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KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM 2019 

 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

1. Tình hình chung 

Năm 2019, diễn ra nhiều sự kiện chính trị, xã hội quan trọng của đất nước 

và của tỉnh Cao Bằng như như kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản 

Việt Nam; Kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 

19/5/2019); 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tỉnh Cao 

Bằng tổ chức kỷ niệm 520 năm thành lập tỉnh (1499 - 2019) và 69 năm ngày Giải 

phóng Cao Bằng (03/10/1950 - 03/10/2019), 115 năm ngày sinh đồng chí Hoàng 

Đình Giong; các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc sắp xếp 

đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Cao 

Bằng. Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều 

chỉ tiêu kinh tế, xã hội đạt và vượt kế hoạch; lĩnh vực dịch vụ tăng mạnh, lượng 

khách du lịch đến Cao Bằng tiếp tục tăng cao; các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, 

y tế, khoa học công nghệ có nhiều bước tiến bộ; quốc phòng an ninh được giữ 

vững. Bên cạnh đó kinh tế xã hội của tỉnh vẫn còn gặp nhiều khó khăn thách 

thức, tốc độ tăng trưởng kinh tế còn thấp so với cả nước; tình hình dịch bệnh còn  

xảy ra, đặc biệt là bệnh dịch tả lợn châu Phi bùng phát trên diện rộng khắp các 

huyện, thành phố trong tỉnh gây thiệt lớn về kinh tế ảnh hưởng đến chỉ tiêu về 

phát triển kinh chung của toàn tỉnh; việc kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn 

gốc, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm vẫn xảy ra,... Những khó khăn 

đó đã ảnh hưởng nhất định đến phong trào công nhân, viên chức, lao động và 

hoạt động công đoàn chung của toàn tỉnh. 

2. Số lượng, chất lượng, việc làm của cán bộ, công chức, viên chức, 

lao động 

2.1. Số lượng, chất lượng  

Hiện nay số CĐCS trực thuộc 65 (trong đó hành chính nhà nước 35 CĐCS; 

Đảng, đoàn thể 13 CĐCS; Đơn vị sự nghiệp công lập 17 CĐCS), tổng số cán bộ, 

công chức, viên chức, lao động (CBCCVCLĐ) là 2.779 người, nữ 1.324 người 

(trong đó người lao động trong khối doanh nghiệp sản xuất kinh doanh 197 
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người); Đoàn viên công đoàn là 2.741 người, nữ 1.298 người. Tổng số đoàn viên 

giảm so với cuối năm 2018 là 71 người; Đảng viên là 1.770 người, nữ 783 người.  

Chất lượng đội ngũ CBCCVCLĐ tiếp tục được nâng lên, đảm bảo về trình 

độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ, năng lực hoạt động thực 

tiễn. Xử lý nhanh các thông tin và tiếp cận khoa học kỹ thuật tiên tiến, ứng dụng 

công nghệ thông tin để áp dụng vào công tác quản lý chuyên môn. (có biểu số 

liệu kèm theo) 

2.2. Việc làm 

Các CĐCS trực thuộc CĐVC tỉnh đa số là các cơ quan hành chính nhà 

nước, đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh nên đoàn viên công đoàn có việc làm 

ổn định, được bố trí công việc phù hợp với trình độ chuyên môn đào tạo. Điều 

kiện, trang thiết bị làm việc được trang bị đầy đủ theo quy định, an toàn vệ sinh 

lao động được đảm bảo là điều kiện thuận lợi giúp cho CBCCVCLĐ thực hiện 

tốt nhiệm vụ được giao.  

Tình hình, đời sống, việc làm, thu nhập của đoàn viên, trong các cơ quan, 

đơn vị ổn định và từng bước được cải thiện; tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một 

bộ phận CBCCVCLĐ nhất là trong các đơn vị sự nghiệp mức thu nhập còn thấp, 

không được hưởng các chế độ chính sách như: không có khoán chi hành chính, 

không có phụ cấp công vụ..., bên cạnh đó tại một số doanh nghiệp công việc 

không đều nên thu nhập hàng tháng của đoàn viên công đoàn chưa thật sự được 

đảm bảo nên ít nhiều ảnh hưởng đến đời sống và công tác của người lao động 1.  

2.3 Nguyện vọng đoàn viên, người lao động 

Người lao động luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và các giải pháp 

điều hành của Chính phủ, chính quyền địa phương; nỗ lực, cố gắng cùng với 

người sử dụng lao động tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện điều kiện 

làm việc, cải thiện cuộc sống cho người lao động. Mong muốn của người lao 

động hiện nay là có việc làm, thu nhập ổn định, tương xứng với sức lao động, 

đảm bảo đáp ứng nhu cầu cần thiết cho cuộc sống của bản thân và gia đình; 

được cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quan tâm tham gia đóng BHXH, BHYT, 

BHTN theo quy định của pháp luật. 

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN  

1. Chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính 

đáng của đoàn viên và người lao động 

- Triển khai chủ đề năm “Vì lợi ích đoàn viên công đoàn” và triển khai 

thực hiện Chương trình 2494/CTr-TLĐ ngày 19/12/2018 của Ban Chấp hành 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII về Nâng cao hiệu quả việc thực 

hiện các nhiệm vụ đại diện cho người lao động, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, 

chính đáng của người lao động, giai đoạn 2018 -2023 

 
1 Mức lương bình quân của CBCCVCLĐ là 5.546.821, trong đó tại các cơ quan hành chính nhà 

nước là 6.997.525 đ/người /tháng, các đơn vị sự nghiệp là 5.386.707đ/người/tháng, khu vực doanh 

nghiệp ngoài nhà nước là 4.254.318đ/ người/ tháng.  
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Năm 2019 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tổ chức Công đoàn Việt 

Nam, đây là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công 

đoàn Việt Nam và kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 

(28/7/1929 - 28/7/2019). Chính vì ý nghĩa đó, ngay từ đầu năm CĐVC tỉnh đã 

chỉ đạo các CĐCS chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, tranh thủ sự ủng hộ của 

lãnh đạo cơ quan, đơn vị để cụ thể hóa chủ đề năm 2019 "Năm vì lợi ích đoàn 

viên Công đoàn" bằng những hoạt động thiết thực để chăm lo lợi ích và thực 

hiện hiệu quả nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của 

đoàn viên, người lao động như: Tích cực và chủ động tham gia xây dựng các chế 

độ, chính sách liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của CBCCVCLĐ; tăng 

cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách theo quy định của 

pháp luật; thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính 

đáng cho đoàn viên công đoàn; tổ chức thực hiện chăm lo đầy đủ, kịp thời đến 

đời sống vật chất cũng như tinh thần cho đoàn viên, CBCCVCLĐ.  

Trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, CĐVC tỉnh tiếp nhận 19 xuất quà 

từ LĐLĐ tỉnh và trao tặng cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 

13.300 nghìn đồng; Phối hợp với CĐVC tỉnh Ninh Bình, tổ chức đoàn công tác 

đến thăm CĐCS thành viên Công ty xi măng Cao Bằng và trao tặng 10 suất quà 

cho đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền 5 triệu đồng; Thăm và 

tặng quà cho 01 đoàn viên thuộc CĐCS Đài Phát thanh-Truyền hình bị bệnh 

hiểm nghèo. Nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, 

CĐVC tỉnh phối hợp với CĐCS Cai nghiện ma tý cải tạo, sửa chữa 02 sân bóng 

chuyền hơi để phục vụ đoàn viên, người lao động tại đơn vị với tổng kinh phí 60 

triệu đồng, trong đó kinh phí CĐVC tỉnh hỗ trợ 5 triệu đồng. 

Triển khai chương trình Nhà ở "Mái ấm công đoàn" của LĐLĐ tỉnh, năm 

2019 CĐVC tỉnh được giao hỗ trợ 04 nhà, Văn phòng CĐVC xây dựng kế 

hoạch, khảo sát thực tế tại 14 nhà ở của các đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó 

khăn có nhu cầu hỗ trợ làm nhà. Kết quả đã hỗ trợ được cho 04 đoàn viên (sửa 

03, làm mới 01 nhà) và đề nghị xin bổ sung thêm 01 nhà từ nguồn Quỹ Xã hội 

của LĐLĐ tỉnh quản lý theo chương trình Mái ấm Công đoàn với số tiền 90 

triệu đồng2. Tiến hành rà soát, tổng hợp danh sách đoàn viên, CCVCLĐ có hoàn 

cảnh khó khăn, có con bị bệnh hiểm nghèo năm 2020 để có số liệu làm căn cứ 

trình LĐLĐ tỉnh hỗ trợ từ các nguồn khác. 

Ban Chấp hành các CĐCS đã chủ động trong việc tham mưu với cấp ủy, 

phối hợp với chính quyền cùng cấp, vận động các nguồn để tổ chức các hình 

thức gặp mặt động viên, tặng quà, chi lương tăng thêm, tạo điều kiện cho cán bộ 

ở xa về nghỉ Tết  (với hơn 700 suất quà có giá trị hơn 400 triệu đồng) tổ chức 

thăm hỏi, động viên các đoàn viên, CBCCVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị ốm, 

 
2
 Đoàn viên Nguyễn Thị Bích Hạnh CĐCS- Sở Tài nguyên hỗ trợ 30 triệu đồng; 03 đoàn viên 

sửa nhà Lê Quang Tuyên- Sở Văn hóa, Đàm Thị Thao- Sở Nội vụ, Sầm Thị Nương- Ban quản lý Khu 

kinh tế tỉnh; Xin bổ sung sửa nhà cho đoàn viên Lý Thị Nhung- CĐCS LĐLĐ tỉnh.  
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bệnh hiểm nghèo 1.066 lượt, số tiền trên 462 triệu (có biểu số liệu kèm theo); tổ 

chức các hoạt động cho đoàn viên nhân các dịp các ngày lễ trong năm3. 

Hoạt động tư vấn pháp luật: Văn phòng CĐVC, các CĐCS tiếp tục duy trì 

hoạt động tư vấn pháp luật cho CBCCVCLĐ về các chế độ, chính sách pháp luật 

như tiền lương, BHXH, BHYT, trợ cấp và các khoản đóng góp khi thôi việc, 

nghỉ chờ hưu... để đảm bảo cho quyền, lợi ích của đoàn viên Công đoàn. 

- Công tác tham gia xây dựng và thực hiện dân chủ tại cơ quan, đơn vị 

Chỉ đạo các CĐCS phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị để phổ biến, triển 

khai tổ chức Hội nghị CBCCVCLĐ theo Nghị định 04/NĐ-CP của Chính phủ, 

Nghị định 139; Nghị định 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ quy 

định chi tiết khoản 3 Điều 63 Bộ luật Lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ 

sở tại nơi làm việc đối với các CĐCS có CĐCS thành viên là Doanh nghiệp. Kết 

quả có 67/68 CĐCS triển khai thực hiện việc phối hợp với chính quyền tổ chức 

Hội nghị CBCC,VC, Hội nghị người lao động; Có 4/7 doanh nghiệp có thỏa ước 

lao động tập thể ban hành được Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc Tại Hội 

nghị của các đơn vị, với tinh thần dân chủ, nhiều ý kiến thiết thực đã được nêu 

ra nhằm bổ sung và hoàn thiện nội quy, quy chế cơ quan, quy chế chi tiêu nội 

bộ, công khai công tác tài chính, tổ chức cán bộ.  

Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân trong các cơ quan, đơn vị được các 

cấp công đoàn thường xuyên chú trọng và củng cố, tăng cường công tác bồi 

dưỡng nghiệp vụ hằng năm theo tinh thần của Nghị định 159/2016/NĐ-CP ngày 

29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân góp phần 

tăng cường tính công khai, dân chủ ngăn chặn tiêu cực, vi phạm chính sách và 

tham gia giải quyết những vấn đề tồn đọng và nảy sinh trong các cơ quan, đơn vị. 

Ban Chấp hành CĐCS tham gia các hội đồng xét nâng lương, nâng lương trước 

thời hạn, xét chuyển ngạch, đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với các chức danh 

lãnh đạo các phòng, ban của các đơn vị. (có biểu số liệu kèm theo) 

- Hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động  

CĐVC tỉnh triển khai đến các CĐCS phối hợp thủ trưởng cơ quan, các 

đoàn thể trong đơn vị tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động An 

toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2019, với chủ đề: “Tăng cường đánh 

 
3 Điển hình các CĐCS  Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh, Trung tâm Bảo trợ xã hội, Sở Tài nguyên 

và Môi trường, Đài Phát thanh và truyền hình, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Khoa học... Nhân dịp 

Tết Thiếu nhi 1/6, Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 các CĐCS đã tổ chức các buổi gặp mặt cho gia đình, 

các con của đoàn viên, CBCCVCLĐ giao lưu văn nghệ, biểu dương các cháu đạt thành tích tốt trong 

học tập và tặng quà cho 2.475 lượt cháu với tổng số tiền quà trên 250 triệu đồng; CĐCS Sở Khoa học 

nhân dịp 28/6 Ngày gia đình Việt Nam chỉ đạo các CĐCS thành viên phối hợp với thủ trưởng cơ quan 

thành lập đoàn công tác trao đổi kinh nghiệm tại tỉnh Thanh Hóa, tỉnh Quảng Ninh; CĐCS Tỉnh Hội 

phụ nữ phối hợp tổ chức cho cán bộ, đoàn viên công đoàn đi tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm hoạt 

động công tác Hội tại tỉnh  Lạng Sơn, Quảng Ninh (thời gian 04 ngày); thăm quan Phia Đén, Núi Thủng tại 

huyện Trà Lĩnh nhân kỷ niệm Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10; CĐCS Văn Phòng Hội đồng tỉnh nhân dịp 

kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), BCH Công đoàn đã tổ chức 02 đoàn tham quan, học tập tại 

tỉnh Hà Nam và Nghệ An cho cán bộ, công chức, lao động và các thành viên gia đình cán bộ, công chức, 

lao động cơ quan.... 
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giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”. 

