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PHẦN I 

KẾT QUẢ PHONG TRÀO CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG 

VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM 2022 

 

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

Liên đoàn Lao động thành phố hiện có 87.136 CNVCLĐ trong đó 81.774 đoàn 

viên CĐ, với 1.200 công đoàn cơ sở, có 13 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. 

Đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tiếp tục an tâm, tin tưởng về những 

thành tựu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của cả nước và địa phương trong một 

năm qua, nhất là công tác phòng, chống dịch Covid-19. Mặc dù tình hình dịch Covid-

19 diễn biến phức tạp nhưng dưới sự chỉ đạo kịp thời các cấp ủy Đảng, chính quyền và 

tuyên truyền mạnh mẽ của công đoàn các cấp. Tất cả đoàn viên, CNVCLĐ trên địa bàn 

đều rất phấn khởi khi cấp độ dịch được kiểm soát tốt ở mức thấp và ổn định; các hoạt 

động sản xuất kinh doanh, khu vui chơi giải trí, điểm du lịch,…dần hồi phục, từng 

bước thích ứng với diễn biến của dịch bệnh.  Tuy nhiên, kinh tế - xã hội của thành phố 

vẫn đối mặt với những khó khăn, thách thức; trật tự xã hội còn diễn biến phức tạp, giá 

cả các mặt hàng thiết yếu, đặc biệt là giá xăng, dầu tăng cao ảnh hưởng lớn đến hoạt 

động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc 

tìm kiếm nguyên liệu sản xuất do giá nguyên liệu tăng cao, nguồn nguyên liệu bị thiếu 

hụt, không đủ cung ứng cho hoạt động sản xuất…  

* Tình hình việc làm, thu nhập của người lao động:  

Tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động góp 

phần tạo việc làm mới cho hơn 7.000 lao động. Thu nhập của người lao động cao nhất: 

11 triệu đồng/người/tháng, trung bình: 6,5 triệu đồng/người/tháng, thấp nhất: 

4,451.200  triệu đồng/người/tháng 

Tuy nhiên, có 31 doanh nghiệp giải thể, tạm ngừng hoạt động với 5.844 người 

lao động mất việc làm, dẫn đến nhiều người lao động bị giảm giờ làm, chấm dứt hợp 

đồng lao động, ảnh hưởng đến thu nhập, đời sống. Nhiều người lao động phải chấp 

nhận tăng ca, làm thêm giờ để tìm nguồn thu nhập trang trải cuộc sống. Chất lượng 

cuộc sống của người lao động ở vùng công nghiệp phát triển có sự chuyển biến, nhưng 

những vấn đề bức xúc chưa có sự thay đổi rõ nét, như: Nhà ở, nhà lưu trú, dịch vụ 

khám chữa bệnh, sinh hoạt văn hóa, công tác quản lý nhà trẻ, nhà mẫu giáo dành cho 

con công nhân...  
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 Các doanh nghiệp đều thực hiện việc điều chỉnh lương tối thiểu vùng theo Nghị 

định 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ, đồng thời thực hiện chi trả lương 

đầy đủ cho CNLĐ trước Tết Nguyên đán, không có đơn vị nào nợ lương CNLĐ.  

* Tình hình tại nạn lao động:  

Trong năm 2022, trên địa bàn thành phố xảy ra 01 vụ lãn công. Không xảy ra vụ 

tai nạn lao động nghiêm trọng.  

* Tư tưởng, tâm trạng và nguyện vọng người lao động: 

Cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn thành phố tư 

tưởng ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; sự quản lý, chỉ đạo điều hành của 

Thành ủy và quan tâm tạo điều kiện Ủy ban Nhân dân thành phố; phấn khởi trước sự 

quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, tổ chức Công đoàn đặc biệt là trong dịp Tết 

nguyên đán, Tháng Công nhân, đoàn viên, người lao động vui mừng, phấn khởi với Quy 

định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28 tháng 3 năm 2022 của Thủ Tướng chính phủ về việc 

thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động; Phó Thủ tướng Thường trực 

Phạm Bình Minh vừa ký Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12.6.2022 quy định 

mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, từ 1.7, 

Chính phủ quy định tăng lương tối thiểu vùng thêm 6%. Đoàn viên, công nhân lao 

động vui vừng, phấn khởi khi Công đoàn Việt Nam dự kiến chi 500 tỷ đồng chăm lo 

Tết Quý Mão 2023 cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, vui 

xuân đón tết. 

Tuy nhiên, do tình hình lạm phát, giá xăng dầu tăng, giảm không ổn định, lãi suất 

Ngân hàng cho vay cao…các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh 

doanh, sản phẩm hàng hóa tiêu thụ chậm, giá các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu tăng 

cao, có ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, việc làm, tiền lương, thu 

nhập, đời sống CNVCLĐ, nhất là công nhân lao động có thu nhập thấp, phải thuê nhà 

trọ ở địa bàn các Khu Chế xuất và Công nghiệp. Trước tình hình trên, CNVCLĐ lo 

lắng trước biến động trên ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp và đời sống của 

người lao động; một bộ phận người lao động băn khoăn lo lắng liên quan đến đề xuất 

trong sửa đổi Luật BHXH về việc người lao động đang trong độ tuổi lao động, nếu rút 

BHXH một lần chỉ được rút phần mình đóng (8%), thực tế hiện nay đã có một số 

trường hợp người lao động xin nghỉ việc để được hưởng chế độ trợ cấp một lần theo 

Luật BHXH hiện hành.    

II. VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM 2022  

1. Công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi ngƣời lao động 

1.1. Công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động 

- Các cấp công đoàn tham gia giám sát tình hình thực hiện lương thưởng tết cho 

người lao đôṇg nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 và tổ chức “Tết Sum vầy 

- Xuân Bình an”; Thực hiện các chế độ chính sách chăm lo cho đoàn viên, CNVCLĐ, 

đặc biệt hỗ trợ đoàn viên, CNLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 và đoàn viên có 

hoàn cảnh khó khăn, CNLĐ bị tai nạn lao động nặng, công nhân lao động không có điều 

kiện về quê ăn Tết tại các Tổ Tự quản Khu Nhà trọ công nhân, người lao động nhiều 

năm không có điều kiện về quê vui Xuân đón Tết với tinh thần vui tươi, an toàn, tiết 

https://laodong.vn/thoi-su/nguoi-lao-dong-phan-anh-luong-tang-rat-mung-nhung-dung-tang-gia-1054510.ldo
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kiệm. Qua đó, Thủ Tướng Chính phủ, Liên đoàn Lao động thành phố và các cấp công 

đoàn đã tặng 24.082 suất quà với trị giá trên 13 tỷ đồng
1
;  

- Thực hiện Kết luận số 03/KL-TLĐ ngày 18/01/2022 của Ban Chấp hành Tổng 

Liên đoàn về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 7c/NQ-BCH về chất lượng bữa ăn ca 

của người lao động đến các cấp công đoàn, kết quả có 43 CĐCS doanh nghiệp triển khai
2
 

với nhiều hình thức tăng chất lượng bữa ăn ca đa dạng như: tổ chức bữa tiệc hoặc tăng 

thêm trái cây, sữa chua, trứng, ngũ cốc…với số tiền từ tăng thêm từ 5.000 đồng đến 

30.000 đồng cho một công nhân; Có nhiều doanh nghiệp tổ chức họp mặt và tổ chức ăn 

cho đoàn viên, trong đó Liên đoàn Lao động thành phố trao tặng 300 thùng sữa Milo cho 

con CNVCLĐ thành phố, tổng trị giá 105 triệu đồng
3
.    

- Thực hiện theo quy định Tổng Liên đoàn, Công đoàn cấp trên cơ sở tiếp tục 

trích kinh phí hỗ trợ CNVCLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trong khu vực 

cách ly, phong tỏa đủ điều kiện, chi hỗ trợ cho 1.182 đoàn viên, và người lao động có 

hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 với tổng số tiền 2 tỷ 

424.500
đ
 
4
. Chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-

19 theo Quyết định số 3749/QĐ-TLĐ của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt 

Nam với số tiền gần 1, 357 tỷ đồng. 

- Công đoàn các cấp kịp thời thăm hỏi, tặng quà, động viên 922 cán bộ đoàn viên 

CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo với tổng số tiền 281 triệu
5
.  

