
Sơ kết hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 

tháng cuối năm 2021 
Chiều ngày 30/7/2021, Công đoàn ngành Xây dựng tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn 

6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. 

Tham dự hội nghị có đồng chí Ngô Đình Vân - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; đồng chí Trần Hậu Hùng- Ủy 

viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành, 

UBKT, Ban Nữ công Công đoàn ngành.  

Toàn cảnh Hội nghị      

Trong 6 tháng đầu năm 2021, các cấp Công đoàn ngành Xây dựng đã tập trung tuyên truyền đường 

lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới đoàn viên và người lao động; tích 

cực tham gia quản lý, chăm lo đời sống vật chật, tinh thần của đoàn viên, CNVCLĐ như: Tranh thủ sự 

hỗ trợ của các cấp công đoàn, các đơn vị, doanh nghiệp trong ngành, các nhà hảo tâm, khâu nối với 

Báo Xây dựng và nguồn quỹ xã hội Công doàn ngành được tổng số tiền 151,5 triệu đồng để hỗ trợ 124 

suất quà cho CNLĐ và đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong ngành. Phối hợp với 

Liên đoàn Lao động tỉnh trao hỗ trợ tiền xây dựng nhà "Mái ấm Công đoàn" cho 02 đoàn viên với số 

tiền 50 triệu đồng. 

Ngoài ra các CĐCS đã động viên, tặng 97 suất quà cho đoàn viên, CNLĐ trị giá 156,1 triệu đồng, tiêu 

biểu như: CĐCS Công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Thịnh Tiến, Công ty 

CP Đầu tư phát triển công nghệ Hà Tĩnh…  

Tháng Công nhân năm 2021 với nhiều hoạt động sôi nổi: Như tôn vinh 10 CNLĐ tiêu biểu trong phong 

trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” cấp ngành, tổ chức lễ công bố quyết định thành lập và 

đại hội CĐCS Công ty CP sản xuất vật liệu xây dựng Thuận Lộc - PV lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021 - 

2027 kết nạp 26 đoàn viên vào tổ chức công đoàn; ký thỏa thuận hợp tác với Bệnh viện Đa khoa TTH 

Hà Tĩnh. Phía Bệnh viện Đa khoa TTH cam kết, ngoài xem xét hỗ trợ một phần kinh phí cho CĐCS hoạt 

động, Bệnh viện còn khám và điều trị miễn phí cho đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của 

ngành… 

Cùng với đó là các hoạt động thăm hỏi, trợ cấp cho đoàn viên, nhiều hoạt động thiết thực được tổ chức 

tại cơ sở như: Tổ chức tập huấn an toàn vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy, khám sức khỏe cho 

NLĐ, phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp tổ chức đối thoại định kỳ tại doanh nghiệp, tư vấn pháp luật 

cho công nhân lao động về các vấn đề việc làm, thời gian làm việc, lương, thưởng, BHXH, BHYT... qua 

đó thúc đẩy sự tham gia của người sử dụng lao động và NLĐ trong việc bảo đảm an toàn vệ sinh lao 

động, nâng cao năng suất lao động, góp phần nâng cao thu nhập cho NLĐ. Các cấp công đoàn, nhất 

là Công đoàn cơ sở đẩy mạnh việc nắm bắt, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, NLĐ; tham 

gia xây dựng, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về lao động, việc triển khai và bổ sung thỏa 



ước lao động tập thể để NLĐ có quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn, góp phần ổn định sản xuất kinh 

doanh, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng đã nêu ra những khó khăn trong hoạt động Công 

đoàn ngành Xây dựng như công tác thu kinh phí công đoàn, vận động thành lập CĐCS, mở tài khoản 

CĐCS… 

Đồng chí Ngô Đình Vân, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị 

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Ngô Đình Vân - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh ghi nhận sự nỗ lực và 

những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm của Công đoàn ngành, đồng thời đề nghị BCH Công 

đoàn ngành cần đưa ra các giải pháp cụ thể để hoàn thành các chỉ tiêu còn lại của năm 2021; chỉ đạo 

phát huy vai trò của Tổ Covid Công đoàn trong việc đảm bảo công tác phòng chống dịch cho đoàn viên; 

huy động các nguồn lực để chăm lo cho người lao động trong Tết Sum vầy năm 2022... 

Tại Hội nghị, Thường trực LĐLĐ tỉnh và Lãnh đạo Công đoàn ngành Xây dựng đã trao Kỷ niệm chương 

“Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho 05 cán bộ công đoàn. 

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, CĐ ngành trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công 

đoàn" cho cán bộ công đoàn 

Như Ngọc - Công đoàn ngành Xây dựng 

 