Các CĐCS đã chủ động phối hợp với chính quyền cơ quan, đơn vị đẩy mạnh  

các hoạt động cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, tuyên truyền đến 

đoàn viên việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATVSLĐ để phòng 

ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và phòng chống cháy nổ nhằm bảo vệ 

sức khỏe, tính mạng của người lao động, tài sản của Nhà nước4.  

- Các hoạt động xã hội từ thiện của công đoàn. 

Ngoài công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, 

các hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo được các CĐCS quan tâm hưởng ứng 5, 

vận động đoàn viên, CBCCVCLĐ đóng góp, ủng hộ các loại quỹ từ thiện, nhân 

đạo (có biểu số liệu kèm theo).   

2. Tuyên truyền, vận động, giáo dục đoàn viên và người lao động  

2.1. Công tác tuyên truyền giáo dục 

 
4 Điển hình có CĐCS Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị với thủ trưởng cơ quan trang cấp 

dụng cụ, trang thiết bị cho người LĐ (phục vụ, lái xe); CĐCS Bảo tàng tỉnh đề nghị lãnh đạo cơ quan 

trang bị dụng cụ bảo hộ cho cán bộ thực hiện công tác vệ sinh kho bảo quản hiện vật, CĐCS Trung 

tâm Quản lý khai thác dịch vụ hạ tầng trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho người lao động ... nhiều 

CĐCS treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền, tổ chức tổng vệ sinh, dọn dẹp cơ quan, nơi làm việc; 

kiểm tra, tắt các thiết bị điện trước khi ra về... 
5 CĐCS Sở Công thương phối hợp với chính quyền huy động một số doanh nghiệp trao tặng 

người dân 50 suất quà Tết (trị giá 25 triệu đồng) tại xã Lê Lai, huyện Thạch An; CĐCS Tỉnh Hội phụ 

nữ cùng  chính quyền phối hợp với Đoàn công tác Ban Quốc tế, Công đoàn TW thực hiện Chương 

trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, Hội LHPN và BCH Quân sự tỉnh Thái Nguyên thực hiện 

chương trình Xuân đoàn kết - Tết biên cương Kỷ Hợi 2019, tại đây tổ chức các hoạt động Giao lưu 

văn nghệ, gói bánh chưng, tặng quà, khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho gia đình chính sách, 

hội viên phụ nữ nghèo, trẻ em nghèo, khuyết tật, phát động ủng hộ chương trình “Cùng em vượt khó”. 

Trao tặng 150 áo ấm cho học sinh trường Tiểu học, hỗ trợ nhà mái ấm tình thương cho hội viên phụ 

nữ nghèo là chủ hộ với số tiền là 40 triệu đồng, 10 xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn 

vươn trị giá trên 16 triệu đồng, 100 triệu đồng sinh kế cho 10 hộ gia đình phụ nữ nghèo, tặng học bổng 

của Tổ chức phi chính phủ Mỹ cho 46 nữ sinh nghèo vượt khó  với tiền 92 triệu đồng. CĐCS Đài 

PTTH tỉnh phối hợp với cơ quan vận động xã hội hóa đã tổ chức bàn giao và ủng hộ cho nhân dân xã 

Sơn Lập, huyện Bảo Lạc trong chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, gồm 

cầu dân sinh trị giá 120 triệu đồng, đồ dùng học tập cho học sinh 32 triệu đồng. Tại huyện Hạ Lang phối 

hợp cùng Công ty Thương mại Xuân Hòa, Công ty Anbeco và Đồn Biên phòng Quang Long tổ chức 

chương trình "Hỗ trợ nguồn lực, đồng hành cùng Đồn Biên phòng Quang Long huyện Hạ Lang hỗ trợ nhân 

dân thực hiện di dời chuồng trại ra khỏi gầm sàn", tặng quà cho học sinh trường Tiểu học xã Quang Long 

với số tiền trên 17 triệu đồng; CĐCS Sở Nội vụ cùng với chính quyền phối hợp cùng Công ty TNHH 

Xúc tiến Thương mại Minh Hải tổ chức chương trình "Xuân Yêu thương" trao tặng quà cho trẻ em 

nghèo vụi tết Kỷ Hợi năm 2019 với 750 suất quà tết tại các xã Trương Lương, huyện Hòa An; xã Thái 

Học huyện Nguyên Bình; xã Trung Phúc, huyện Trùng Khánh với tổng giá trị trên 80 triệu đồng; 

CĐCS Văn phòng HĐND tỉnh phối hợp cùng với chính quyền vận động đoàn viên và kêu gọi xã hội hóa từ 

các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã tổ chức được 04 hoạt động như tham gia xây dựng nông thôn mới tại 

xã Hưng Thịnh huyện Bảo Lạc, hỗ trợ kinh phí xây dựng 03 Nhà Văn hóa các xóm, tặng 660 xuất quà cho 

gia đình và học sinh trên địa bàn xã; hỗ trợ kinh phí xây dựng 02 nhà nhân ái cho các hộ gia đình nghèo của 

xã với tổng trị giá 364 triệu đồng; CĐCS Ban Tổ chức Tỉnh ủy vận động Cụm Thi đua số 1 ngành Tổ 

chức xây dựng Đảng và Vụ địa phương I Ban Tổ chức Trung ương hỗ trợ kinh phí xây dựng 02 nhà 

tình nghĩa cho cán bộ công chức trong Ngành có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 120 triệu đồng, 

phối hối hợp cùng với 10 công đoàn cơ sở trong cụm thi đua khối Đảng tỉnh tổ chức hoạt động thăm, 

tặng quà cho Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh với số tiền trên 5 triệu đồng.... 
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Thường xuyên chỉ đạo các CĐCS trực thuộc phối hợp với chính quyền 

cùng cấp đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục trong CCVCLĐ về 

thực hiện các Chỉ thị, nghị quyết của Đảng chính sách pháp luật của Nhà nước, 

trong đó tập trung vào một số nội dung như: kỷ niệm 89 năm thành lập Đảng 

Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2019), 50 năm thực hiện Di chúc của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh (02/9/1969-02/9/2019), 44 năm Ngày giải phóng miền 

Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2019), 133 năm Ngày Quốc tế Lao 

động (1/5), 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2019), 

115 năm ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong, kỷ niệm 90 năm ngày thành lập 

Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019); triển khai thực hiện Chỉ thị số 

05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo 

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề học tập năm 2019 “Xây 

dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Tuyên truyền kỷ niệm 520 

năm thành lập tỉnh (1499 - 2019) và 69 năm ngày Giải phóng Cao Bằng 

(03/10/1950 - 03/10/2019), tuyên truyền việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp 

huyện, cấp xã và xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

Phối hợp tuyên truyền trong CBCCVCLĐ thực hiện Kế hoạch số 

3077/KH-UBND ngày 30/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức thực hiện 

phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Cao Bằng thi đua thực hiện văn 

hóa công sở” giai đoạn 2019-2025. 