- Tổ chức 01 lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ Kỹ năng thương lượng, thực hiện 

ký kết có hiệu quả Thỏa ước lao động tập thể cho 144 học viên là cán bộ công đoàn các 

cấp công đoàn. Phối hợp cùng Sở Tài nguyên & Môi trường mở lớp tập huấn tuyên 

truyền một số nội dung Luật bảo vệ Môi trường trong CNVCLĐ năm 2022 với gần 

110 cán bộ CĐ tham dự. Tiếp và tư vấn cho 42 trường hợp đến tư vấn về hợp đồng lao 

động, đơn phương chấm dứt HĐLĐ và trợ cấp thôi việc... 

- Triển khai đến các cấp công đoàn, yêu cầu thực hiện nghiêm, đúng theo Nghị 

định số 38/2022/NĐ-CP về việc quy định tăng lương tối thiểu vùng. 

1.2. Về hoạt động xã hội: 

- Các cấp công đoàn đã vận động đóng góp Quỹ XHTT Tấm Lòng vàng số tiền 

2,748 tỷ đồng. Ban quản lý Quỹ Tấm lòng vàng xét hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 36 Mái 

ấm Công đoàn cho đoàn viên khó khăn về nhà ở với tổng số tiền 1,560 tỷ đồng và trợ 

cấp khó khăn cho 25 đoàn viên bị bệnh hiểm nghèo, với số tiền 57 triệu đồng.  

- Trao 867 suất học bổng, số tiền  637.200.867 đồng 
6
. Trao tặng 05 xe đạp cho học 

sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi, tổng trị giá 7,5 triệu đồng. Phối hợp với 

                                           
1
 Trong đó, Liên đoàn Lao động thành phố hỗ trợ quà tổng cộng 1 tỷ 900 triệu đồng (bằng tiền mặt) với 3.800 suất quà, mỗi 

suất quà trị giá 500.000 đồng; công đoàn các cấp hỗ trợ quà bằng tiền mặt và hiện vật tổng cộng 10 tỷ 907 triệu đồng với 

20.023 suất quà (mỗi suất quà trị giá từ 100.000 đồng đến 2 triệu đồng);  
2
 LĐLĐ quận Thốt Nốt, Ô Môn, Cờ Đỏ và CĐCS Cty Teawang Cần Thơ triển khai  

3
 Từ nguồn tài trợ của Báo Lao động. 

4
 LĐLĐ huyện Phong Điền, Bình Thủy, Ô Môn, Cờ Đỏ, Thốt Nốt, CĐ Viên chức TP. 

5
 LĐLĐ huyện Cờ Đỏ tặng quà trên 920 lượt, số tiền hơn 276.000.000 đồng; Thốt Nốt thăm hỏi 02 đoàn viên bị ảnh 

hưởng Covid-19 tử vong, tặng mỗi đoàn viên 5 triệu đồng.  

6
 Trong đó: 792 suất cho con CNLĐ nghèo có hoàn cảnh khó khăn học giỏi; 02 suất học bổng trị giá 10 triệu đồng cho 02 

em học sinh có cha, mẹ chết vì Covid-19; 43 suất Học bổng Khuyến tài Lê Hữu Trác từ mô hình Dân vận khéo “Nuôi heo 



 4 

Trung tâm hỗ trợ Học sinh Sinh viên thành phố Cần Thơ tổ chức Chương trình “Vui Tết 

Trung thu và trao học bổng cho con công nhân viên chức lao động thành phố” năm 

2022. Dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố cùng với các nhà tài trợ đã trao tặng 200 

phần quà, mỗi phần trị giá 300.000 đồng (gồm quà và lồng đèn) với tổng số tiền 

60.000.000 đồng. 

 - Phối hợp với Quỹ Xã hội từ thiện Tấm Lòng Vàng Lao động tổ chức Lễ khánh 

thành 03 cây cầu tại xã Trường Long, huyện Phong Điền (cầu Ngọn Trà Ếch, cầu Ba 

Bích và cầu Đìa Muồng) và tổ chức Lễ Khởi công xây dựng cầu Kênh A7, xã Thới 

Hưng, huyện Cờ Đỏ với tổng kinh phí là 4,199 tỉ đồng. Trong đó, Quỹ Tấm XHTT 

Tấm Lòng vàng tài trợ 2,966 tỉ đồng, ngân sách huyện Phong Điền đối ứng 450 triệu 

đồng và huyện Cờ Đỏ đối ứng 782 triệu đồng 
7
. Tổ chức chương trình tặng 150 phần 

quà từ Nestlé Việt Nam cho đoàn viên, công nhân lao động khóa khăn CĐCS Công ty 

Cổ phần Đô thị Cần Thơ, với tổng trị giá 40 triệu đồng nhân kỷ niệm 93 năm ngày 

thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7). 

- Công đoàn các cấp tiếp tục thực hiện Quỹ Tương trợ công đoàn, mô hình Công 

đoàn chung tay, góp vốn xoay vòng hỗ trợ cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn vay 

phát triển kinh tế gia đình, mắc bệnh hiểm nghèo, qua đó đã thực hiện hỗ trợ được 133 

suất, 01 trường hợp bệnh hiểm nghèo, với tổng số tiền hỗ trợ 163.330.000 đồng
8
. 

- Các LĐLĐ quận, huyện phối hợp với các cơ quan dịch vụ y tế tổ chức cho đoàn 

viên, CNVCLĐ kiểm tra, tầm soát sớm ung thư phổi miễn phí đến nay cho 10.600 

người tham gia với tổng số tiền hỗ trợ xét nghiệm 1 tỷ 590 triệu đồng 
9
. 

- Công đoàn cấp trên cơ sở phối hợp với các đơn vị tài trợ, các nhà khảo tâm trên 

địa bàn thành phố hỗ trợ chăm lo cho 5.400 đoàn viên trên địa bàn thành phố và người 

dân tại tỉnh Trà Vinh, tỉnh Svay Rieng Vương quốc Campuchia, tổng kinh phí hỗ trợ 4 

tỷ 16 triệu đồng 
10

. 

- Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang thành lập Câu lạc bộ hiến 

máu cứu người với tổng cộng 105 thành viên và đã hiến 129 đơn vị máu và dự trữ tại 

Bệnh viện Huyết học & Truyền máu thành phố. Ngoài ra, hàng tháng đơn vị còn tổ 

chức thăm và chăm sóc người già tại quận Bình Thủy; tổ chức nấu thức ăn dinh dưỡng 

cho các cháu tại trung tâm nuôi trẻ mồ côi thành phố, với tổng số tiền trên 98 triệu 

đồng. 

                                                                                                                                              
đất” của ngành Y tế; 30 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1.000.000 đồng cho 10 cháu là con đoàn viên công đoàn có mất cha, 

mẹ do COVID-19 và 20 cháu con CNLĐ trực tiếp sản suất có hoàn cảnh khó khăn; 
7
 Cụ thể, cầu Ba Bích có chiều dài 27m, kinh phí 600 triệu đồng; cầu Ðìa Muồng có chiều dài 23m, kinh phí 450 triệu 

đồng và cầu Ngọn Trà Ếch có chiều dài 23m, kinh phí 450 triệu đồng; cầu Kênh A7 có chiều dài 30,82m, kinh phí 2,699 tỷ 

đồng. Cả 4 cây cầu đều được thiết kế xây dựng bằng bêtông cốt thép vĩnh cửu, chiều rộng 3,5m, tải trọng 2,5 tấn. 
8
 LĐLĐ huyện Phong Điền, Quận Bình Thủy 

9
 Phong Điền, Ninh Kiều, Bình Thủy 

10
 Liên đoàn Lao động huyện Cờ Đỏ phối hợp với Phòng An ninh Điều tra Công an thành phố Cần Thơ, tặng 100 phần 

quà cho phụ nữ dân tộc Khmer trên địa bàn xã Đông Thắng, với số tiền 16 triệu đồng, vận động CĐCS doanh nghiệp khu 

vực ngoài Nhà nước xây dựng hơn 40 phòng trọ miễn phí, số tiền hơn 4 tỷ đồng, phục vụ miễn phí về nhu cầu sinh hoạt, 

