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TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM 
 LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

                        Số: 71/BC-LĐLĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         Cần Thơ, ngày 09  tháng 02 năm 2022  

 

 

BÁO CÁO 

 Tổng kết hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, 

 lao động năm 2021, phƣơng hƣớng, nhiệm vụ trọng tâm 2022 
 

 

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

1.Việc làm, thu nhập, đời sống của ngƣời lao động:  

Năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp trên cả   

nước; từ đợt dịch bùng phát lần thứ 4 (bắt đầu từ ngày 27/4) đã tác động mạnh đến 

tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, hầu hết các doanh nghiệp phải 

tạm dừng hoạt động sản xuất, hoặc hạn chế hoạt động để đảm bảo công tác an toàn 

phòng, chống dịch theo quy định, phương án “3 tại chỗ”,“Một cung đường, hai điểm 

đến”, một số doanh nghiệp đã phải sắp xếp lại phương án sản xuất và sắp xếp lao 

động, một số doanh nghiệp không đủ điều kiện để sản xuất, dẫn đến người lao động 

thiếu hoặc mất việc làm, thu nhập giảm sút, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống vật chất, 

tinh thần của người lao động; đặc biệt là công nhân lao động đang thuê trọ ở các khu 

nhà trọ trong các khu vực bị phong tỏa, khu cách ly, người lao động trong các doanh 

nghiệp có quy mô sản xuất vừa, cơ sở giáo dục ngoài công lập... 

 2. Tình hình ngừng việc tập thể: Trong năm xảy ra 01 vụ ngừng việc tập thể 

có trên 300 công nhân tham gia, lý do công nhân không đồng tình với chính sách 

thưởng của công ty áp dụng cho năm 2021 và yêu cầu công ty giữ nguyên chính sách 

thưởng như năm 2020. Công đoàn các cấp đã phối hợp các ngành chức năng giải 

quyết ổn thỏa, công nhân đã đồng ý trở lại làm việc
1
.  

3. Tƣ tƣởng, tâm trạng của đoàn viên, ngƣời lao động:  

Phấn khởi về thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, 

Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 02-NQ/TW “Về đổi mới tổ chức và hoạt động của 

Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 14/6/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ về “Bảo đảm việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện 

điều kiện làm việc của công nhân lao động” các nghị quyết của Đại hội đã sớm được 

                                                 
1
 Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm Miền Tây (CĐCS  trực thuộc  LĐLĐ quận Ninh Kiều) 
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triển khai cụ thể hóa nhất là các nội dung về xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức 

Công đoàn, các giải pháp về chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, nhà ở và phúc lợi xã 

hội cho công nhân, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân. Công 

nhân, viên chức, người lao đôṇg hăng hái thi đua lao động sản xuất và công tác, lập thành 

tích chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 

03/02/2021), chào mừng thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; hăng hái 

tham gia “Ngày hội của non sông”, trực tiếp bỏ phiếu để lựa chọn ra những đại biểu tiêu 

biểu bầu vào Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là 

những người có đức, có tài, quyết liệt trong hành động. Công tác kiểm soát dịch bệnh của 

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố rất quyết liệt, tỷ lệ tiêm vắc 

xin ngày càng cao, người lao động tin tưởng dưới sự lãnh, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời  

của Đảng, Nhà nước, sự đồng tâm hiệp lực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cả hệ 

thống chính trị sẽ kiểm soát đẩy lùi và được đại dịch Covid-19. 

Bên cạnh đó, đoàn viên, người lao động băn khoăn, lo lắng trước diễn biến 

phức tạp của dịch bệnh Covid-19, số ca mắc Covid-19 mới ngày càng tăng, nguy cơ 

lây nhiễm trong cộng đồng và môi trường làm việc rất cao; Tuy nhiên tình trạng sức 

khỏe, tinh thần của đa số lực lượng y tế tuyến đầu bị giảm sút do phải thực hiện nhiệm 

vụ trong thời gian dài. Mong muốn các cấp chính quyền có giải pháp tích cực kiểm 

soát được dịch bệnh Covid-19; Ổn định giá cả các mặt hàng thiết yếu; tăng cường 

kiểm tra giám sát về an toàn vệ sinh thực phẩm, chất lượng bữa ăn giữa ca và việc 

chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp, xử phạt nghiêm những doanh nghiệp vi 

phạm pháp luật lao động, nhất là vi phạm các chế độ về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã 

hội nhằm khắc phục tình trạng nợ Bảo hiểm xã hội ảnh hưởng đến quyền và lợi ích 

chính đáng của công nhân, viên chức, người lao động; được mua nhà ở xã hội giá ưu 

đãi, có nơi gửi trẻ trong khu công nghiệp để thuận tiện gửi con để an tâm lao động, 

sản xuất. 

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN  

1. Công tác phòng, chống dịch bệnh, chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, ngƣời lao 

động trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp  

1.1 Công tác triển khai 

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố chỉ đạo các cấp công đoàn quan tâm 

đến tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát lần thứ 4 diễn biến phức tạp, giám sát 

tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như đời sống của công nhân lao động 

để có biện pháp hỗ trợ kịp thời; các cấp Công đoàn tiếp tục duy trì đẩy mạnh công tác 

truyền thông về hoạt động tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên các 
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phương tiện thông tin, truyền thông Trang Web LĐLĐ thành phố và các mạng xã hội 

như: Facebook, Zalo triển khai kịp thời đến các cấp công đoàn văn bản chỉ đạo của 

Chính phủ, Tổng Liên đoàn, Thành ủy, Ủy ban và Ban Chỉ đạo  phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 thành phố,
 
quan tâm, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 

cũng như đời sống của công nhân lao động trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn 

biến phức tạp, có biện pháp hỗ trợ kịp thời
2
…, Kết quả, Trang Web LĐLĐ thành phố 

145 tin, bài; Fanpage Công đoàn Cần Thơ: 796 tin, bài; đồng thời các cấp Công đoàn 

hiện đang sử dụng 1.380 nhóm Zalo, với 56.720 người tham gia để phục vụ công tác 

phòng, chống dịch bệnh. Chỉ đạo công đoàn cơ sở các doanh nghiệp phối hợp thành 

lập “Tổ An toàn covid-19”. Hiện nay trên địa bàn thành phố đã có 267 doanh nghiệp 

thành lập “Tổ An toàn Covid-19” trong doanh nghiệp, với 1.335 người tham gia nhằm 

hỗ trợ người lao động thực hiện phòng dịch trên tinh thần không chủ quan, lơ là 

nhưng cũng không hoang mang, yên tâm sản xuất; thực hiện nghiêm thông điệp “5K”; 