Chỉ đạo các CĐCS tuyên truyền, vận động CCVCLĐ thực hiện các cuộc 

vận động, các phong trào như: cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng 

hàng Việt Nam”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở 

khu dân cư”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phong trào xây 

dựng nông thôn mới... vận động CCVCLĐ tích cực hưởng ứng tham gia thực 

hiện các tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa, thực hiện tốt nếp sống văn minh 

trong việc cưới, việc tang, lễ hội..., tuyên truyền giải quyết ô nhiễm rác thải 

nhựa và hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn6. 

Hưởng ứng chương trình Ngày hội hiến máu “Giọt hồng miền non nước”, 

chương trình “Hành trình đỏ” năm 2019 do Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình 

nguyện tỉnh Cao Bằng tổ chức (ngày 13/7/2019). Với tinh thần trách nhiệm vì 

cộng đồng và phát huy, thể hiện nghĩa cử cao đẹp của CBCCVCLĐ trong khối, 

CĐVC tỉnh đã cử 126 đồng chí đoàn viên của 67 CĐCS trực thuộc tham gia 

hiến máu tình nguyện, số đơn vị máu hiến được 72 đơn vị. Trong đợt này đã có 

33 lượt đoàn viên tham gia hiến máu tình nguyện ngoài kế hoạch. 

2.2 Kết quả hoạt động trong Tháng Công nhân  

Chỉ đạo các CĐCS Tổ chức Tháng Công nhân năm 2019 theo với chủ đề 

năm “Mỗi công đoàn cơ sở, một lợi ích đoàn viên”. Các CĐCS đã chủ động báo 

 
6. Có 59 CĐCS triển khai thực hiện, số người tham gia: 2430 tổng lượng rác thu gom, xử lý 

được khoảng: 5,2 tấn, tổng chiều dài rãnh được khơi thông (m): 8 km, tổng số vỏ chai, đồ nhựa thu 

gom được khoảng: 500kg, Chăm sóc cắt tỉa cây xanh được trồng mới: 200 cây, Phát quang bụi rậm, 

đường giao thông: 10 km, Tổ chức ký cam kết thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” tại cơ 

quan, đơn vị theo số liệu báo cáo: 305 đoàn viên. 
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cáo cấp ủy, phối hợp với chính quyền của cơ quan để tổ chức các hoạt động 

chào mừng, hưởng ứng Tháng Công nhân như thăm hỏi động viên đoàn viên có 

hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh, ốm đau phải điều trị dài ngày, tổ chức giao lưu thi 

đấu thể dục thể thao, đưa đoàn viên Công đoàn đi tham quan, nghỉ dưỡng7. 

2.3. Hoạt động văn nghệ, thể thao 

Bên cạnh các hoạt động chăm lo đời sống vật chất của đoàn viên, người lao 

động, nhiều CĐCS đã quan tâm hơn đến đời sống tinh thần. Nhân các ngày lễ lớn 

của đất nước, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, địa phương, của 

ngành các cấp công đoàn chủ động phối hợp với chính quyền tổ chức các phong 

trào thi đua sôi nổi, gắn với các hoạt động văn nghệ, thể thao, thông qua đó để 

giáo dục tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc ta8. 

CĐVC tỉnh phối hợp với Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tổ chức 

Giải bóng chuyền hơi CĐVC tỉnh lần thứ II, năm 2019 trong 03 ngày 19 - 

21/7/2019 để chào mừng Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. 

Kết quả có 29 đội bóng chuyền hơi nam, 20 đội bóng chuyền hơi nữ với tổng số 

430 vận động viên đến từ 30 đoàn, Ban Tổ chức tiến hành trao giải cho 8 đội đạt 

giải nhất, nhì, ba. 

3. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên và người 

lao động, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 

của đất nước 

Tổ chức phát động thi đua tại hội nghị tổng kết công đoàn năm 2018, đồng 

thời hướng dẫn các CĐCS phối hợp với chính quyền phát động phong trào thi 

đua, ký kết thi đua năm 2019 trong CBCCVCLĐ. Tập trung chú trọng vào các 

phong trào thi đua:  "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", "Tham mưu giỏi, phục 

vụ tốt", phong trào " xây dựng cơ quan văn hóa, ngày làm việc 8 giờ có chất 

lượng, hiệu quả", phong trào "Học tập nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp, 

đáp ứng yêu cầu hội nhập, phát triển", phong trào "Đẩy mạnh cải cách hành 

chính" để phục vụ nhân, doanh nghiệp, phong trào “ Cán bộ, công chức, viên 

chức lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025..., các 

phong trào thi đua gắn với Cuộc vận động xây dựng người CBCCVC “Trung 

thành - Trách nhiệm - Liêm chính - Sáng tạo”. Đặc biệt tập trung đẩy mạnh 

 
7. CĐCS Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tổ chức Hội thao CNVCLĐ, Trường Chính trị Hoàng 

Đình Giong tổ chức giao lưu bóng chuyền hơi giữa các khoa của trường,  Đoàn nghệ thuật giao lưu 

bóng đá mini với Trung tâm Văn hóa tỉnh, Sở Nội vụ giao lưu bóng chuyền hơi với VNPT Cao Bằng, 

Sở Kế hoạch và đầu tư đưa đoàn viên đi tham quan, giao lưu ... đặc biệt cóVăn phòng Hội đồng nhân 

dân tỉnh đã phối hợp với chính quyền cơ quan vận động, xã hội hóa để đi thăm, tặng quà cho 20 công 

nhân Cty CP Gốm xây dựng Nam Phon với số tiền 10 triệu đồng. 
8. CĐCS Sở Tài nguyên tổ chức giải bóng chuyền hơi nam, nữ chào mừng kỷ niệm chào mừng 

kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 

1/5 gồm 07 đội của 07 CĐCS TV với 70 vận động viên tham gia; CĐCS Tòa án, Sở Tư pháp phối hợp 

với thủ trưởng đơn vị tổ chức giải bóng chuyền hơi nam, nữ trong toàn ngành; CĐCS Cục Thi hành án 

tổ chức giải bóng đá 7 người trong toàn ngành; CĐCS Cai nghiện ma túy phối hợp với cùng các phòng 

chuyên môn và tổ chức đoàn thể của đơn vị tổ chức giao hữu bóng chuyền hơi công đoàn Sở y tế, tổ 

chức tốt đêm diễn văn nghệ hưởng ứng ngày thế giới phòng chống ma túy 26/6; CĐCS Sở Khoa học 

và Công nghệ tổ chức giao lưu bóng chuyền hơi giữa các CĐCS thành viên.... 
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phong trào thi đua Chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập công đoàn Việt Nam 

(28/7/1929 – 28/7/2019) nghệ9. Các phong trào thi đua thu hút đông đảo 

CBCCVCLĐ tham gia, giúp cho mỗi cán bộ thay đổi trong cách nghĩ, có ý thức 

kỷ luật tốt, chấp hành mọi nội quy, quy chế của cơ quan đơn vị, nâng cao hiệu 

quả thời gian làm việc, trở thành động lực thúc đẩy CBCCVCLĐ hoàn thành tốt 

nhiệm vụ, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi kế hoạch, nhiệm vụ đề ra10.  