ăn ở cho đoàn viên, người lao động, giúp đoàn viên, người lao động yên tâm công tác, phát triển kinh tế địa phương; 

Công đoàn ngành Y tế Tham gia đoàn khám, chữa bệnh của thành phố Cần Thơ thực hiện khám bệnh, cấp thuốc và trao 

quà cho người dân tỉnh Svay Rieng Vương quốc Campuchia (khám bệnh, phát thuốc 4.858 lượt, siệu âm 681 lượt, điện 

tim 591 lượt, bấm đường máu 240 lượt, phát quà 4.035 phần) và 400 người dân nghèo thuộc xã Trường Xuân, huyện Thới 

Lai. Phối hợp Công đoàn ngành Y tế tỉnh Trà Vinh khám cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho 450 người dân nghèo tại xã 

Tam Ngãi và An Phú Tân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. 
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- Công đoàn Viên chức phối hợp với Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi Chức 

năng Cần Thơ Tổ chức Hội thảo chuyên đề “Chăm sóc sức khỏe Xương khớp” trong 

đoàn viên, CBCCVC-LĐ năm 2022 có trên 90 đoàn viên tham gia. Qua đó, vận động 

Cty Topten Food tặng sữa và áo mưa cho đoàn viên, CBCCVC tham dự Hội thảo với 

tổng số tiền 30.150.000đ. 

1.3. Công tác thi đua khen thưởng và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng 

của CNVCLĐ 

- Thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2022, công đoàn cơ sở phối hợp cùng 

chính quyền tổ chức hội nghị CBCC 902/902 đơn vị, đạt 100%; Hội nghị người lao 

động khu vực nhà nước đạt 6/6 doanh nghiệp đạt 100%; khu vực ngoài nhà nước 

211/291 đạt 72,5%; tổ chức đối thoại định kỳ có 265/284 doanh nghiệp; có 258 đơn vị 

ký thỏa ước lao động tập thể; 186 CĐCS thương lượng với chủ doanh nghiệp đưa nội 

dung hỗ trợ bữa ăn ca cho người lao động tối thiểu 18.000 đồng/suất vào bản thỏa ước. 

- Thực hiện Kế hoạch số 18/KH-LĐLĐ ngày 11/01/2022 về phát động phong trào 

thi đua năm 2022 gắn với Chương trình “9.000 sáng kiến- nổ lực vượt khó, sáng tạo, 

quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” đến các cấp công đoàn triển khai thực hiện và 

hưởng ứng phát động thi đua của Tổng Liên đoàn về “Chiến dịch thi đua cao điểm 40 

ngày” diễn ra từ 21/4 đến hết ngày 31/5/2022 nhằm huy động sự tham gia hưởng ứng 

nhiệt tình, trách nhiệm cùng đoàn viên công đoàn cả nước, thúc đẩy  hưởng ứng Chương 

trình “01 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch 

Covid - 19” của Tổng Liên đoàn và Chương trình 9.000 sáng kiến của LĐLĐ thành phố, 

tính đến ngày 02/11/2022 công đoàn các cấp đã vận động CNVCLĐ đăng nộp lên hệ 

thống 9.359 sáng kiến lên cổng trực tuyến Công đoàn Việt Nam. Bên cạnh đó, các cấp 

đăng ký thực hiện 3.582 đề tài sáng kiến, giải pháp, kinh nghiệm; 154 công trình, sản 

phẩm đạt 138,5%; 141 mô hình dân vận khéo đạt 72,3%.  

- Tổ chức gắn 07 biển công trình công thi đua lập thành tích chào mừng các ngày 

lễ lớn trong năm và kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7
11

 với 

tổng kinh phí trên 4 tỷ đồng gồm cầu, đường giao thông nông thôn và nhà tình thương 

cho đoàn viên. 

- Trong năm, xét khen thưởng hoạt động công đoàn năm 2021 và năm học 2021- 

2022 cho các cấp công đoàn: xét tặng 15 Cờ Ban Chấp hành LĐLĐ TP; BK LĐLĐ cho 

121 tập thể và 337 cá nhân (trong đó 10 tập thể và 40 cá nhân khen chuyên đề Giỏi việc 

nước, Đảm việc nhà); Đề nghị về Tổng Liên đoàn tặng 04 Cờ, 14 Bằng khen tổng cho 

tập thể; 39 cá nhân; có 08 đồng chí được tặng Bằng Lao động sáng tạo.
12

  

- Đăng cai tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện các chỉ đạo về công tác thi 

đua khen thưởng thời gian qua với 7 tỉnh, thành khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long. 

- Tổng kết bằng văn bản 10 năm thự hiện Luật Công đoàn 2012; Báo cáo sơ kết 

05 năm Chỉ thị số 04/CT-TLĐ ngày 03/3/2017 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt 

Nam về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh 

lao động; Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 10c/NQ-BCH ngày 

                                           
11

 thuộc Liên đoàn Lao động quận Bình Thủy, Cờ Đỏ, Phong Điền, Thới Lai và Thốt Nốt (02 công trình) 
12

 Xét khen thưởng hoạt động công đoàn khối Giáo dục năm học 2021-2022: tặng 5 cờ Ban Chấp hành LĐLĐ TP, 46 

bằng khen tập thể, 97 bằng khen cá nhân. Đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng 01 cờ, 7 bằng khen tập thể, 

20 Bằng khen cá nhân. 
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12/01/2017 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn (khoá XI) về “Nâng cao hiệu quả công 

tác an toàn, vệ sinh lao động của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới” và Chỉ thị số 

04/CT-TLĐ ngày 03/3/2017 về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, 

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; Báo cáo Sơ kết 5 năm thực thực hiện Nghị quyết 

10b/NQ-BCH Tổng Liên đoàn Lạo động Việt Nam (khóa XI) về nâng cao hiệu quả 

công tác pháp luật của tổ chức công đoàn trong tình hình mới.  

 - Tổ chức 01 lớp tập huấn công tác thi đua - khen thưởng cho các cấp công đoàn 

năm 2022, tham dự có 100 học viên là Chủ tịch, phó chủ tịch và cán bộ phụ trách công 

tác thi đua khen thưởng các cấp trực thuộc. 

1.4. Chương trình phúc lợi đoàn viên.  

Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tiếp tục thực hiện Chương trình phúc lợi đoàn 

viên, người lao động. Kết quả 06 đơn vị đã ký kết với 12 doanh nghiệp hỗ trợ đoàn viên 

người lao động mua hàng với giá ưu đãi giảm từ 5 - 10%, hỗ trợ vay vốn với lãi xuất 

thấp, hạn chế tín dụng đen trong CNLĐ, tặng chương trình học Tiếng Anh miễn phí... 
13

. 

Đồng thời phối hới với các đối tác tổ chức các gian hàng trưng bày sản phẩm, bán hàng 

giảm giá cho trên 15.500 lượt đoàn viên và người lao động số tiền đoàn viên được 

hưởng lợi 1,225 tỷ đồng.   

1.5. Thực hiện giám sát, phản biện xã hội:  

Liên đoàn Lao động thành phố thành lập Đoàn giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ 

người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 đối với 

đơn vị Bảo hiểm xã hội thành phố về việc thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 

01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ: cụ thể, Chính sách 1, 2 (Giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, 

bệnh nghề nghiệp và tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất). Ngoài ra phối hợp cùng 

Mặt trận Tổ quốc VN TP Cần Thơ và các ngành chức năng thực hiện giám sát thực hiện 

Nghị quyết 68 của Chính phủ và Văn bản số 2819/SLĐTBXH-VP ngày 15/8/2021 của 

Sở Lao động Thương binh xã hội về việc hỗ trợ người lao động gặp khó khăn trong các 

đơn vị, doanh nghiệp tạm dừng hoạt động do đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố 

Cần Thơ, kết quả có 3.795 đơn vị (bao gồm các đơn vị chưa có tổ chức công đoàn và 

đơn vị trung ương đóng trên địa bàn) với 99.510 lao động được giảm mức đóng 12 tháng 

Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với tổng số tiền là 29,961 tỷ đồng.  