                                                 
2
 Triển khai đến các cấp công đoàn các văn bản chỉ đạo của Tổng Liên đoàn và Thành ủy về tăng cường phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19, quan tâm, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như đời sống của công 

nhân lao động trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, có biện pháp hỗ trợ kịp thời: Triển khai công văn 

1896/TLĐ ngày 28/4/2021 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, về việc tăng cường thực hiện phòng, 

chống Covid-19 trong tình hình mới; công văn số 153-CV/TU ngày 03/5/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ 

về thực hiện nghiêm các biện pháp, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19; công văn số 144 

ngày 5/5/2021 của LĐLĐ TP yêu cầu công đoàn các cấp triển khai thực hiện ngay một số nội dung về tăng cường 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19; công văn số 168/LĐLĐ ngày 21/5/2021 về một số biện pháp cấp bách phòng, chống 

dịch Covid-19 trong khu công nghiệp, nơi tập trung động công nhân lao động; công văn số 185/LĐLĐ, ngày 01/6/2021 

của LĐLĐ thành phố về việc vận động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng- chống dịch bệnh Covid -19; Hướng dẫn 

số 203/HD-LĐLĐ ngày 10/6/2021 của LĐLĐ thành phố về hưởng ứng Chương trình “Vắc-xin cho công nhân” và kêu 

gọi vận động doanh nghiệp, Cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tích cực tham gia ủng hộ công tác phòng- chống Covid - 

19. Triển khai quyết định số 2606-QĐ/TLĐ ngày 19/5/2021 của Tổng Liên đoàn về cho hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, 

người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 từ ngày 27/4/2021; Quyết định 

số 3040/QĐ-TLĐ ngày 11/8/202; Quyết định số 3089/QĐ-TLĐ ngày 24/8/2021 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao 

động Việt Nam về việc hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện “3 tại chỗ” của doanh 

nghiệp tại các địa bàn các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách toàn tỉnh, thành phố theo Chỉ thị 16/CT-TTg; Quyết định 

3309/QĐ-TLĐ ngày 01/10/2021 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc hỗ trợ bữa ăn dinh 

dưỡng cho đoàn viên, người lao động thực hiện “1 cung đường 2 điểm đến” tại các địa bàn tỉnh, thành phố thực hiện 

giãn cách theo Chỉ thị số 15/CT-TTg và Chỉ thị số 16/CT-TTg; Triển khai Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên 

đoàn Lao động Việt Nam về ủng hộ khẩn cấp công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi Covid – 19. Triển khai Hướng dẫn 

số 2242/LĐTBXH-TLĐ-PTM ngày 14/7/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động 

Việt Nam và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về việc hướng dẫn tổ chức thực hiện vừa cách ly, vừa sản 

xuất kinh doanh trong doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh; và Công văn số 2652/UBND-KT ngày 14/7/2021 của Ủy 

ban nhân dân thành phố về thực hiện chính sách cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản 

xuất do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 theo 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 và Công văn số 2652/UBND-KT ngày 14 tháng 7 năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về thực hiện chính sách cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương 

phục hồi sản xuất do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 theo 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.  
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tổ chức ăn ca sắp xếp luân phiên nhau vào giờ ăn, sắp xếp không gian ăn, giãn cách 

không tiếp xúc gần và hạn chế tập trung đông người; chú ý công tác chăm lo đời sống 

cho công nhân, quan tâm công nhân ở những nơi tạm ngưng hoạt động sản xuất kinh 

doanh hỗ trợ kịp thời để CNLĐ an tâm vượt qua khó khăn chung của đất nước hiện 

nay. 

  Phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố các ngành chức năng thực 

hiện giám sát thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg, ngày 

7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người 

lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn 

thành phố Cần Thơ. Kết quả, tính đến ngày 22/12/2021, thành phố đã hỗ trợ cho 

3.714 lượt người sử dụng lao động, 484.912 lượt người lao động kinh phí trên 899 tỷ 

đồng, đạt 86,78% so với số lượng được phê duyệt. 

 1.2. Kết quả thực hiện: 

Liên đoàn Lao động thành phố đồng hành cùng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch, 

bệnh Covid-19 thành phố đã giao Cty TNHH MTV Thương mại- Du lịch Công đoàn 

Cần Thơ, để bố trí nơi nghỉ cho trên 100 y, bác sĩ trực tiếp điều trị cho bệnh nhân 

Covid-19 không thu tiền
3
. 

Tính đến nay, số đoàn viên, CNVCLĐ bị nhiễm F0 2.654, F1 3.456, có 02 

trường hợp tử vong. Trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 có 

(Chỉ thị 16) 163 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn phải tạm dừng hoạt động sản 

xuất với trên 41.978 công nhân lao động bị mất việc, ngừng việc, tạm hoãn hợp đồng 

lao động đời sống người lao động vô cùng khó khăn, thiếu thốn. LĐLĐ thành phố đã 

thành lập Tổ phản ứng nhanh để hỗ trợ kịp thời cho đoàn viên, CNVCLĐ trong các 

khu vực phong tỏa, bằng các hình thức linh hoạt, tùy theo điều kiện của các cấp công 

đoàn g đã triển khai nhiều hoạt động “tương thân, tương ái” với sự tích cực, sáng tạo 

của cán bộ Công đoàn đã không ngại nắng, mưa, dịch, bệnh đến tận các khu nhà trọ, 

khu vực phong tỏa để hỗ trợ kịp thời tiền trợ cấp khó khăn, nhu yếu phẩm cho CNLĐ, 

quà Trung thu cho con CNLĐ; mô hình “Nồi cháo tình thương” của Ngành Y tế tổ 

chức nấu trên 5000 suất cháo tiếp sức cho nhân viên y tế; Chương trình “Bếp ấm” của 

Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo đã nấu những suất ăn hỗ trợ lực lượng tuyến 

đầu chống dịch ngay từ đầu đợt dịch bùng phát; “Chuyến xe nghĩa tình” của LĐLĐ 

huyện Cờ Đỏ, chuyến xe “Sẵn sàng san sẻ” của LĐLĐ quận Thốt Nốt cán bộ công 

đoàn đã kịp thời hỗ trợ cho nhu yếu phẩm, rau củ, quả cho CNVCLĐ và người dân 

                                                 
3Khách sạn 2 sao, bình quân doanh thu của Công ty đạt trên 420 triệu đồng/tháng  
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gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19. Tính từ ngày 12/7/2021 đến nay, công 

đoàn thành phố đã vận động xã hội hóa hỗ trợ 41.541 phần quà với tổng số tiền 

12,421 tỷ  đồng (trong đó tiền mặt 4,126 tỷ đồng, số tiền được ước tính từ quà, hiện 

vật là 8,295 tỷ đồng)
4
. 