Hướng dẫn về đánh giá phân loại CĐCS và tổng kết phong trào thi đua 

khen thưởng năm học 2018 - 2019, phát động đăng ký thi đua năm học 2019-

2020 đối với CĐCS Trường Trung cấp nghề. 

* Kết quả các phong trào thi đua của năm 2019 

(1). Văn phòng CĐVC tỉnh 

+ Tập thể: Đạt tập thể Lao động tiến tiến, Bằng khen LĐLĐ tỉnh. 

+ Cá nhân: 03/03 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ và đạt danh hiệu 

LĐTT. 

(2). Kết quả phong trào thi đua của các CĐCS 

- Kết quả xếp loại CĐCS: có 13/65 CĐCS Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 

52/65 Hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

- Kết quả khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 

2019, kết quả: 

+ Đang đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen cho CĐCS Ủy 

ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Tặng Bằng khen chuyên đề "Giỏi việc nước, đảm việc 

nhà" cho 02 cá nhân.  

+ Đang đề nghị LĐLĐ tỉnh: 02 tập thể (01 Cờ, 01 Bằng khen) và 23 cá 

nhân tặng Bằng khen (khen toàn diện); 02 tập thể và 06 cá nhân tặng Bằng khen 

chuyên đề "Giỏi việc nước, đảm việc nhà". 

+ CĐVC tỉnh: Tặng Giấy khen cho 07 tập thể và 52 cá nhân (khen toàn 

diện); 05 tập thể và 20 cá nhân được tặng Giấy khen chuyên đề "Giỏi việc nước, 

đảm việc nhà". 

4. Phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; nâng 

cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn 

Công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh là 

nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng hàng đầu. Ban Thường vụ CĐVC tỉnh chỉ đạo 

 
9. Lập hồ sơ đề nghị khen thưởng 01 cá nhân đồng chí Nguyễn Ngọc Thư - CHủ tịch LĐLĐ tỉnh có 

thành tích xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 520 năm thành lập tỉnh Cao 

Bằng (1499 - 2019) và 69 năm ngày Giải phóng Cao Bằng (03/10/1950 - 03/10/2019); nhân dịp kỷ niệm 

90 năm thành lập công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2019) do LĐLĐ tỉnh tổ chức tập thể CĐVC 

tỉnh, cá nhân đồng chí Ngọc Văn Phán- Chủ tịch CĐVC tỉnh được Chủ tịch được UBND tỉnh khen, 

cũng nhân dịp này đồng chí Vũ Thị Hồng Thúy- Chủ tịch CĐCS được LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen; 

Tại hội nghị gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam do CĐVC tỉnh tổ chức đã 

xét chọn 15 đồng chí cán bộ CĐCS tiêu biểu xuất sắc để khen thưởng. 
10. CĐCS Trung tâm Bảo trợ xã hội phối hợp với chính quyền tổ chức ngoại khóa "Chúng em kể 

chuyện và hát về Bác Hồ", chương trình trại hè "Mùa hè miền yêu thương" thi nấu ăn giữa các phòng 

ở dạy kỹ năng sống cho các cháu với sự hỗ trợ của đoàn viên công đoàn. 
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các CĐCS chú ý đến việc kết nạp đoàn viên vào tổ chức, kịp thời kiện toàn các 

chức danh công đoàn khi khuyết, thiếu.  

Hướng dẫn 17 CĐCS kiện toàn Ban Chấp hành, các chức danh công đoàn, 

chỉ đạo 02 CĐCS tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2019 -2024. Do sự thay đổi tổ chức 

bộ máy của chính quyền, đổi mới cơ chế hoạt động nên trong năm CĐVC tỉnh 

đã ra quyết định giải thể 04 CĐCS, thành lập mới 01 và đổi tên 02 CĐCS11. 

Hiện nay số CĐCS trực thuộc là 65 đơn vị. 

Triển khai, tiến hành xét và đề nghị công đoàn cấp trên xét tặng Kỷ niệm 

chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” năm 2019. Kết quả có 05 

đồng chí đã có nhiều thành tích cống hiến, góp phần xây dựng và phát triển tổ 

chức Công đoàn Việt Nam được được tặng Kỷ niệm chương. 

Tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn năm 2019 cho 

142 học viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ban Chấp hành, kế toán Công 

đoàn của các CĐCS trực thuộc; tại hội nghị tập huấn được nghe báo cáo viên 

của Bảo hiểm xã hội tỉnh lên lớp tuyên truyền về những chính sách về Bảo hiểm 

xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp năm 2019. 

Triển khai phần mềm quản lý đoàn viên và đổi thẻ đoàn viên công đoàn. Tổ 

chức tập huấn phần mềm quản lý đoàn viên và đổi thẻ đoàn viên cho 70 cán bộ 

CĐCS. Hiện nay các CĐCS đã cập nhật danh sách đoàn viên lên phần mềm 

chung đạt 60%. 

5. Công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động  

Hướng dẫn, xây dựng chương trình thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác 

nữ công năm 2019, chỉ đạo CĐCS kiện toàn Ban nữ công kịp thời khi có sự thay 

đổi. Tiếp tục triển khai phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong 

nữ CBCCVCLĐ gắn với phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, 

xây dựng gia đình hạnh phúc”. Thông qua hoạt động nữ công, việc thăm hỏi tìm 

hiểu hoàn cảnh, tâm tư nguyện vọng của mỗi nữ CBCCVCLĐ luôn được các 

cấp công đoàn chú trọng thực hiện, góp phần cải thiện môi trường làm việc, đời 

sống của nữ CCVCLĐ, các chế độ chính sách đối với lao động nữ. Công tác 

nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho chị em phụ nữ cũng thường xuyên 

được các cấp uỷ Đảng, chính quyền cùng cấp quan tâm tạo điều kiện thông qua 

các lớp bồi dưỡng, học tập chuyên môn. Các chị luôn là những người tiêu biểu, 

là lực lượng nòng cốt, gương mẫu tham gia tốt các phong trào, các nghĩa vụ 

đóng góp ở cơ quan và nơi cư trú; các chị luôn vận động người thân và gia đình 

tích cực xây dựng gia đình văn hoá, làng, xóm, tổ phố văn hoá.  

