soát phát triển đoàn viên và thành lập 

mới công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn những nơi có đủ điều kiện, đặc biệt quan tâm đối 

với lao động khu vực phi chính thức và doanh nghiệp có 25 lao động trở lên. Tiếp tục 

thực hiện giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp; hoàn thành cơ bản 

việc cập nhật dữ liệu đoàn viên và đổi thẻ đoàn viên công đoàn. 

 9. Công đoàn các cấp tổ chức sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội 

Công đoàn thành phố lần thứ X (nhiệm kỳ 2018-2023) và nghị quyết đại hội công đoàn 

cấp mình. Sơ kết 5 năm thực hiện NQ 6b/NQ-TLĐ ngày 3/8/2015 của BCH TLĐ về “ 

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động UBKT công đoàn”.  

 10. Kiểm tra tài chính và việc chấp hành Điều lệ Công đoàn đối với 13 công 

đoàn cấp trên cơ sở và 05 CĐCS khu vực ngoài nhà nước có đông đoàn viên; giải 
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quyết và tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của đoàn viên (nếu có). Ngoài 

ra, thực hiện kiểm tra đột xuất đối với công đoàn các cấp theo chức năng, nhiệm vụ 

của Ủy ban kiểm tra. 

 11. Hướng dẫn các cấp công đoàn khu vực sản xuất kinh doanh mở tài khoản qua  

Ngân hàng TMCP Công thương (Viettinbank) hoặc Ngân hàng NN & PTNT 

(Agribank); cập nhật hướng dẫn các quy định mới về tài chính cho các cấp công đoàn; 

tiếp tục đôn đốc và thực hiện thu kinh phí, đoàn phí, thu điều chỉnh giảm chi hành 

chính- phong trào; kiểm tra quyết toán tài chính công đoàn năm 2020 và lập dự toán 

năm 2021. 

12. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố, tiếp tục 

triển khai thực hiện đạt hiệu quả các chỉ tiêu, kế hoạch hoạt động năm 2020 được phê 

duyệt. 

 

 
Nơi nhận: 
- Đoàn Chủ tịch TLĐ (để b/c);   

- TT Thành ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ (để b/c); 

- Văn phòng, Ban Dân vâṇ, Ban Nội chính TU (để b/c); 

- Đảng ủy khối CQ DCĐ, khối DN (để phối hợp);     

- UV BCH, UV UBKT LĐLĐ TP (để t/h);  

- CĐ các cấp (để t/h);  
- Các Ban, đơn vị trực thuộc (để t/h);                                            

- Lưu TH, VT, trang Web (http://ldldct.org.vn). 

     TM. BAN THƢỜNG VỤ 

     PHÓ CHỦ TỊCH THƢỜNG TRỰC 

 

 

 

 

       Huỳnh Thị Hiền 
 


		2020-08-03T14:38:25+0700
	Việt Nam
	Liên đoàn Lao động<ldld@cantho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