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam về phát động đợt cao điểm ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 và 

hưởng ứng Chương trình “Vắc-xin cho công nhân” của Tổng Liên đoàn, công đoàn 

các cấp đã vận động doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, đoàn viên CNVCLĐ tích cực 

tham gia ủng hộ số tiền trên 03 tỷ đồng, trên 23.996 tin nhắn số tiền trên 202 triệu 

đồng.  

Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, các doanh nghiệp 

không đủ điều kiện hoạt động theo phương án "3 tại chỗ" có 135 doanh nghiệp phải tạm 

dừng hoạt động sản xuất với trên 18.984 công nhân lao động phải nghỉ việc (mất việc, 

tạm thời ngừng việc); Có 38 doanh nghiệp thực hiện “3 tại chỗ” có 2.468 CNLĐ; 116 

doanh nghiệp thực hiện “ 2 tại chỗ - vùng xanh” có 22.266 lao động; có 01 doanh nghiệp 

thực hiện “1 cung đường, 2 điểm đến” với 28 lao động. Các cấp công đoàn thành phố 

kịp thời hỗ trợ từ nguồn tài chính công đoàn tích lũy số tiền trên 17,886 tỷ đồng với 

các nội dung: 

- Quyết định số 2606/QĐ-TLĐ ngày 19/5/2021 và Quyết định số 3022/QĐTLĐ 

ngày 9/8/2021 của Tổng Liên đoàn về chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao 

động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19, hỗ trợ cho đoàn viên, CNLĐ tử vong, F0, F1; 

thăm và hỗ trợ lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19, số tiền 7,020 tỷ 

đồng. 

- Quyết định số 3040/QĐ-TLĐ ngày 11/8/2021 của Tổng Liên đoàn về tăng 

cường dinh dưỡng cho đội ngũ y tế tuyến đầu phòng, chống dịch Covid – 19 đã hỗ trợ 

được 2.686 suất, với tổng số tiền 2,686 tỷ đồng. 

- Quyết định số 3089/QĐ-TLĐ ngày 24/8/2021 của Đoàn Chủ tịch Tổng     

Liên về việc hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện 

“3 tại chỗ” số tiền 5,088 tỷ đồng. 

- Quyết định 3309/QĐ-TLĐ ngày 01/10/2021 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên 

đoàn về hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng cho đoàn viên, người lao động thực hiện “1 cung 

đường 2 điểm đến” tại các địa bàn tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 

                                                 

4
 Cấp thành phố trao 7,435 tỷ đồng và 19.068 phần quà; CĐ các cấp trao 4 ,986 tỷ đồng và 22.268 phần quà. 
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15/CT-TTg và Chỉ thị số 16/CT-TTg số tiền: 121 triệu đồng; Trao tặng 04 sổ tiết 

kiệm cho con đoàn viên bị tử vong do Covid-19 , số tiền 40 triệu đồng.  

- Triển khai “Gói an sinh công đoàn” với 14.950 phần quà chăm lo, hỗ trợ đoàn 

viên, người lao động, số tiền 2,656 tỷ đồng 

 Ngoài ra, Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức Chương trình “San sẻ yêu 

thương”, đã tổ chức 04 chuyến xe mang lương thực, thực phẩm chia sẻ với người lao 

động tại thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, An Giang, Sóc Trăng, với tổng số tiền 

275 triệu đồng từ nguồn kinh phí hoạt động năm 2021. 

 Nhằm kịp thời lan tỏa phong trào thi đua trong đoàn viên, CNVCLĐ trong công 

tác tham gia phòng chống dịch, Liên đoàn Lao động thành phố phát động phong trào 

thi đua “ Công nhân, viên chức, lao động nỗ lực, vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến 

thắng đại dịch Covid-19. Qua đó đã đề nghị Tổng Liên đoàn tặng bằng khen cho 01 

tập thể; LĐLĐ tặng bằng khen cho 11 tập thể và 03 cá nhân đã có những đóng góp về 

vật chất, tài chính, cách làm hay, mang lại hiệu quả thiết thực cho đoàn viên, người 

lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh. 

 2. Hoạt động “Tháng công nhân” 

 Kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5, hưởng ứng hoạt động “Tháng 

Công nhân” lần thứ 10 và “Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2021” chủ đề “Đoàn 

kết, sáng tạo, vượt khó, phát triển” năm 2021, Công đoàn các cấp  tập trung vào 

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

cường các 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.  

Tổ chức gắn biển 03 công trình thi đua
5
 tổng trị giá gần 2,7 tỷ đồng, dịp này đã 

tặng Bằng khen Liên đoàn Lao động thành phố cho 03 tập thể xuất sắc phong trào thi 

đua chào mừng các ngày kỷ niệm, sự kiện trọng đại của đất nước và “Tháng Công 

nhân”. Các cấp công đoàn phối hợp cùng với Công ty Phúc lợi Agape triển khai 

Chương trình “Siêu thị phúc lợi Vì lợi ích đoàn viên và người lao động” với chủ đề 

“Cảm ơn người lao động” đến đoàn viên, người lao động. Thăm tặng quà cho 10 công 

nhân bị tai nạn lao động nặng, mỗi phần 1 triệu đồng. Ban Quản lý Quỹ Tấm lòng 

vàng Công đoàn Cần Thơ đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 08 “Mái ấm Công đoàn” cho 

                                                 
5
 gồm: công trình “Cầu giao thông nông thôn” của Liên đoàn Lao động Bình Thủy; công trình“Đường giao thông nông 

thôn” của LĐLĐ huyện Phong Điền và công trình “Nhà ở cho công nhân” do LĐLĐ huyện Cờ Đỏ. 
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đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở và trợ cấp khó khăn cho 03 đoàn viên bị 

mắc bệnh hiểm nghèo, số tiền 317 triệu đồng
6
. 

Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở vận động trao tặng 3.938 phần quà cho đoàn 

viên và NLĐ, tổng số tiền 1,284 tỷ đồng. Ngoài ra, CĐ Các KCX & CN Cần Thơ 

phối hợp với Văn phòng Báo Lao động khu vực ĐBSCL tặng 800 hộp bột ăn dặm cho 

con đoàn viên và người lao động, tổng số tiền 96 triệu đồng; phối hợp với Thành đoàn 

Cần Thơ tặng 100 phần quà cho CNLĐ các khu nhà trọ tự quản phường Trà Nóc, tổng 

số tiền 20 triệu đồng; thăm hỏi 03 trường hợp bị TNLĐ và bệnh hiểm nghèo với số 

tiền 7 triệu đồng. 

  Hưởng ứng “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động” năm 2021 chủ đề 

“Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động và 

sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên”. Liên đoàn Lao động thành phố tham gia cùng 

các ngành chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, ATVSLĐ, 

tiền lương, thưởng CNLĐ và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19 tại 65 doanh 

nghiệp.  

3. Công tác tuyên giáo  

Công đoàn các cấp tuyên truyền chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của công đoàn, các nội dung có liên quan đến 

quyền lợi, nghĩa vụ của đoàn viên, người lao động; tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm 

trọng đại của đất nước; tuyên truyền thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống 

dịch Covid-19 trong tình hình mới; triển khai kế hoạch nghiên cứu, quán triệt, tuyên 

truyền bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn 

về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”. Đẩy mạnh công 

tác giáo dục chính trị tư tưởng; công tác giáo dục truyền thống gắn với học tập và làm theo 

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhân kỷ niệm 46 năm ngày Giải phóng miền 

Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2021), 135 năm Quốc tế Lao động (1/5/1886-

1/5/2021); tổ chức hoạc tập quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ 

thành phố Cần Thơ lần thứ XIV... Kết quả có 3.759 cuộc, 202.586 lượt đoàn viên, 

CNVCLĐ tham dự
 7
. 

                                                 
6
 Trong đó hỗ trợ xây mới 07 và sửa chữa 01 “Mái ấm Công đoàn”. Bên cạnh đó, khởi công xây dựng 01 “Mái ấm Công 

đoàn” tại quận Thốt Nốt. Tổ chức bàn giao và đưa vào sử dụng 05 Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên CĐ có hoàn cảnh 

khó khăn về nhà ở của LĐLĐ quận Ninh Kiều, Cái Răng và Ô Môn (chỉ tiêu xây dựng năm 2020). 
7
 Trong đó tuyên truyền học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ, lần thứ 

XIV; LĐLĐ TP triển khai 01 cuộc với 125 đồng chí tham dự; CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở triển khai 531 cuộc với 45.412 

lượt đoàn viên tham dự. 
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Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng 

và Nghị quyết số 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 đẩy mạnh công tác 

truyền thông công đoàn đến năm 2023; Triển khai Hướng dẫn tham gia cuộc thi trực 

tuyến “Công nhân viên chức lao động với ngày hội toàn dân”; Chỉ đạo công đoàn các 

cấp tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 

2021-2026)
8
; Báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện NQ số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 

hội nghị lần thứ 5, BCH TW (Khóa IV) về việc tiếp tục đổi mới phát triển và nâng 

cao hiệu quả kinh tế tập thể; Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của 

Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong 

cách Hồ Chí Minh”. Kết quả có 02 tập thể và 04 cá nhân được nhận Bằng khen của 

UBND thành phố.  

Hướng dẫn và tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền về học tập 

Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển 

đất nước phồn vinh, hạnh phúc” trong công nhân, viên chức, lao động cho cán bộ 

công đoàn chuyên trách và lực lượng báo cáo viên công đoàn các cấp bằng hình thức 

trực tuyến tại 14 điểm cầu có trên 340 đại biểu tham dự. 

Tổ chức Cuộc thi “Công chức, viên chức, lao động viết về công tác dân tộc, tôn 

giáo”, kết quả cuôc thi cấp thành phố có 155 bài dự thi có 24 bài (đạt giải 1 giải nhất, 

3 giải nhì, 5 giải ba và 15 giải khuyến khích), Ban Tổ chức chọn ra 24 bài tham gia dự 

thi cấp Tổng Liên đoàn; Tuyên truyền vận động đoàn viên, CNVCLĐ và nhân dân 

tham gia cuộc thi video clip và cuộc thi sáng tác ca khúc kỷ niệm 92 năm ngày thành 

lập Công đoàn Việt Nam; tổ chức trao giải thưởng Cuộc thi “Sáng tạo Video Clip thể 

dục giữa giờ trong CNVCLĐ năm 2020” do Tổng Liên đoàn phát động cho 02 tập 

thể
9
; Tuyên truyền, hướng dẫn đoàn viên, CNVCLĐ tham gia cuộc thi video clip 

“Thời khắc khó quên” kết quả LĐLĐ thành phố và CĐCS Bệnh viện Đa khoa Tâm 

Minh Đức được Tổng Liên đoàn xét đạt giải khuyến khích. 

      Liên đoàn Lao động thành phố phối hợp với Tạp Chí Lao động & Công đoàn 

03 bài viết về công tác tuyên truyền, hoạt động chăm lo cho đoàn viên, NLĐ có hoàn 

cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19. Công đoàn các cấp tham gia 145 tin bài, 

viết về hoạt động công đoàn được đăng trên Web Liên đoàn Lao động thành phố. 

                                                 
8
 Kết quả đã tổ chức 468 cuộc tuyên truyền với trên 12.440 lượt người tham dự.  

9 CĐCS Cục Hải quan và CĐCS CTy CP SXKD vật tư và thuốc thú y Cần Thơ 
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     Vận động đoàn viên CNVCLĐ tham gia hiến máu tình nguyện được 333 đơn 

vị máu, 529 đơn vị máu toàn phần và 61 đơn vị tiểu cầu gạn tách.     