 
11. Đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2019 - 2024 đối với 02 CĐCS Sở Tài nguyên, Ban nội chính Tỉnh 

ủy; Giải thể CĐCS Ban bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội, 

CĐCS Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh, CĐCS Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch tỉnh; Thành lập 

mới 01 CĐCS Cục quản lý thị trường (trên cơ sở chia tách từ CĐCS Sở Công thương), kịp thời hướng 

dẫn các CĐCS ổn định tổ chức khi có sự thay đổi tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động; Ban hành Quyết 

định đổi tên CĐCS Khu di tích Pác Bó thành CĐCS Ban quản lý các di tích quốc gia đặc biệt; quyết 

định đổi tên CĐCS Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh thành CĐCS Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh; tiếp nhận 

19 đoàn viên từ huyện Nguyên Bình, Thạch An đến sinh hoạt tại CĐCS Ban quản lý các di tích quốc 

gia đặc biệt, trong năm kết nạp mới 15 đoàn viên. 
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Trang bị cho Ban nữ công quần chúng CĐCS 68 cuốn thông tin phụ nữ, tạp 

chí phụ nữ để làm tài liệu tuyên truyền và hướng dẫn tổ chức các hoạt động nhân 

kỷ niệm 109 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3; 1979 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng; 

ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 và ngày 20/10. Qua báo cáo, các CĐCS đã có 

nhiều hoạt động ý nghĩa vừa tôn vinh, vừa khẳng định vai trò to lớn của phụ nữ 

đối với gia đình và xã hội thông qua nhiều hình thức như tổ chức văn nghệ, thể 

thao, tọa đàm, tham quan, du lịch, tặng quà cho chị em...thu hút được nhiều lượt 

CBCCVCLĐ tham gia, tặng quà cho các đoàn viên nữ đoàn viên (có biểu số liệu 

kèm theo).  

Các hoạt động, giao lưu đã tạo không khí phấn khởi, thắt chặt tình đoàn 

kết, góp phần rèn luyện sức khoẻ và nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn, 

thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các đơn vị 12.  

Ngoài ra tại một số CĐCS chủ động trong việc trợ cấp khó khăn, hỗ trợ nữ 

CBCCVCLĐ được vay vốn hỗ trợ phát triển kinh tế gia đình theo các nguồn quỹ 

riêng do CĐCS quản lý. Điển hình như CĐCS: Trung tâm Bảo trợ xã hội, cơ 

quan LĐLĐ tỉnh, Tỉnh Hội phụ nữ... 

6. Công tác tài chính 

Phối hợp với Ban Tài chính LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các CĐCS quan tâm tổ 

chức thực hiện tốt từ khâu lập dự toán, trích nộp ĐPCĐ, KPCĐ và thực hiện chi 

hiệu quả, tiết kiệm, đúng quy định về tiêu chuẩn, định mức, đảm bảo phục vụ 

cho các hoạt động tại cơ sở.  

Chỉ đạo các CĐCS thực hiện quyết toán thu - chi ngân sách công đoàn năm 

2018, lập dự toán đảm bảo theo yêu cầu và thời gian quy định. Triển khai Kế 

hoạch thực hiện Đề án số 30/ĐA-LĐLĐ ngày 15/8/2019 của LĐLĐ tỉnh Cao 

Bằng về "Giải pháp đột phá nâng cao chất lượng, hiệu quả tăng thu tài chính 

Công đoàn" với mục đích phấn đấu tổng các nguồn thu trong năm tăng so với 

năm 2018. 

7. Hoạt động của Uỷ ban Kiểm tra  

Chỉ đạo CĐCS, hướng dẫn UBKT xây dựng chương trình công tác và tổ 

chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, đánh giá kết quả 

hoạt động  kiểm tra công đoàn năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020. 

Kết quả UBKT CĐVC tỉnh tiến hành kiểm tra được 10 cuộc, CĐCS tự tiến hành 

kiểm tra được 30 cuộc. 

 
12. Điển hình như CĐCS Sở Nội vụ; CĐCS 3 Văn phòng: Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh tổ 

chức chung các hoạt động giao lưu văn nghệ và Tọa đàm Kỷ niệm 109 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, 

1979 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng; CĐCS Ban quản lý Đầu tư xây dựng các công trình giao thông 

phối hợp với chính quyền tổ chức gặp mặt tặng quà mỗi chị em phụ nữ nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 

08/3, Phụ nữ Việt Nam 20/10 với số tiền là 18 triệu đồng; tặng quà các cháu là con VCLĐ nhân ngày 

tết Thiếu nhi 1/6 tết Trung thu  trên 4 triệu đồng; CĐCS Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tặng quà, tổ 

chức tọa đàm giao lưu văn nghệ nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 là 42 

suất quà, trị giá 28,2 triệu đồng; tặng quà cho các cháu thiếu nhi là con của đoàn viên công đoàn nhân 

dịp Tết thiếu nhi, Tết Trung thu là 150 suất quà với tổng trị giá là 30 triệu đồng; CĐCS Tòa án tổ chức 

cho chị em phụ nữ đi tham quan, giao lưu học tập tại tỉnh Phú Thọ, tỉnh Vĩnh Phúc 8/3; dịp 20/10 tổ 

chức chương trình Tọa đàm kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam... 
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8. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu năm 2019 (có phụ lục kèm theo) 

9. Công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện  

Tiếp tục triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, 

Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn tỉnh, Nghị quyết Đại hội lần thứ V CĐVC 

Việt Nam và Nghị quyết Đại hội III của CĐVC Cao Bằng tới các công đoàn cơ 

sở trực thuộc. Chủ động nắm bắt nguyện vọng của CCVCLĐ, phối hợp với 

chính quyền cùng cấp giải quyết những kiến nghị chính đáng của CCVCLĐ 

nhằm phát huy có hiệu quả cao nhất Quy chế phối hợp hoạt động giữa công 

đoàn và chính quyền cùng cấp.  

Ban Thường vụ CĐVC tỉnh thực hiện tốt việc theo dõi, quản lý và chỉ đạo 

hoạt động đối với CĐCS; làm việc theo quy chế, chương trình, kế hoạch công 

tác; tuân thủ sự chỉ đạo của công đoàn cấp trên và linh hoạt, sáng tạo trong chỉ 

đạo để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.   

Tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện những yếu 

kém trong tổ chức triển khai thực hiện để có hướng chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn. 

Đồng thời chỉ đạo các CĐCS tăng cường công tác tự kiểm tra tại đơn vị mình. 

Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo giữa CĐCS với CĐVC tỉnh; Ban hành 

kịp thời văn bản chỉ đạo đối với cơ sở; chỉ đạo CĐCS xây dựng chương trình, kế 

hoạch công tác, thực hiện tốt công tác tham mưu với cấp ủy Đảng, phối hợp chặt 

chẽ với thủ trưởng cơ quan, đơn vị  và các đoàn thể để thực hiện nhiệm vụ. Khai 

thác và sử dụng có hiệu quả trang thông tin điện tử CĐVC tỉnh. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG, TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN 

1. Đánh giá chung 

Hoạt động công đoàn có sở đã bám sát chức năng, nhiệm vụ của tổ chức 

công đoàn, nhiệm vụ chính trị trọng tâm cơ quan, đơn vị, ngành để triển khai 

thực hiện và đạt được một số kết quả đáng khích lệ.  

Chỉ đạo củng cố, bổ sung kịp thời bộ máy tổ chức và hoạt động của các 

CĐCS, nhất là các đơn vị mới thành lập hoặc sáp nhập. CĐCS chủ động trong 

công tác tham mưu, phối hợp, nâng cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức công 

đoàn, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Triển khai kịp thời chương 

trình kế hoạch công tác ngay từ đầu năm, tăng cường mối quan hệ công tác với 

các cơ quan, đơn vị  nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của CĐVC tỉnh. 