- Tuyên truyền, giám sát việc triển khai thực hiện Quyết định 08/2022/QĐ-TTg 

ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ 

tiền thuê nhà cho người lao động và hỗ trợ người lao động quay trở lại thị trường lao 

động. Đến nay, thành phố Cần Thơ 08/09 quận huyện đã hoàn tất việc chi trả hỗ trợ 

tiền thuê nhà cho người lao động. Kết quả, có 55.978 lượt người lao động đã được 

nhận với tổng số tiền 29,295 tỷ đồng tại 1.526 doanh nghiệp.  

                                           
13

 CĐ các Khu Chế xuất-công nghiệp Cần Thơ ký kết với 05 đơn vị (Cty TNHH sản xuất và Thương mại INOVINA, Cty 

TNHH Wilmar Marketing CLV, Cty CP phân bó hóa chất Cần Thơ, Bưu điện Trung tâm Bình Thủy, Cty CP Hỗ trợ dịch 

vụ thanh toán Việt Phú); CĐ ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ ký phúc lợi với 02 đơn vị (Cty TNHH Đầu 

tư và Phát triển Giáo dục Hùng Vương, Hội đồng đội thành phố và Trường PT Thái Bình Dương) thực hiện Chương trình 

“Chuyến xe đổi mới sáng tạo trong học đường”; LĐLĐ quận Thốt Nốt ký kết Chương trình phúc lợi với Cty TNHH MTV 

TM Minh Đức Thành; LĐLĐ quận Ô Môn ký kết với Cty sữa Yakult; LĐLĐ quận Ninh kiều ký kết với Cty sữa Yakult, ND 

tư nhân Hồng Đức (Nước mắm Hồng Đức), CN cty TNHH MTV Sức sống mới (Nhà phân phối TH và Đà Lạt); CĐVC 

Ký kết Chương trình phúc lợi đoàn viên với CTy Cổ phần Sữa Hà Lan. 
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- Thực hiện hoạt động phản biện xã hội, Liên đoàn Lao động chỉ đạo các cấp công 

đoàn tổ chức cho đoàn viên, CNVCLĐ tham gia ý kiến vào các dự thảo luật trong năm 

2022 như: Triển khai lấy ý kiến đóng góp các dự thảo Luật thực hiện dân chủ cơ sở do 

Ủy ban MTTQ VN thành phố Cần Thơ chủ trì; tham gia đóng góp dự thảo Nghị quyết 

trình tại kỳ họp thứ 5,6 của HĐND thành phố. Các ý kiến tham gia của các cấp công 

đoàn luôn sát với thực tiễn và được các cấp, các ngành chấp thuận bổ sung, sửa đổi 

trong các dự thảo.  

- Tham gia Đoàn Kiểm tra của ban Chỉ đạo thành phố về thực hiện Quy chế dân 

chủ cơ sở kiểm tra việc thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở năm 2022 tại Công ty 

TNHH Thủy sản Biển Đông và Ngân hang Thương mại Cổ phần đầu tư và phát triển 

chi nhánh ĐBSCL; Tham gia đoàn Thanh tra Sở Lao động -Thương binh và Xã hội và 

các ngành chức năng thực hiện thanh tra, kiểm tra liên ngành về việc thực hiện pháp luật 

lao động và công tác ATVSLĐ tại 24 đơn vị, doanh nghiệp
14

. 

3. Công tác tuyên truyền 

- Các cấp công đoàn tuyên truyền chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn, các nội dung có liên quan đến 

quyền lợi, nghĩa vụ của đoàn viên, người lao động cũng như nhiệm vụ chính trị của địa 

phương; Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm 

2022 và nhiều hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân; tuyên truyền kỷ niệm 132 năm 

ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1980 – 19/5/2022); công tác tuyên truyền phổ 

biến giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ 2022; Tuyên truyền trong công đoàn các cấp, 

đoàn viên, NLĐ về thư chúc mừng năm mới nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 

2022 của đồng chí Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt 

Nam; kỷ niệm 75 năm Ngày Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2022); Kỷ 

niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2022), kỷ niệm 

77 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945- 

02/9/2022); Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan 

trọng trong năm 2022; Hướng dẫn công đoàn các cấp về việc định hướng các nội dung 

trọng tâm công tác tuyên giáo năm 2022...Kết quả, có 4.645 cuộc, 284.267 lượt đoàn 

viên, người lao động được học tập, tuyên truyền, phổ biến. Chỉ đạo các cấp công đoàn 

tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ tham gia cuộc thi Vòng Tay Công đoàn, 

Clip Thể dục giữa giờ trong CNVCLĐ, Cuộc thi viết về Người Tốt Việc Tốt (312 bài, 

đạt giải 9 tập thể và  13 cá nhân), Cuộc thi viết tìm hiểu về Dân tộc, tôn giáo; về việc 

hưởng ứng cuộc thi “Chung tay vì an toàn giao thông” năm 2022 và các cuộc thi 

khác... 

- Hướng dẫn công đoàn các cấp về tổ chức các hoaṭ đôṇg tuyên truyền nhân - Đẩy 

mạnh tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố; tuyên truyền 

đảm bảo an toàn trật tự giao thông trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9; tuyên truyền 

phòng ngừa, ngăn chặn “tín dụng đen” trong công nhân lao động.  

- Triển khai, phát động và vận động CNVCLĐ tham gia Hôị thi  “Sáng taọ Video 

clip bài tâp̣ thể duc̣ giữa giờ trong công nhân , viên chức , lao đôṇg toàn quốc , năm 

2022” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức đến nay có 04 Video clip đăng 

                                           
14

 LĐLĐ TP phối hợp Sở LĐTB&XH kiểm tra 14 doanh nghiệp, CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở phối hợp phòng 

LĐTB&XH và BHXH các quận, huyện kiểm tra 10 doanh nghiệp. 
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ký dự thi; Cuộc thi viết “Công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu về giá trị của tín 

ngưỡng, tôn giáo trong đời sống xã hội”; Cuộc thi viết về “Gương người tốt, việc tốt” 

trong CNVCLĐ năm 2022 đến nay có 300 bài tham gia dự thi; CĐ các cấp tham gia 

viết 420 tin bài cập nhật lên website Liên đoàn Lao động thành phố. 

- Tổ chức Hội thao Cán bộ công đoàn chuyên trách, nhằm thiết thực lập thành tích 

chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929- 

28/7/2022, có trên 60 vận động viên là cán bộ công đoàn tham gia.  

4. Công tác nữ công:   

- Chỉ đạo Ban Nữ công công đoàn các cấp đã tuyên truyền các chủ trương, đường 

lối của Đảng, những chính sách pháp luật liên quan đến lao động nữ và trẻ em,  trọng 

tâm là Bộ Luật Lao động 2019, Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của 

chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động 

về điều kiện lao động và quan hệ lao động và các chính sách về công tác bình đẳng 

giới, dân số, gia đình và trẻ em với nhiều nội dung, hình thức phong phú, và được lồng 

ghép vào các hoạt động nhân kỷ niệm các ngày về giới. Phát hành 760 quyền Sổ tay 

công tác Nữ công năm 2022 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, doanh nghiệp. Kết quả: được 9.453 cuộc, và có 317.832 lượt nữ 

CNVCLĐ tham gia.  

- Nhân dịp kỷ niệm 112 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1982 năm Cuộc khởi 

nghĩa Hai Bà Trưng; kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10. Liên 

đoàn Lao động thành phố chỉ đạo công đoàn các cấp phối hợp với thủ trưởng cơ quan, 

đơn vị tổ chức tuyên truyền, ôn lại ý nghĩa các ngày kỷ niệm với nhiều hình thức 

phong phú, đa dạng như: tổ chức hội thi “Bữa cơm dinh dưỡng cuối tuần”, nấu các 

món lẩu, trưng bày khéo tay các loại bánh dân gian Nam Bộ, thi cắm hoa, sắp trái cây; 

tổ chức tọa đàm, giao lưu trao đổi kinh nghiệm trong công tác và trong cuộc sống, tổ 

chức khám chuyên khoa sức khỏe sinh sản, tư vấn chăm sóc bà mẹ mang thai, sau khi 

sinh, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em, nuôi con theo phương pháp khoa học …. và 

tặng quà cho 65.399 lượt chị em mỗi phần quà trị giá từ 100.000đ- 500.000đ, tổng trị 

giá trên 18,3 tỷ đồng. Bên cạnh đó, 100% CĐCS phát động, khuyến khích nữ 

CNVCLĐ thành phố tham gia hưởng ứng “Tuần lễ áo dài”, với 870 đơn vị hưởng ứng 

thực hiện, với 17.923 chị ở các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, trường học và bộ 

phận văn phòng ở một vài doanh nghiệp mặc áo dài khi đến công sở làm việc trong 

tuần, qua đó góp phần khẳng định và tôn vinh giá trị của áo dài Việt Nam trong đời 

sống xã hội và nét đẹp duyên dáng, thanh lịch của nữ CNVCLĐ thành phố.   

- Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động TP tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nữ 

công 2022, qua đó khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 

phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; tổ chức Hội thi khéo tay “Bánh xèo 

Nam Bộ - Trưng bày dĩa trái cây”, trong CNVCLĐ thành phố; Phối hợp với Ban Nữ 

công Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Diễn đàn Lao động nữ, với chủ đề “ 

Bình đẳng giới, chính sách đối với lao động nữ, phòng ngừa lao động trẻ em trong bối 

cảnh phòng chống và phục hồi sau COVID-19”, có 200 đoàn viên công đoàn, người 

lao động nữ làm việc tại các Doanh nghiệp trên địa bàn thành phố tham dự; Tổ chức 

Họp mặt nữ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, có 120 đại biểu tham dự và tặng quà 

cho 56 nữ CNVCLĐ khó khăn (trị giá 500.000đ/phần) 
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- Thực hiện “Tháng hành động vì trẻ em” tổ chức các Đoàn thăm và trao 2.160 

phần quà, mỗi suất trị giá từ 300 ngàn đến 500 ngàn đồng; 70 suất học bổng, mỗi suất 

1 triệu đồng; 85 xe đạp; 4.000 quyển tập cho các em học sinh có hoàn cảnh gia đình 

khó khăn trên địa bàn TP với tổng trị giá trên 860 triệu đồng từ nguồn vận động xã hội 

hóa; kỷ niệm ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 các cấp Công đoàn đã tổ chức nhiều hoạt 

động vui chơi và tặng 18.216 phần quà cho các với tổng số tiền gần 4,34 tỷ đồng; 

Nhân kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam 28/6 Liên đoàn Lao động TP chỉ đạo các 

cấp công đoàn tổ chức nhiều hoạt động phong phú như: Họp mặt biểu dương khen 

thưởng gia đình CNVCLĐ tiêu biểu; Hội thi Gia đình hạnh phúc, Tổ chức thi nấu 

ăn, Trò chơi dân gian…  

- Tổ chức Vui Trung thu và trao học bổng cho con CNLĐ có hoàn cảnh khó 

khăn. Qua chương trình đã trao tặng 200 phần quà trung thu (mỗi phần quà trị giá 

300.000đ/phần); 30 suất học bổng (1.000.000đ/ suất) do Tập đoàn Công nghiệp 

Viễn thông Quân đội Viettel thông qua Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng, Tổng Liên 

đoàn Lao động Việt Nam trao tặng cho con CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, có cha 

hoặc mẹ chết do Covid-19. Bên cạnh đó hướng dẫn Công đoàn các cấp tổ chức các 

hoạt động Vui Trung thu cho các cháu thiếu nhi con CNVCLĐ trên địa bàn thành phố 

với các nội dung: Sinh hoạt ý nghĩa ngày Tết Trung thu, đọc thư chúc tết của Chủ tịch 

nước, của UBND- HĐND- MTTQ thành phố gửi cho các cháu; tổ chức các hoạt động 

văn hóa văn nghệ, múa lân, xiếc, ảo thuật, rước đèn, phá cỗ, đố vui, ... tạo không khí 

vui tươi, cho các cháu có ngày Tết thiếu nhi thật ý nghĩa. Qua đó, các CĐCS tham mưu 

với chính quyền tặng 30 xe đạp và tặng quà cho  59.891 lượt cháu, tổng giá trị gần 9,5 

tỷ đồng.  

- Sơ kết bằng văn bản 5 năm thực Nghị quyết số 12b/NQ-BCH ngày 12/7/2017 

về Ban Nữ công quần chúng doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; 5 năm thực hiện 

Kế hoạch hành động số 13/KH-TLĐ ngày 16/3/2018 của Tổng Liên đoàn Lao 

động Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng về công tác dân số trong tình hình mới; Báo cáo thực 

hiện Nghị định 105/2020/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách, pháp luật đối với giáo 

dục mầm non tại khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ gửi về Tổng Liên đoàn. 

- Tiếp tục, phát động phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, gắn với 

phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sản xuất, xây dựng gia đình hạnh phúc”, 

phong trào “5 không, 3 sạch”, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh … trong nữ CNVCLĐ. Kết quả, năm 2022 có 46.475/50.270 nữ CNVCLĐ 

đăng ký tham gia thực hiện phong trào, đạt 90,99%; Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố 

xét đề nghị Bằng khen Tổng Liên đoàn Việt Nam cho 02 tập thể, 03 cá nhân; tặng 

Bằng khen LĐLĐ TPCT cho 10 tập thể, 40 cá nhân.  

- Thực hiện Nghị quyết 12b/NQ- BCH, ngày 12/7/2017, Hội nghị lần thứ 10 Ban 

Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa XI) về Ban Nữ công quần chúng 

doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Năm 2022 đã  thành lập 05/02 Ban Nữ công quần 

chúng CĐCS doanh nghiệp ngoài nhà nước (đạt 250% chỉ tiêu). Tính đến cuối năm 2022, 

số BNCQC CĐCS đã thành lập: 693/693, đạt 100% (Trong đó: Khối HCSN và 

DNNN: 565; DNNNN: 128). 

* Hoạt động Tháng Công nhân gắn với Tháng An toàn, vệ sinh lao động năm 

2022: 



 10 

- Tại Lễ Phát động “Tháng Công nhân” năm 2022 với chủ đề “Công nhân Việt 

Nam; Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng” gắn với Tháng hành 

động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2022. Tại buổi Lễ đã trao 15 “Mái ấm Công 

đoàn” cho đoàn viên; 20 suất học bổng cho con công nhân có hoàn cảnh khó khăn”; 

công trao 06 sổ tiết kiệm Công đoàn Việt Nam cho trẻ mồ côi mẹ, là con đoàn viên 

công đoàn; 600 phần quà và 600 thẻ sim điện thoại Viettel miễn phí với tổng số tiền 

820 triệu đồng
15

. Nhân dịp này các Cấp Công đoàn tổ chức thăm hỏi, động viên và tặng 

quà cho 1.320 CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, 

bệnh hiểm nghèo với tổng số tiền 715 triệu đồng, mong CNLĐ vượt qua khó khăn, vươn 

lên trong cuộc sống. Cùng với các đối tác ký kết chương trình phúc lợi đoàn viên. Tổ 

chức các gian hàng trưng bày sản phẩm, bán hàng giảm giá cho đoàn viên và người lao 

động.   

- Phối hợp Sở Lao động Thương binh và xã hội, Thành đoàn Cần Thơ và các phòng 

ban liên quan tổ chức “Ngày hội tư vấn giới thiệu việc làm” và tổ chức 09 cuộc giới 

thiệu việc làm cho 1.401 lượt người lao động đăng ký tìm việc làm
16

. 

- Liên đoàn Lao động thành phố phối hợp với Bệnh viện đa khoa Hòa Hảo - Medic 

Cần Thơ tổ chức Chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí và tặng 

quà cho 1.300 công nhân lao động trực tiếp sản xuất với Tổng số tiền trên 500 triệu 

đồng.  

- Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức 2 lớp tập huấn An toàn vệ sinh lao động 

cho 200 cán bộ làm công tác an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp.  

 5. Công tác tổ chức 

- Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 17/01/2022 của Ban Bí thư về lãnh đạo 

đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 

và Kế hoạch số 179/KH-TLĐ ngày 03/3/2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao 

động Việt Nam, Liên đoàn Lao động thành phố đã xây dựng Kế hoạch số 206/KH-

LĐLĐ, ngày 12/4/2022 về tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XI Công 

đoàn thành phố Cần Thơ, theo đó các cấp công đoàn sẽ tổ chức đại hội trọn trong năm 

2023, cấp công đoàn cơ sở trước ngày 31/5/2023, cấp trên trực tiếp cơ sở trước 

31/7/2023 và Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức đại hội trước 31/10/2023. 