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

chính đáng cho ngƣời lao động 

 Thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2021, công đoàn cơ sở phối hợp cùng 

chính quyền tổ chức hội nghị CBCC 869/869 doanh nghiệp; Hội nghị người lao động 

khu vực nhà nước đạt 6/6 doanh nghiệp vị; khu vực ngoài nhà nước 195/284 doanh 

nghiệp; tổ chức đối thoại định kỳ có 265/284 doanh nghiệp; có 20 đơn vị ký mới 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 15.000 đồng/suất vào bản thỏa ước
10

.  

 Phát động phong trào thi đua trong CNVCLĐ thành phố năm 2021, chào mừng 

thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; kỷ niệm 91 năm ngày thành lập 

Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 - 03/2/2021), thực hiện chủ đề “Tận dụng cơ 

hội, vượt mọi khó khăn, nổ lực phấn đấu, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; 

tăng cường xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh” các cấp công đoàn đã 

đăng ký thực hiện 2.349 đề tài sáng kiến và 81 mô hình dân vận khéo
11

.  Triển khai Kế 

hoạch thực hiện Chương trình “75 ngàn sáng kiến, vượt khó, phát triển” do Tổng Liên 

đoàn Lao động Việt Nam phát động, công đoàn các cấp đã vận động CNVCLĐ tham gia 

đăng ký 1.082 sáng kiến, kết quả có 24 sáng kiến tiêu biểu được Liên đoàn Lao động 

thành phố biểu dương. Tổng kết Cụm thi đua 5 Liên đoàn Lao động thành phố trực 

thuộc Trung ương và tổng kết Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành 

phố. 

 Tổng kết hoạt động Công đoàn và phong trào thi đua, trong năm các cấp được 

Tổng Liên đoàn LĐVN tặng 04 Cờ thi đua, 20 bằng khen tập thể và 35 bằng khen cá 

nhân có thành tích trong công tác xây dựng công đoàn vững mạnh và 07 Bằng lao 

động sáng tạo năm 2021. Liên đoàn Lao động thành phố đã tặng 12 Cờ thi đua, tặng 

121 bằng khen cho tập thể và 340 cá nhân. LĐLĐ thành phố phối hợp Hội Khoa học 

kỹ thuật tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ 11, năm 2020-2021, đã xét tặng 

bằng khen cho  06 tác phẩm đạt giải nhì và 09 tác phẩm đạt giải ba. 

Thực hiện “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên” công đoàn các cấp ký kết mới 05 

doanh nghiệp, có 17.510 đoàn viên, người lao động được hưởng lợi, số tiền trên 01 tỷ 

đồng. Công đoàn các cấp phối hợp với các ngành chức năng tổ chức giám sát, phản 

                                                 
10

 Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 7C/BCH ngày 25/2/2016 của BCH TLĐ về “chất lượng bữa ăn ca của 

người lao động” về TLĐ LĐVN 
11

 Hướng dẫn hoạt động cụm thi đua công đoàn các cấp. 
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biện xã hội theo Quyết định 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị có 33 

cuộc; tham gia đoàn kiểm tra, thanh tra, giám sát tình hình thực hiện pháp luật lao 

động, ATVSLĐ, tiền lương, thưởng CNLĐ và công tác phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19, kết quả có 380 cuộc
12

. Tiếp và tư vấn cho 20 trường hợp đến tư vấn về hợp 

đồng lao động, đơn phương chấm dứt HĐLĐ.  

* Hoạt động xã hội:  

Liên đoàn Lao động thành phố ban hành Kế hoạch số 362/KH-LĐLĐ, ngày 

30/11/2020 tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động. Chỉ 

đạo các cấp công đoàn tổ chức hoạt động vui Xuân đón Tết cho đoàn viên, CNVCLĐ, 

đảm bảo an toàn công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. LĐLĐ TP tổ chức 03 

đoàn đến thăm các doang nghiệp và tặng quà tiền mặt cho đoàn viên, CNLĐ tại DN 

với 2.379 phần, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng; thăm tặng quà cho 10 CNLĐ bị tai nạn 

lao động nặng, mỗi phần quà tiền mặt 2 triệu đồng. Ngoài ra, công đoàn các cấp đã tổ 

chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, CNVCLĐ tại cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp trên địa bàn, trao tặng 50.976 phần quà, tổng số tiền trên 17,380 tỷ đồng. 

Vận động đóng góp Quỹ “Tấm lòng vàng Công đoàn Cần Thơ” trong 

CNVCLĐ và doanh nghiệp thu được trên 5,024 tỷ đồng
13

, chi 4,555 tỷ đồng để hỗ trợ  

cho người lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa “Mái ấm 

Công đoàn”, hỗ trợ đoàn viên, CNVCLĐ mắc bệnh hiểm nghèo, tặng học bổng cho 

con đoàn viên vượt khó, học giỏi. Giới thiệu đoàn viên vay vốn từ nguồn Quỹ quốc 

gia giải quyết việc làm số tiền 180 triệu đồng
14

. 

5. Công tác tổ chức  

Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng sơ kết 

nửa nhiệm kỳ Đại hội Công đoàn thành phố, nhiệm kỳ 2018-2023 và tổng kết hoạt 

động công đoàn năm 2020; Hội nghị giao chỉ tiêu hoạt động công đoàn năm 2021. 

Nhân dịp “Mừng Đảng-Mừng Xuân” Tân Sửu, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động 

thành phố tổ chức thăm hỏi tặng quà cán bộ công đoàn qua các thời kỳ
15

 

Công đoàn các cấp tuyên truyền, vận động thành lập mới 19/11 công đoàn cơ sở 

(đạt 173% chỉ tiêu), phát triển đoàn viên mới 6.859/5000 đoàn viên (đạt 172% chỉ tiêu)
16

, 

nâng tổng số đoàn viên hiện nay 81.470/86.970 CNVCLĐ; giới thiệu đoàn viên ưu tú 

                                                 
12

 LĐLĐ TP và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tham gia Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19, 

có 33 cuộc. Kiểm tra thực hiện pháp luật lao động 32 cuộc. Giám sát, phản biện theo QĐ 217-QĐ-TW, 315 cuộc. 
13

 Trong đó, CNVC đóng góp: 2,860 tỷ đồng, doanh nghiệp hỗ trợ và nguồn xã hội hóa khác: 1,9 tỷ đồng. 
14

 LĐLĐ huyện Cờ Đỏ 
15Tặng 55 phần quà, mỗi  phần 01 triệu đồng  
16 số đoàn viên tăng thêm 4.900 người, số đoàn viên giảm 1.959 người 
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cho đảng xem xét chăm bồi 1235/1.227 (đạt 101% chỉ tiêu), đã kết nạp 650 đảng viên 

mới. 