Các CĐCS trực thuộc đã tranh thủ được sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, phối 

hợp chặt chẽ với lãnh đạo cơ quan, tổ chức Hội nghị CBCCVCLĐ đầu năm, 

phát huy quyền dân chủ trong các cơ quan đơn vị; đại diện, bảo vệ  quyền và lợi 

ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên CBCCVCLĐ; thực hiện tốt công tác 

tuyên truyền giáo dục, tổ chức tốt phong trào thi đua yêu nước, tham gia tích cực 

công tác quản lý, công tác cải cách hành chính, cải tiến lề lối làm việc nâng cao 

chất lượng, hiệu quả công tác, tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn 

hóa; quan tâm chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần của đoàn viên, CBCCVCLĐ 

thông qua nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ thể thao phù hợp, tạo điều kiện để 

giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và rèn luyện sức khỏe.  

2. Hạn chế, tồn tại 
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Một số CĐCS chưa đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, chưa chú 

trọng nâng cao chất lượng việc sinh hoạt công đoàn, Tổ công đoàn, sinh hoạt 

chuyên đề. Công tác tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền đồng cấp 

hiệu quả chưa cao; việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền tại các CĐCS về 

hình thức chưa được phong phú, chủ yếu triển khai qua hệ thống văn bản, qua 

cổng thông tin nội bộ. 

Một số CĐCS chưa chủ động trong việc xây dựng các chương trình công 

tác hoặc có thì nội dung chưa cụ thể, còn dàn trải, chưa sát việc; công tác thông 

tin báo cáo chưa kịp thời, đầy đủ. Việc vận động thu nộp Quỹ xã hội LĐLĐ tỉnh 

còn chậm, kéo dài, một số CĐCS chưa mở được tài khoản tiền gửi để giao dịch 

theo hướng dẫn.  

Một số CĐCS còn lúng túng trong việc phối hợp tổ chức Hội nghị cán bộ 

CCVCLĐ. Nội dung và kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở một số 

cơ quan, đơn vị hiệu quả chưa cao, sự chỉ đạo của BCH công đoàn cở sở đối với 

hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân chưa được thường xuyên. 

Một số CĐCS việc kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và tài 

chính đồng  cấp tại CĐCS chưa được chú trọng.   

3. Nguyên nhân 

Số lượng đầu mối CĐCS nhiều, cán bộ công đoàn chuyên trách tại CĐVC 

tỉnh chỉ có 02 người nên ảnh hưởng đến chất lượng thực hiện nhiệm vụ và việc 

xuống cơ sở để nắm bắt tình hình hoạt động CĐCS;  

Thông tin báo cáo của các CĐCS chưa thường xuyên, báo cáo chất lượng 

chưa cao nên việc nắm bắt thông tin từ cơ sở của CĐVC tỉnh bị hạn chế dẫn đến 

công tác chỉ đạo hoạt động đối với CĐCS đôi khi chưa kịp thời.  

Tổ chức sinh hoạt công đoàn, Tổ công đoàn, sinh hoạt chuyên đề còn hạn 

chế, nhiều CĐCS chưa tổ chức được riêng các cuộc họp do công đoàn chủ trì, 

chủ yếu lồng ghép với các cuộc họp của cấp ủy, chính quyền. Nên các nội dung 

tuyên truyền giáo dục của các CĐCS chưa mang màu sắc riêng của hoạt động 

công đoàn, hình thức tuyên truyền chưa linh hoạt.  

Một số CĐCS chưa thực sự chủ động xây dựng chương trình công tác năm, 

chú trọng tổ chức phong trào thi đua, khen thưởng. Khen thưởng tại một số ít 

CĐCS còn có tình trạng luân phiên, thay nhau nên chưa khuyến khích, động 

viên, tạo được động lực cho đoàn viên và người lao động phấn đấu. 

Một số CĐCS số lượng đoàn viên công đoàn ít, kinh phí hoạt động hạn hẹp 

nên việc tổ chức các hoạt động tập thể còn gặp nhiều khó khăn. Chế độ thông 

tin, báo cáo của các CĐCS chưa được thường xuyên, kịp thời gian đặc biệt là 

báo cáo tháng, báo cáo theo chuyên đề. 

 

Phần thứ hai 

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2020 

 

I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT 
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Tiếp tục nâng cao về số lượng, chất lượng, xây dựng tổ chức công đoàn 

vững mạnh, tích cực chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính 

đáng của CBCCVCLĐ; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn theo 

hướng thiết thực hiệu quả, tập trung cho cơ sở xác định rõ nhiệm vụ của mỗi cấp 

công đoàn; nâng cao trình độ kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên, tích cực tham 

gia xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức công đoàn vững mạnh; nêu cao tinh 

thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp; phát huy các phong trào 

thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", "Tham mưu giỏi, phục vụ tốt", 

phong trào " xây dựng cơ quan văn hóa, ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu 

quả", phong trào "Học tập nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp, đáp ứng yêu 

cầu hội nhập, phát triển", phong trào "Đẩy mạnh cải cách hành chính" để phục 

vụ nhân các phong trào gắn với Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công 

chức,viên chức “Trung thành, Trách nhiệm, Liêm chính, Sáng tạo” góp phần 

thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương 

II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU 

1. 100 %  công chức, viên chức, lao động tuyển dụng mới có đủ điều kiện theo 

quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam được kết nạp vào tổ chức Công đoàn;  

2. Phấn đấu 100% CĐCS hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% CĐCS 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trên 90% đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu 

“Đoàn viên công đoàn xuất sắc”; 

3. Vận động đạt 100% CBCCVCLĐ tại cơ quan, đơn vị ủng hộ, đóng góp xây 

dựng Quỹ “xã hội từ thiện” do Liên đoàn Lao động tỉnh quản lý;  

4. Các CĐCS phấn đấu bồi dưỡng, giới thiệu ít nhất 60 đoàn viên công 

đoàn ưu tú để Đảng bồi dưỡng xem xét kết nạp. 

5. 100 % CĐCS thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục; 95% trở lên đoàn 

viên, CBCCVCLĐ được học tập, nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị Nghị quyết của 

Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn các cấp; 

6. Phấn đấu 100% CĐCS, CĐCS thành viên phối hợp cơ quan, đơn vị tổ 

chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức lao động, hội nghị NLĐ; 70% 

CĐCS thành viên khối Doanh nghiệp phối hợp xây dựng được Thỏa ước lao 

động tập thể và được cơ quan chức năng công nhận. 

7. Phấn đấu 95% trở lên nữ CBCCVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, 

đảm việc nhà” trong đó 60 % trở lên được khen thưởng phong trào “Giỏi việc 

nước, đảm việc nhà” các cấp. 

8. 100% số CĐCS cập nhật danh sách đoàn viên lên được phần mềm quản 

lý đoàn viên.  

9. Phấn đấu 100% đoàn viên không mắc các tệ nạn xã hội và thực hiện tốt 

phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Cao Bằng thi đua thực hiện văn 

hóa công sở”. 