- Nhân dịp mừng năm mới Xuân Nhâm Dần, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động 

thành phố tổ chức họp mặt, thăm hỏi và tặng 52 phần quà cho cán bộ công đoàn qua 

các thời kỳ. 

- Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 38-KH/TU 

ngày 20/09/2021 của Thành Ủy Cần Thơ và Kế hoạch số 582/KH-LĐLĐ về phát triển 

đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở và giao chỉ tiêu phát triển đoàn viên đến năm 

2023, phấn đấu đạt số lượng tăng thêm 11.700 đoàn viên, 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 

                                           
15

 15 “Mái ấm Công đoàn” trị giá 40 triệu đồng/căn, 20 học bổng trị giá từ 400 ngàn - 1 triệu đồng/suất; 10 sổ 

tiết kiệm Công đoàn Việt Nam trị giá 10 triệu đồng/sổ, 600 phần quà và 600 thẻ sim điện thoại Viettel miễn phí trị giá 

250 ngàn đồng/phần.  

16
 LĐLĐ TP tổ chức Ngày hội tư vấn giới thiệu cho 100 NLĐ, CĐ các cấp tổ chức 09 cuộc giới thiệu 1.301 NLĐ 

đăng ký tìm việc. 
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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.   

- Năm 2022, đã kết nạp 7.250/5.400 đoàn viên mới đạt tỉ lệ 134,2%, trong đó số 

đoàn viên giảm 5.844, số đoàn viên tăng thêm 1.406; thành lập mới 25/10 công đoàn 

cơ sở, tuy nhiên trong năm giảm 31 công đoàn cơ sở (do sáp nhập, các doanh nghiệp 

tạm ngưng hoạt động). Tổng số đoàn viên hiện tại 81.774/87.136 lao động, với 1.200 

công đoàn cơ sở.  

- Công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét cũng được các cấp công 

đoàn đặc biệt quan tâm, từ đầu năm đến nay đã giới thiệu 1.499 đoàn viên ưu tú cho Đảng 

xem xét, chăm bồi và phát triển 833 đảng viên mới, nâng tổng số đoàn viên công đoàn là 

đảng viên 24.649 đoàn viên. 

- Có 100% công đoàn các cấp thực hiện việc cập nhật dữ liệu đoàn viên lên hệ thống 

phần mềm quản lý, có 67.902 đoàn viên được nhập thông tin lên phần mềm quản lý 

đoàn viên, đạt tỉ lệ 83,04%.  Xếp loại công đoàn vững mạnh năm 2022 có 13/13 công 

đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.  

- Thực hiện Kế hoạch số 393/KH-LĐLĐ của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động 

thành phố 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”, trong năm đã cử 18 lượt cán bộ công chức 

tham dự các lớp Cao cấp, Trung cấp lý luận chính trị, Quản lý nhà nước ngạch Chuyên 

cao cấp, Chuyên viên chính và Kiến thức Quốc phòng và An ninh; cử 15 lượt cán bộ công 

đoàn chuyên trách câp trên cơ sở tham dự các lớp tập huấn do Tổng Liên đoàn Lao động 

Việt Nam tổ chức. Các cấp công đoàn đã tổ chức 19 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác công 

đoàn cho 2.356 cán bộ công đoàn các cấp. Nhằm đáp ứng nhu cầu chuyên môn, nghiệp vụ 

theo vị trí việc làm Liên đoàn Lao động thành phố phối hợp với Trường Đại học Tôn Đức 

Thắng tổ chức lớp đào tạo Lý luận nghiệp vụ Công đoàn cho 52 cán bộ công đoàn chuyên 

trách của 02 đơn vị thành phố Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang. 

- Đảng đoàn, Ban Thường vụ LĐLĐ TP  thực hiện công tác tổ chức cán bộ: Sáp 

nhập Ban Tài chính vào Văn phòng Liên đoàn Lao động thành phố đồng thời với việc 

điều động, kiện toàn các chức danh Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng, Phó 

Trưởng Ban Tuyên giáo – Nữ công Liên đoàn Lao động thành phố, Chủ tịch Công 

đoàn các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục 

và Đào tạo thành phố, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại và 

Du lịch Công đoàn Cần Thơ. Phối hợp với cấp ủy địa phương kiện toàn chức danh Chủ 

tịch Liên đoàn Lao động huyện Thới Lai, huyện Cờ Đỏ và quận Thốt Nốt. Thực hiện 

việc rà soát, bổ sung quy hoạch ban chấp hành, các chức danh trong ban chấp hành; ủy 

ban kiểm tra, các chức danh trong ủy ban kiểm tra; cấp trưởng, phó các ban chuyên đề 

nhiệm kỳ 2018-2023, 2023-2028 của Liên đoàn Lao động thành phố. 

- Liên đoàn Lao động thành phố xét và đề nghị Tổng Liên đoàn trao tặng Kỷ niệm 

chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” năm 2022 cho 40 cán bộ lãnh đạo 

Đảng, chính quyền và cán bộ công đoàn các cấp. 

- Thành lập 03 Đoàn khảo sát hoạt động công đoàn năm 2022 tại 13 công đoàn 

cấp trên cơ sở để đánh giá đúng thực trạng tình hình CNVCLĐ và kết quả hoạt động 
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công đoàn trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch đề ra 

trong năm 2022. 

6. Công tác Tài chính:  

 - Ước năm 2022 thu tài chính công đoàn ba cấp được khoảng 114,54 tỷ đồng 

(đạt 90%) so với dự toán; chi trên 141,733 tỷ đồng (đạt 95,3%).  

  - Duyệt báo cáo quyết toán thu, chi tài chính năm 2021; Duyệt dự toán thu, chi 

tài chính năm 2022 đối với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, CĐCS và các đơn vị sự 

nghiệp công đoàn. Phân phối nguồn thu và thưởng, phạt thu nộp tài chính công đoàn 

đối với các cấp công đoàn năm 2021. Cấp kinh phí cho công đoàn cấp trên trực tiếp cơ 

sở và CĐCS kịp thời. Tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản về hỗ trợ cho đoàn 

viên, người lao động bị ảnh hưởng Covid-19. 

- Tiếp và làm việc với Đoàn Kiểm toán Nhà nước khu vực V về việc kiểm toán 

chuyên đề việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 và các chính sách hỗ trợ giai đoạn 2020-2021 trên địa bàn thành 

phố Cần Thơ;  

- Mở lớp tập huấn Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở triển khai các văn bản quy 

định mới của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tiêu chuẩn, định mức chi tiêu 

trong hệ thống công đoàn, phần mềm kế toán công đoàn mới và chi Đại hội trong các 

cấp công đoàn. 

- Phối hợp Ngân hàng Viettinbank Chi nhánh Cần Thơ và và Ngân hàng Nông 

nghiệp – PTNT Việt Nam tăng cường công tác thu kinh phí công đoàn tập trung về 

Tổng Liên đoàn thông qua tài khoản Công đoàn Việt Nam, được 10/11 công đoàn cấp 

trên trực tiếp cơ sở mở cả 2 ngân hàng và 166/313 CĐCS doanh nghiệp (trong đó: 160 

đơn vị mở Ngân hàng Vietinbank, 06 đơn vị mở Ngân hàng Nông nghiệp) và 18/255 

doanh nghiệp chưa có tổ chức CĐCS, Có 50/60 doanh nghiệp thực hiện việc nộp kinh 

phí công đoàn qua tài khoản Công đoàn Việt Nam.  

- Đôn đốc thu kinh phí, đoàn phí công đoàn cơ sở, cấp kinh phí cho công đoàn cấp 

dưới đầy đủ, kịp thời. Rà soát các đơn vị khu vực sản xuất kinh doanh chưa nộp kinh phí, 

đoàn phí thông báo nhắc nhở nộp theo quy định; Kiểm tra kiểm tra 06 đơn vị công đoàn 

cấp trên trực tiếp cơ sở kiểm tra thu, chi tài chính công đoàn 6 tháng đầu năm 2022 và 

Quỹ Trợ vốn cho CNLĐ nghèo thuộc Liên đoàn Lao động thành phố năm 2021. 