Đánh giá xếp loại Công đoàn vững mạnh cấp trên trực tiếp cơ sở năm 2021, có 

12/13 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, trong đó có 

03 đơn vị Liên đoàn Lao động quận Bình Thủy, huyện Cờ Đỏ và Công đoàn ngành Y tế 

“Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. 

Thực hiện chính sách đối với cán bộ đã làm thủ tục nghỉ hưu cho 01 đồng chí, giải 

quyết nghỉ việc theo nguyện vọng cho 01 đồng chí; xét nâng lương thường xuyên năm 

2021 cho 09 đồng chí; cử 04 công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên chính, cử bồi 

dưỡng Kiến thức Quốc phòng đối tượng 2 cho 03 đồng chí.  

 Thực hiện giải thể Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ Thuật Công đoàn Cần Thơ 

theo Quyết định số 1307/QĐ-TLĐ ngày 15/9/2020 của Tổng Liên đoàn LĐVN; đã  

giải quyết chính sách cho viên chức, lao động và thực hiện xong công tác bàn giao tài 

sản của Trường cho các địa phương theo Quyết định của Tổng Liên đoàn. 

Liên đoàn Lao động thành phố triển khai kế hoạch thực hiện chủ đề năm 2021 

về “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở”. Triển khai kế hoạch 157-

KH/TLĐ ngày 12/5/2021 thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chấp hành 

Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công 

tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn trong giai đoạn mới”; xây dựng Kế hoạch 

thực hiện công tác phát triển đoàn viên đến năm 2023 và giao chỉ tiêu cụ thể cho từng 

đơn vị theo tinh thần Kế hoạch 135/KH-TLĐ ngày 24/9/2021 của Tổng Liên đoàn 

Việt Nam về phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở đến năm 2023. Tổ chức 

01 lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ công đoàn năm 2021 cho cán bộ công 

đoàn chuyên trách và chủ tịch công đoàn cơ sở bằng hình thức trực tuyến đến 16 điểm 

cầu, có 892 đồng chí tham dự, do đồng chí Ngọ Duy Hiểu- PCT Tổng Liên đoàn 

LĐVN và các đồng chí báo cáo viên Tổng Liên đoàn triển khai. 

Thực hiện Quyết định số 231-QĐ/TU ngày 15/4/2021 của Ban Thường vụ 

Thành ủy điều động đồng chí Trần Văn Tám, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố 

giữ Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thạnh. Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố đã 

thực hiện quy trình giới thiệu bầu giữ chức vụ Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành 

phố khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023 đối với đồng chí Lê Thị Sương Mai, Thành ủy viên, 

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy và bầu bổ sung 02 đồng chí 

ủy viên Ban Chấp hành, 02 đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động 

thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023. 
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Thực hiện quy trình rà soát bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành LĐLĐ thành 

phố giai đoạn 2018-2023 và giai đoạn 2023-2028 và quy hoạch cán bộ công chức cơ 

quan. Điều động và bổ nhiệm chức danh Trưởng Ban Tuyên giáo – Nữ công, Trưởng 

Ban Chính sách – Pháp luật và Quan hệ lao động; điều động chỉ định 01 đồng chí Ủy 

viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố tham gia Ban Chấp hành, Ban 

Thường vụ và giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn các Khu Chế xuất và Công nghiệp 

Cần Thơ. 

    6. Công tác nữ công:  

Triển khai hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công năm 2021. Triển 

khai Kế hoạch thực hiện “Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-

2030” và “Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030” trong CNVCLĐ TP; kế hoạch 

445/KH-LĐLĐ, ngày 18/8/2021 về việc thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm 

thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021-2025, định hướng 

đến năm 2030 trong công nhân, viên chức, lao động thành phố. 

Tổ chức lấy ý kiến đóng góp các văn kiện Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ 

XIII; Điều lệ Hội LHPN Việt Nam; văn kiện Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Cần 

Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 và cử Đoàn đại biểu gồm 07 đồng chí đại diện 

nữ công nhân, viên chức lao động dự Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố lần thứ XIV, 

nhiệm kỳ 2021-2026  

Kỷ niệm 1891 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, 111 năm ngày Quốc tế phụ 

nữ (8/3/1910 – 8/3/2021), 9 năm ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3/2012 – 20/3/2021). 

Hướng dẫn công đoàn các cấp tổ chức họp mặt tặng quà, tôn vinh nữ CNVCLĐ và 

nhiều hoạt động thi hát karaoke, đổ bánh xèo, bữa cơm gia đình..., kết quả có 889 Ban 

Nữ công, tổ nữ công tổ chức với 39.923 lượt chị dự và tặng quà với tổng số tiền gần 9 

tỷ đồng; ngoài ra, công đoàn các cấp hỗ trợ cho 2.117 chị khám sức khỏe sinh sản. 

Phát động hưởng ứng “Tuần lễ áo dài di sản văn hóa Việt Nam” từ ngày 01-

08/3 năm 2021, có 898 đơn vị hưởng ứng thực hiện, với 17.923 chị ở các cơ quan, 

đơn vị và bộ phận văn phòng doanh nghiệp mặc áo dài khi đến công sở làm việc. 

Ngoài ra, công đoàn các cấp tổ chức thi “Ảnh đẹp Áo dài” và tổ chức khen thưởng 

cho các tập thể tích cực tham gia hưởng ứng “Tuần lễ mặc áo dài” 
17

 

Tháng hành động vì trẻ em năm 2021, Liên đoàn Lao động thành phố cùng công 

đoàn các cấp vận động quà và tổ chức các đoàn đến thăm các em học sinh có hoàn cảnh 

                                                 
17

 CĐ ngành GD&ĐT TP tổ chức cuộc thi trong toàn thể giáo viên, học sinh của ngành; CĐCS Công ty CP Dược Hậu 

Giang tổ chức khen thưởng. 
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khó khăn nhân dịp tổng kết năm học 2020-2021, trao tặng 2.134 phần quà, mỗi phần quà 

bình quân 300 ngàn đồng, tổng số tiền 670 triệu đồng. Bên cạnh đó, công đoàn các cấp đã 

tặng quà và khen thưởng 19.551 cho con đoàn viên, CNVCLĐ đạt thành tích cao trong 

năm học 2020-2021, tổng trị giá trên 2,8 tỷ đồng. 