10. Trong năm tiến hành kiểm tra 15 CĐCS trực thuộc. 
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III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU  

1. Tăng cường vai trò đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính 

đáng, chăm lo đời sống cho đoàn viên, CBCCVCLĐ 

Chỉ đạo các CĐCS chủ động phối hợp với thủ trưởng cơ quan chăm lo đời 

sống của đoàn viên, CBCCVCLĐ, thăm hỏi động viên kịp thời các trường hợp 

đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trong dịp tết, ngày lễ; Ban Chấp hành CĐCS 

quan tâm hơn nữa đến chỉ đạo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân tại đơn vị. 

Duy trì hoạt động tư vấn pháp luật cho CBCCVCLĐ, nâng cao chất lượng 

hoạt động, trình độ kỹ năng tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý của cán bộ công 

đoàn các cấp, giúp cho CBCCVCLĐ tự bảo vệ mình, đồng thời đảm bảo quyền 

lợi, nghĩa vụ của CBCCVCLĐ trên cơ sở các quy định của pháp luật. 

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận 

thức cho đoàn viên, CBCCVCLĐ 

Tiếp tục tuyên truyền, vận động, giáo dục trong đoàn viên, CBCCVCLĐ; 

quán triệt kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật 

của Nhà nước; quan tâm, đẩy mạnh hơn nữa phong trào xây dựng đời sống văn 

hóa tinh thần của cán bộ, đoàn viên và người lao động tại cơ sở. Tiếp tục tuyên 

truyền Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội XVI Công 

đoàn tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2018 - 2023. 

Tuyên truyền, thực hiện phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Cao 

Bằng thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025. 

Tiếp tục tuyên truyền, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động xây dựng người 

CBCCVC “Trung thành - Trách nhiệm - Liêm chính - Sáng tạo”; xây dựng đội 

ngũ cán bộ công chức, viên chức vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong 

giai đoạn mới.    

Tuyên truyền, vận động CBCCVCLĐ tích cực tham gia các hoạt động xã 

hội từ thiện, ủng hộ đóng góp các loại quỹ do Công đoàn cấp trên phát động; 

Đóng góp xây dựng nông thôn mới; Tiếp tục đẩy mạnh vận động đóng góp, triển 

khai hỗ trợ nhà ở "Mái ấm Công đoàn"... 

3. Tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua và công tác khen thưởng 

Chỉ đạo các CĐCS xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả 

các đợt thi đua, đồng thời kết hợp và nâng cao chất lượng phong trào thi đua, tạo 

tiền đề cho việc triển khai phong trào trong năm tới và trong giai đoạn tiếp theo. 

Gắn chế độ thông tin báo cáo và các nội dung cơ bản trong công tác công đoàn 

với bình xét thi đua khen thưởng hằng năm. 

Tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng 

tạo", "Tham mưu giỏi, phục vụ tốt", phong trào " xây dựng cơ quan văn hóa, 

ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả", phong trào "Học tập nâng cao 

trình độ học vấn, nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu hội nhập, phát triển", phong trào 

"Đẩy mạnh cải cách hành chính" để phục vụ nhân các phong trào gắn với Cuộc 

vận động xây dựng người cán bộ, công chức,viên chức “Trung thành, Trách 

nhiệm, Liêm chính, Sáng tạo” góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh 

tế - xã hội của địa phương 
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Đôn đốc các CĐCS thực hiện nội dung ký cam kết thi đua năm 2019.   

4. Phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; nâng 

cao chất lượng và hiệu quả của đội ngũ cán bộ công đoàn. 

Chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai thực hiện xếp loại, đánh giá chất 

lượng hoạt động CĐCS.  

Tiếp tục bổ sung, kiện toàn BCH, BTV, UBKT đối với các CĐCS đáp ứng 

kịp thời yêu cầu nhiệm vụ. Nghiên cứu, sắp xếp tổ chức hoạt động của các đơn 

vị trong khối CĐVC đảm bảo tinh gọn, hiệu quả.  

Xây dựng kế hoạch tập huấn, công tác kiểm tra, tài chính, văn phòng và tập 

huấn nghiệp vụ Ban Thanh tra nhân dân. 

Theo dõi tốt việc cập nhập dữ liệu phần mềm quản lý đoàn viên và đổi thẻ 

đoàn viên công đoàn đúng theo yêu cầu. 

5. Công tác nữ công 

Vận động nữ CBCCVCLĐ tích cực tham gia các hoạt động xã hội, đẩy 

mạnh các hoạt động xã hội góp phần chăm lo cho lao động nữ và con 

CBCCVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ về nhà ở, trợ cấp khó khăn, 

vay vốn phát triển kinh tế gia đình. 

Tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục trong nữ 

CBCCVCLĐ, chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật lao động liên 

quan đến lao động nữ và trẻ em; Luật Bình đẳng giới; Luật Phòng chống bạo lực 

gia đình; công tác Dân số/KHHGĐ và các tệ nạn xã hội. 

Chỉ đạo các cấp công đoàn lựa chọn nội dung thiết thực và hình thức phù 

hợp để tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10). Đẩy 

mạnh phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" gắn với các phong trào 

thi đua khác trong nữ CBCCVCLĐ.  

6. Công tác kiểm tra và hoạt động của Uỷ ban kiểm tra 

Xây dựng kế hoạch, thực hiện kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn, 

việc quản lý và sử dụng tài chính, tài sản công đoàn theo kế hoạch đề ra.  

Chủ động phát hiện và kiểm tra kịp thời khi tổ chức, đoàn viên có dấu hiệu 

vi phạm Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị, các quy định của công đoàn; tăng cường; 

Giải quyết và tham gia giải quyết tốt đơn, thư khiếu nại, tố cáo của 

CBCCVCLĐ.  

7. Công tác tài chính công đoàn 

Tiếp tục thực hiện Đề án giải pháp đột phá nâng cao chất lượng, hiệu quả 

tăng thu tài chính công đoàn của LĐLĐ tỉnh; đẩy mạnh thực hiện việc trích nộp 

kinh phí công đoàn 2% theo quy định của Luật Công đoàn năm 2012 và Nghị 

định 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ, đặc biệt đối với các 

doanh nghiệp. 

Phối hợp chỉ đạo, đôn đốc các CĐCS trích nộp KPCĐ đảm bảo theo quy 

định; Thực hiện quản lý chi tiêu chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, đồng thời tranh thủ 

sự hỗ trợ kinh phí của chính quyền cùng cấp để phục vụ hoạt động tại CĐCS. 

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát việc thu, chi, quản lý ngân sách CĐCS. 
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Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn năm 2019 và phương 

hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của Công đoàn Viên chức tỉnh Cao Bằng. 

 

 

Nơi nhận:  
- CĐ Viên chức VN; 

- Đảng ủy Khối CQ&DN tỉnh; 

- VP LĐLĐ tỉnh; 

- Các đ/c UV BCH, Ủy viên UBKT; 

- Các CĐCS trực thuộc; 

- Lưu: CĐVC tỉnh. 

 

 

 