- Hướng dẫn và xây dựng dự toán thu, chi tài chính công đoàn các cấp năm 2023; 

Hướng dẫn và xây dựng dự toán Chi Đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 -2028; 

Tổng hợp dự toán nộp Tổng Liên đoàn đúng theo qui định. 

7. Công tác kiểm tra:  

- Thực hiện Kiểm tra đồng cấp về tài chính công đoàn năm 2021. Qua kiểm tra 

Đoàn có báo cáo kết luận thông qua Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động TP và gửi 

Báo cáo về Ủy ban kiểm tra Tổng Liên đoàn.  

- Kiểm tra tài chính công đoàn năm 2022 đối với các Công đoàn cấp trên trực tiếp 

cơ sở gồm 11 đơn vị và 02 đơn vị trực thuộc LĐLĐ TPCT (Quỹ trợ vốn CNLĐ nghèo 

LĐLĐ TP và Nhà Văn hóa Lao động); Kiểm tra hoạt động Quỹ trợ vốn năm 2021 đối 

với 03 đơn vị (Công đoàn Giáo dục & Đào tạo thành phố Cần Thơ; LĐLĐ quận Ninh 

Kiều; Bình Thủy); Kiểm tra tài chính CĐCS doanh nghiệp ngoài Nhà nước 05 đơn vị. 
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- Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ công đoàn 03 đơn vị, Giám sát chuyên đề 02 

đơn vị (LĐLĐ quận Thốt Nốt; LĐLĐ huyện Thới Lai) 

- Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ TP, 

tiến hành kiểm tra tài chính công đoàn đồng cấp 13 cuộc, kiểm tra công đoàn cấp dưới 

589 cuộc; kiểm tra Điều lệ 565 cuộc.    

- Trong năm, nhận 06 đơn của người lao động (trong đó 01 đơn nạc danh không 

có cơ sở giải quyết; 04 đơn chuyển về Công đoàn Cấp trên trực tiếp phối hợp tham gia 

giải quyết, 01 đơn UBKT trực tiếp làm việc với NLĐ và hướng dẫn NLĐ đến cơ quan 

có thẩm quyền giải quyết. Không có đơn tồn đọng.   

- Thực hiện Kế hoạch số: 169/KH-TLĐ ngày 11/02/2022 của Tổng Liên đoàn Lao 

động Việt Nam về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng 

phí năm 2022. Ủy ban kiểm tra Tham mưu Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành 

phố xây dựng kế hoạch triển khai các nội dung công tác phòng, chóng tham nhũng, 

tiêu cực, lãng phí năm 2022, gửi Ủy ban kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt nam 

và Công đoàn các cấp trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ; Báo cáo kết 

quả kiểm tra, giám sát chi hỗ trợ cho đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng Covid-19 và tết 

nguyên đán Nhâm dần năm 2022; Báo cáo hoạt động công tác kiểm tra, giám sát công 

đoàn các cấp gửi về UBKT Tổng Liên đoàn.  

8. Hoạt động của các đơn vị trực thuộc:  

7.1. Nhà Văn hóa Lao động:  

Tổ chức Giải Khiêu vũ thể thao ĐBSCL mở rộng năm 2022 nhằm chào mừng kỷ 

niệm 93 năm ngày thành lập Công đoàn Việt nam (28.7.1929 - 28.7.2022). Tham dự 

giải có hơn 600 vận động viên đến từ 52 câu lạc bộ đến từ các tỉnh thành trên toàn 

quốc tham dự.  

Phục vụ các cuộc hội nghị, tập huấn, tập luyện văn nghệ, thể dục thể thao... có hơn 

16.000 lượt người đến tham gia. Trong năm 2022, CLB Khiêu vũ đã tham gia thi khiêu 

vũ tại tỉnh Đồng Nai đạt 2 huy chương bạc, 11 huy chương đồng, 01 huy chương đồng 

vô địch paso. Phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên, Công ty CP Bibica, 

tổ chức Trung thu và phát quà cho 200 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. 

7.2. Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Du lịch Công đoàn: Tiếp 

7630 lượt khách đến ăn nghỉ và lữ hành, doanh thu 4,178 triệu đồng. 

7.3. Quỹ Trợ vốn cho CNLĐ nghèo: Phát vay 807 lượt, tổng tiền là 14 tỷ 900 triệu 

đồng. Thu hồi vốn 18 tỷ 849 triệu, thu lãi 1 tỷ 479 triệu, thu tiết kiệm bắt buộc 2 tỷ 541 

triệu. Chi hoàn trả vốn cho Công đoàn Viên chức thành phố và LĐLĐ Thốt nốt 500 triệu 

đồng.   

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ: 

1. Thuận lợi 

Được sự chỉ đạo của Thành ủy và Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn, trong năm qua 

2022, phong trào công nhân, viên chức, lao đôṇg và hoạt động công đoàn thành phố đã 

vượt qua khó khăn, từng bước đổi mới nội dung và phương thức hoạt động phù hợp với 

cơ chế thị trường, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ đoàn 
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viên, người lao đôṇg. Môṭ số nhiệm vụ trọng tâm, những chỉ tiêu chính năm 2022 của 

Công đoàn thành phố đề ra đều đạt và vươṭ kế hoac̣h. 

Nhìn chung, công đoàn các cấp có nhiều đổi mới trong hoạt động thiết thực, trọng 

tâm phù hợp với tình hình thực tế và sự diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 

thông qua việc tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, CNVCLĐ thiết thực, 

hiệu quả đã động viên kịp thời cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn được vui Xuân đón 

Tết; phối hợp với chính quyền tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức đạt kết 

quả tốt...Hoạt động chăm lo, đaị diêṇ bảo vê ̣quyền và lơị ích hơp̣ pháp chính đáng của 

đoàn viên và người lao đôṇg đươc̣ chú troṇ g; quyền lơị của đoàn viên , người lao đôṇg 

cơ bản đươc̣ đảm bảo. 

2. Khó khăn, hạn chế 

Nội dung tuyên truyền giáo dục công nhân lao động khu vực ngoài nhà nước,  còn 

dàn trải, hình thức đơn điệu, chưa thâṭ sư ̣lôi cuốn đoàn viên , người lao đôṇg nhiêṭ tình 

tham gia. Sau triển khai không đánh giá được kết quả, chuyển biến tích cực kết quả 

triển khai đến các cấp công đoàn. 

Tình trạng không thực hiện các cam kết trong TƯLĐTT như: giao kết hợp đồng 

lao động chưa đúng, chậm thanh toán lương, nợ bảo hiểm xã hội ... còn xảy ra ở môṭ số 

doanh nghiệp. Viêc̣ tổ chức bữa ăn ca cho người lao đôṇg chưa đươc̣ đồng bô ̣ở các doanh 

nghiêp̣, chất lươṇg bữa ăn ca có nơi chưa đảm bảo. Môi trường làm vi ệc của công nhân , 

lao đôṇg ở môṭ số doanh nghiêp̣ chưa tốt. 

Các phong trào thi đua thực hiện chưa đều khắp, chỉ tập trung ở những đơn vị, cơ 

quan, doanh nghiệp có điều kiện. Chất lượng hoạt động công đoàn khu vực ngoài nhà 

nước chưa cao. 

Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở ở doanh nghiệp ngoài 

nhà nước gặp nhiều khó khăn , chưa đaṭ chỉ tiêu đề ra . Biên chế cán bô ̣công đoàn cấp 

trên trưc̣ tiếp cơ sở chưa đươc̣ bố trí phù hơp̣ đ ể đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ 

so với quy mô số lươṇg công đoàn cơ sở, số lượng đoàn viên. 

Số lượng công đoàn cơ sở mở tài khoản công đoàn tại ngân hàng Thương mại Cổ 

phần Công Thương Việt Nam (Viettinbank) còn thấp. Tình trạng nợ kinh phí, đoàn phí 

đối với khu vực ngoài nhà nước vận động doanh nghiệp chuyển kinh phí qua tài khoản 

Công đoàn Việt Nam rất nhiều khó khăn, do doanh nghiệp quen với giao dịch tài 

khoản truyền thống và một số doanh nghiệp khi trích nộp kinh phí công đoàn chỉ trích 

nộp 25% của 2% phần kinh phí thực nộp. 