Hướng dẫn Công đoàn các cấp tổ chức các hoạt động Tết Trung thu theo tinh 

thần Công văn số 3719/UBND-KGVX, ngày 03/9/2021 của Ủy ban nhân dân thành 

phố. Do tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, thành phố Cần Thơ đang trong 

thời gian thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, nên tất cả các CĐCS trên địa 

bàn thành phố đều không tổ chức các hoạt động họp mặt, vui chơi, giải trí... chỉ tập 

trung chăm lo, tặng quà cho các cháu là con CNVCLĐ tại các cơ quan đơn vị, kết quả 

tặng 4.599 phần quà, trị giá hơn 1 tỷ đồng.   

Triển khai Kế hoạch Hội nghị biểu dương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu 5 năm 

giai đoạn (2016 – 2021), xét tặng bằng khen cho 70 gia đình và đề nghị Tổng Liên 

đoàn Lao động Việt Nam biểu dương 01 gia đình
18

. Khen thưởng phong trào thi đua 

“Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” năm 2020, có 02 cá nhân được tặng bằng khen Tổng 

Liên đoàn LĐVN,  22 cá nhân được tặng bằng khen LĐLĐ thành phố, 163 chị được công 

nhận “ Hai giỏi” cấp thành phố, 1.777 chị được tặng giấy khen của CĐ cấp trên trực tiếp 

cơ sở. Phát động phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ 

năm 2021, gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia 

đình hạnh phúc”; phong trào “5 không, 3 sạch” đến nay có 38.404/41.564 nữ CNVCLĐ 

đăng ký tham gia thực hiện phong trào, đạt 92,4%. Thành lập 08 Ban Nữ công quần 

chúng
19

 nâng tổng số thành phố có  714 ban nữ công quần chúng các cấp. 

7. Công tác kiểm tra:  

Chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức quán triệt, thực hiện kết luận của Tổng Liên 

đoàn về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ về nâng cao chất lượng, hiệu quả 

hoạt động Ủy ban kiểm tra công đoàn; hướng dẫn chỉ đạo Ủy ban kiểm tra công đoàn 

cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức kiểm tra, giám sát chi hỗ trợ cho đoàn viên và người 

lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid và thiên tai năm 2020 trong dịp tết nguyên đán 

Tân Sửu năm 2021 và báo cáo về Ủy ban kiểm tra Tổng Liên đoàn. Báo cáo sơ kết 

hoạt động Ủy ban kiểm tra nửa nhiệm kỳ 2018-2023. 

 Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động thành phố kiểm tra tài chính công đoàn 13 

công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; kiểm tra tài chính 05 CĐCS doanh nghiệp có đông 

CNLĐ và kiểm tra tài chính đồng cấp năm 2020; kiểm tra hoạt động Quỹ Trợ vốn của 

                                                 
18 Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên giao về cho CĐ các cấp tổ chức 
19  03 BNCQC CĐCS HCSN; 05 BNCQC CĐCS DNNNN 
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Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ 

chức thực hiện 8 cuộc kiểm tra tài chính cùng cấp năm 2021. 

Đầu năm đến nay, nhận 14 đơn khiếu nại, tố cáo của người lao động, đã giải quyết 

dứt điểm, không có đơn thư tồn đọng 
20

. Tham mưu Ban Chấp hành thực hiện quy trình xử 

lý, kỷ luật hình thức khiển trách 01 ủy viên Ban Thường vụ công đoàn cấp trên cơ sở do vi 

phạm chính sách dân số. 

 7. Công tác Tài chính:  

Thực hiện phê duyệt quyết toán tài chính công đoàn năm 2020 công đoàn các 

cấp và tổng hợp báo cáo quyết toán tài chính công đoàn thành phố năm 2020, phục vụ 

kiểm tra tài chính đồng cấp và báo cáo về Tổng Liên đoàn đúng thời gian qui định. 

Giao dự toán tài chính công đoàn năm 2021 cho các cấp công đoàn. Triển khai các 

cấp công đoàn trực thuộc lấy ý kiến dự thảo hướng dẫn, quy định tài chính công đoàn 

cơ sở, của Tổng Liên đoàn. 

Thu tài chính công đoàn ba cấp được 118,622 tỷ/90,115 tỷ đồng (đạt 131,6%), 

chi 117,197/106,416 tỷ đồng (đạt 110%). Có 49/60 doanh nghiệp thực hiện việc nộp 

kinh phí công đoàn qua tài khoản Công đoàn Việt Nam (đạt 62%). 

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 8981 lượt người tham dự. 

9.2. Công ty TNHH Một thành viên Thƣơng mại và Du lịch Công đoàn: 

Trong 6 tháng đầu năm, đón và phục vụ 4.150 lượt khách đến ăn nghỉ và lữ hành, 

doanh thu 1,584 tỷ đồng. Từ tháng 7/2021 đến nay đơn vị tạm dừng hoạt động do ảnh 

hưởng dịch bệnh Covid-19 và Ủy ban nhân thành thành phố trưng dụng làm nơi nghỉ 

cho lực lượng y bác sĩ điều trị bệnh Covid-19. 

