Sáng ngày 9/01/2018, LL qun Ng Hành Sn t chc Hi ngh tng kt công tác công oàn nm 2017 và trin
khai nhim v nm 2018.
Nm 2017, vi ch hot ng “Nm vì li ích oàn viên”, các cp công oàn qun Ng Hành Sn ã tp trung trin
khai nhiu hot ng thit thc nhm chm lo, bo v quyn, li ích, hp pháp, chính áng ca CNVCL. Trong nm ã
tín chp cho 27 CNVCL có hoàn cnh khó khn vay vn u ãi t ngun Qu tr vn ca LL thành ph vi s tin 714
triu ng; dp Tt Nguyên án, Tháng Công nhân, Ngày thành lp Công oàn, LL qun h tr 128 sut quà cho
CNVCL có hoàn cnh khó khn, mi sut t 500 ngàn ng n 1 triu ng; xut LL thành ph h tr xây mi và sa
cha 03 nhà có oàn viên có hoàn cnh khó khn vi tng s tin 60 triu ng…
LL qun Ng Hành Sn nhn Bng khen ca LL thành ph
Các phong trào thi ua yêu nc trong oàn viên, ngi lao ng và hot ng công oàn din ra sâu rng, t chuyn
bin tích cc, c gn kt thc hin vi Chng trình “Thành ph 4 an”, thc hin ci cách hành chính, xây dng ngi
cán b công chc “Trung thành, sáng to, tn ty, gng mu”, “y mnh hc tp và làm theo t tng, o c, phong
cách H Chí Minh”. Hot ng ca y ban kim tra, ban n công tip tc c phát huy, gn kt, xây dng t chc công
oàn vng mnh, là ch da tin cy ca CNVCL. Theo ánh giá nm 2017, có 31 CCS t danh hiu CCS vng
mnh xut sc, chim t l 40,25%, không có CCS xp loi yu, kém.
Nm 2018, các cp công oàn phn u thc hin tt chc nng giám sát vic thc hin ch chính sách liên quan n
quyn và li ích ca CNVCL; y mnh công tác tuyên truyn, nâng cao kin thc cho oàn viên và ngi lao ng;
nâng cao cht lng, hiu qu hot ng ca t chc công oàn, xây dng CCS vng mnh…
Dp này, có 12 tp th cá nhân c nhn Bng khen ca LL thành ph; 43 tp th, cá nhân nhn Giy khen ca
UBND qun và LL qun vi thành tích xut sc trong phong trào thi ua và xây dng t chc Công oàn vng
mnh nm 2017./.
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