3. Nguyên nhân haṇ chế:   

 Môṭ số quy điṇh về pháp luâṭ lao đôṇg không đươc̣ thưc̣ thi nghiêm chỉnh , không 

có chế tài hoặc chế tài không đủ sức răn đe người vi phạm pháp luật . Các cấp công 

đoàn, với nguồn lưc̣ có haṇ nhưng hoaṭ đôṇg dàn trải , chưa tâp̣ trung vào trọng tâm 

những nhiêṃ vu ̣có liên quan trưc̣ tiếp đến quyền lơị của đoàn viên, người lao đôṇg.  

PHẦN THỨ HAI 

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2023 
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Năm 2023, là năm Đại hội Công đoàn thành phố Cần Thơ, lần thứ XI, nhiệm kỳ 

2023-2028, và Đại hội Công đoàn  Viêṭ Nam lần thứ XIII. Phát huy kết quả hoạt động 

công đoàn năm 2022. Trong năm 2023, công đoàn các cấp tập trung thực hiện một số 

chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm sau: 

I. CHỦ ĐỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 

“Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở.” 

II. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU 

1. Phát triển tăng thêm 5.255 đoàn viên công đoàn; thành lập công đoàn cơ sở 

tại 10 doanh nghiệp có từ 25 công nhân lao động trở lên.  

2. Giới thiệu 1.200 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết 

nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. 

3. Thành lập mới Ban nữ công quần chúng ở 01 công đoàn cơ sở ngoài khu vực 

nhà nước theo qui định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. 

4. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức thực hiện việc kiểm tra tài chính 

cùng cấp: 13 đơn vị. 

5. Kiểm tra tài chính tại công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước: 05 đơn vị.  

6. Tổ chức hội nghị cán bộ, công chức tại 837 cơ quan, đơn vị; tổ chức hội nghị 

người lao động tại 03 doanh nghiệp nhà nước và 300 doanh nghiệp ngoài khu vực nhà 

nước. 

7. Tổ chức đối thoại tại nơi làm việc ở 03 doanh nghiệp nhà nước và 350 doanh 

nghiệp ngoài khu vực nhà nước.  

8. Ký mới thỏa ước lao động tập thể ở 15 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn 

(ký lần đầu tiên). 

9. Đề xuất, thương lượng với người sử dụng lao động điều chỉnh tăng giá trị bữa 

ăn ca ở 30 doanh nghiệp theo mức quy định tại Kết luận số 03/KL-BCH ngày 

18/01/2022 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tiếp tục thực 

hiện Nghị quyết số 7c/NQ-BCH ngày 25/02/2016 về “Chất lượng bữa ăn ca của người 

lao động”.  

10. Tổ chức Tháng Công nhân năm 2023 ở 291 công đoàn cơ sở. 

11. Có thêm 30 doanh nghiệp thực hiện việc nộp kinh phí công đoàn qua tài 

khoản Công đoàn Việt Nam.  

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ CHỦ YẾU 

1. Tập trung tổ chức thành công Đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn 

thành phố Cần Thơ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028. Thực hiện hiệu quả Chương trình 

hành động của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt nam; Kế hoạch số 38-

KH/TU, ngày 20/9/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết 02-

NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công 

đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; Kế hoạch số 90-KH/ĐĐ.LĐLĐ, ngày 29/10/2021 

của Đảng đoàn Liên đoàn Lao động thành phố về thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, 

ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII), Nghị quyết Đại hội Đảng 
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toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị 

(khóa XIII) về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp trong hệ thống tổ chức Công đoàn 

Việt Nam đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 

2. Tuyên truyền chủ trương của Đảng đến đoàn viên, CNVCLĐ, trọng tâm là triển 

khai Nghi ̣ quyết Đaị hôị XIII của Đảng và Chương trình hành đôṇg của Liên đoàn Lao 

đôṇg thành phố thưc̣ hiêṇ Nghi ̣ quyết , gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lê ̃lớn 

trong năm 2023. Đặc biệt tuyên truyền về Đaị hôị Công đoàn các cấp tiến tới Đaị hôị 

XI Công đoàn thành phố Cần Thơ và Đaị hôị XIII Công đoàn Viêṭ Nam. Phổ biến 

pháp luật lao động cho người sử dụng lao động và người lao động; xây dựng và củng 

cố mạng lưới nắm bắt dư luận xã hội trong CNVCLĐ; nắm bắt và phản ánh kịp thời 

diễn biến tình hình tâm trạng, tư tưởng của CNVCLĐ, nhất là CNLĐ trong các Khu 

Chế xuất và Công nghiệp. 

3. Công đoàn các cấp phối hợp với chuyên môn tổ chức “Tết Sum Vầy, Xuân gắn 

kết” dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, năm 2023 cho đoàn viên CNLĐ với mục tiêu 

không để người lao động không có Tết. 

4. Nâng cao chất lươṇg thương lươṇg , ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước 

lao đôṇg tâp̣ thể, quan tâm đến chất lượng bữa ăn giữa ca của người lao động; chăm lo 

các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

5. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, CCVCLĐ, trọng tâm 

Kế hoạch thực hiện Chương trình “ 01 triệu sáng - kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, 

quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” của Tổng Liên đoàn; Thực hiện công trình 

thi đua chào mừng các ngày kỷ niệm lễ lớn; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; đăng 

ký thực hiện mô hình dân vận khéo các cấp… 

6. Tổ chức các hoạt động xã hội hóa trong hoạt động công đoàn, hỗ trợ Mái ấm 

Công đoàn; thăm hỏi đoàn viên, CNVCLĐ bị mắc bệnh hiểm nghèo; trao học bổng 

cho con CNVCLĐ; công nhận gắn biển công trình thi đua cho các cấp công đoàn; khen 

thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn. 

7. Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, tăng tỷ lệ đoàn viên 

trên tổng số công nhân, lao động ở những nơi thành lập công đoàn nhất là các doanh 

nghiệp ở các Khu Chế xuất và Công nghiệp, cum công nghiệp và những địa bàn tập trung 

đông doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Tăng cường đầu tư các nguồn lực cho công tác 

phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở.  

8. Bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở, nhất là đội ngũ cán 

bộ chủ chốt, cán bộ mới, chú trọng tập huấn về kỹ năng phát triển đoàn viên, thành lập 

công đoàn cơ sở, kỹ năng đối thoại, kỹ năng thương lượng. 

9. Tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 1500b/KL-TLĐ ngày/08/01/2021 về 

kết luận của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về thực hiện Nghị 

quyết 6b/NQ-BCH về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa 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 (2010 -2020); Kết luận số 

05/KL-BCH, ngày 09/8/2022 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 

về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 12b/NQ-BCH ngày 12/7/2017 về  Ban Nữ công 

quần chúng doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước 
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10. Vận động xã hội hóa và tổ chức trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn 

nhân dịp “Tháng hành động vì trẻ em” và khai giảng năm học mới; tổ chức Tết trung 

thu cho con đoàn viên CNVCLĐ. 

11. Tăng cường chất lượng công tác tham gia xây dựng các chính sách có liên 

quan trực tiếp đến CNVCLĐ; tổ chức công tác giám sát theo Quyết định 217-QĐ/TW, 

ngày 12/12/2013 của Bộ chính trị; tham gia phản biện về các dự thảo Nghị quyết Hội 

đồng nhân dân thành phố...  

12. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn. 

Giải quyết và tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của đoàn viên và người lao 

động. 

 

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

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

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

- Khối Thi đua MT và các đoàn thể (để b/c); 

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

- UV BCH, UVUBKT LĐLĐ (để t/h); 

- CĐ các cấp trực thuộc (để t/h); 

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

- Lưu: TH, VT. 

            TM. BAN THƢỜNG VỤ 

   PHÓ CHỦ TỊCH THƢỜNG TRỰC  
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		2023-01-31T10:14:54+0700
	Việt Nam
	Liên đoàn Lao động<ldld@cantho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