9.3. Quỹ Trợ vốn cho CNLĐ nghèo: Phát vay 1.400 lượt đoàn viên vay với 

tổng số tiền 15 tỷ đồng. Thu hồi vốn, lãi tiền vay và tiết kiệm bắt buộc gần 17 tỷ đồng 

(thu hồi vốn 13,4 tỷ , lãi tiền vay 1,4 tỷ, tiết kiệm bắt buộc 2,1 tỷ) 

10. Nhận xét, đánh giá 

- Ƣu điểm: Hoạt động của các cấp công đoàn năm 2021 nhận được sự quan 

tâm, chỉ đạo kịp thời của cấp ủy Đảng, sự phối hợp hiệu quả của chính quyền, chuyên 

môn đồng cấp, vị thế, vai trò của tổ chức công đoàn được khẳng định. Đặc biệt là vai 

trò chủ động, tích cực, sáng tạo của đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp trong chỉ đạo 

                                                 
20

 03 đơn nặc danh không có cơ sở giải quyết, 01 đơn đã chuyển về CĐ ngành Giáo dục và Đào tạo giải quyết theo thẩm quyền 
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hoạt động, tổ chức các phong trào thi đua, công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh 

thần cho đoàn viên, CNVCLĐ bị ảnh hưởng dịch Covid-19. Chức năng đại diện bảo 

vệ quyền, lợi ích hợp pháp người lao động được chú trọng với nhiều hình thức, biện 

pháp, đặc biệt là việc thương lượng và ký kết TƯLĐTT đã góp phần xây dựng quan 

hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong các doanh nghiệp. Các phong trào thi 

đua được tổ chức sâu rộng. Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện đã có chuyển biến, 

nhiều nơi đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chỉ đạo, điều 

hành, đảm bảo sự đồng bộ, linh hoạt, kịp thời, góp phần nâng cao chất lượng phong 

trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn thành phố. Tuy nhiên, năm 2021 các cơ quan, 

đơn vị, đặc biệt là các doanh nghiệp bị ảnh hưởng rất lớn bởi dịch bệnh Covid-19, tác 

động đến đời sống, việc làm, thu nhập, tâm lý của CNVCLĐ thành phố. Một số doanh 

nghiệp nợ đọng bảo hiểm xã hội kéo dài vì lý do kinh tế từ đó ảnh hưởng đến quyền 

lợi của người lao động. 

- Hạn chế: Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên một số chỉ tiêu còn 

chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra, nhiều nội dung của chủ đề năm “Nâng cao chất 

lượng cán bộ công đoàn cơ sở” triển khai với tiến độ còn chậm. Việc thực hiện quy 

chế dân chủ theo Nghị định 145/2020/NĐ-CP ở một số đơn vị còn lúng túng, gặp 

nhiều khó khăn. Còn một số doanh nghiệp chưa tổ chức Hôị nghi ̣ người lao đôṇg. Một 

số đơn vị chưa hoạt động trở lại, ảnh hưởng rất lớn đến việc làm, thu nhập, đời sống 

CNVC-LĐ.  

Hoạt động chăm lo của công đoàn chỉ đáp ứng một phần nhu cầu của đoàn 

viên, người lao động. Về thực hiện chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên” công tác tuyên 

truyền còn hạn chế, chưa đến được với số đông đoàn viên, người lao động; việc triển khai 

thực hiện cập nhật phần mềm quản lý đoàn viên và đổi thẻ đoàn viên công đoàn còn chậm. 

Dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp nên công tác thu 

kinh phí, đoàn phí công đoàn đạt tỷ lệ thấp.   

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2022 

Năm 2022 là năm thứ 4 thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII Công đoàn 

Việt Nam và Nghị quyết Đại hội lần thứ XI Công đoàn Thành phố, là năm tập trung 

đẩy mạnh, tăng tốc thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra, tiến tới 

Đại hội các cấp Công đoàn vào năm 2023. Tuy nhiên, theo dự báo tình hình quốc tế, 

trong nước có những thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó 

khăn, thách thức nhiều hơn do dịch Covid-19 có thể xuất hiện phức tạp, nguy hiểm 

hơn. Tình hình đời sống việc làm của người lao động tiếp tục khó khăn, không ổn 

định; quan hệ lao động còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp nếu như người sử dụng lao 
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động không thực hiện tốt các quy định của pháp luật về lao động. Do đó, để phong 

trào CNVC và hoạt động công đoàn thành phố đáp ứng được yêu cầu thực tiễn đồng 

thời thực hiện chủ đề năm 2022 “Chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động; 

phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội lần 

thứ X Công đoàn thành phố Cần Thơ”. Với các nội dung trọng tâm cần thực hiện cụ 

thể như sau: 

1. Tuyên truyền triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của 

Tổng Liên đoàn về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính 

trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của CĐVN trong tình hình mới”; Nghị quyết của 

Công đoàn gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh”, các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của tổ chức 

công đoàn. Tiếp tục đẩy mạnh công tác triển khai Chương trình hành động của Thành 

ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng Nghị quyết đại hội 

đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, gắn với thực hiện 

Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023 trong các cấp 

công đoàn. 

2. Công đoàn các cấp tham gia giám sát thực hiện các chính sách, pháp luật liên 

quan đến quyền của người lao động, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ người lao động 

bị ảnh hưởng bởi Covid-19; thực hiện kết nối thông tin về cung - cầu lao động, giúp 

người lao động có việc làm ổn định. Công đoàn cơ sở tích cực, chủ động tham gia với 

người sử dụng lao động trong xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, vận động 

người lao động trở lại làm việc đảm bảo thích ứng, an toàn thích ứng với dịch bệnh 

Covid-19. 

3. Công đoàn các cấp phối hợp với chuyên môn tổ chức “Tết Sum Vầy” dịp Tết 

Nguyên đán Nhâm Dần, năm 2022 cho đoàn viên CNLĐ với mục tiêu không để người 

lao động không có Tết.  

4. Tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân” năm 2022 gắn với hưởng ứng 

Tháng An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; tổ chức tập huấn công tác an 

toàn vệ sinh lao động; tổ chức Hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi.  

5. 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.  

6. 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 
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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… 

7. 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.  

8. Tuyên truyền, vận động, kết nạp đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; giới 

thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét chăm bồi kết nạp. Tập huấn 

nghiệp vụ cán bộ công đoàn các cấp. 

9. 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.  

10. Phối hợp các ngành tổ chức kiểm tra, giám sát việc chi hỗ trợ cho đoàn viên 

và người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid- 19.  

11. Phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy tham mưu Thường trực Thành ủy ban 

hành Đảng văn chỉ đạo, lãnh đạo Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công 

đoàn thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2023-2028.  

12. Triển khai Hướng dẫn của Tổng Liên đoàn về công tác nhân sự đại hội 

Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028; chỉ đạo tổ chức đại hội điểm công đoàn cấp 

trên cơ sở và công đoàn cơ sở.  

13. 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... 

14. 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 vâṇ, Ban Nội chính TU (để b/c); 

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

- UVBCH, UVUBKT LĐLĐ TP (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  

 
 

 

Huỳnh Thị Hiền 
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