Vi nhng thành tích ni bt trong nm 2019, khi u nm mi Canh Tý 2020, các cp công oàn trên
a bàn qun Ng Hành Sn quyt tâm phn u hoàn thành các mc tiêu ã ra, phát huy hn na vai trò ca t
chc công oàn trong vic i din và bo v quyn và li ích hp pháp, chính áng cho ngi lao ng.
Trong nhng ngày qua, không khí ca nm mi tràn ngp trên các con ng, khu dân c. Trong
không khí y, các cp công oàn trên a bàn qun càng ra quyt tâm phn u hoàn thành các mc tiêu ã ra
trong nm, bo v quyn và li ích hp pháp ca ngi lao ng, a i sng ca ngi lao ng ngày càng nâng lên,
ngày xuân luôn rn ràng, m áp, y .

Ch Nguyn Th Hi Vân-Ch tch LL qun Ng Hành Sn
tng quà cho n v b i trong chuyn tham quan thc t cho con CNVCL ch “Em yêu bin, o” nm 2019
Nhìn li nm 2019 các cp công oàn trên a bàn qun ã phát huy c vai trò trong vic xây dng mi
quan h hài hòa, n nh và tin b, chm lo bo v quyn li và li ích hp pháp ca ngi lao ng. Kt qu 100% n v, c
quan hành chính s nghip t chc Hi ngh CBCC, 100% doanh nghip t chc Hi ngh ngi lao ng… Ch lng
thng, hc tp nâng cao trình chuyên môn, nghip v c quan tâm thc hin kp thi. c bit, hng ng “Tháng
Công nhân nm 2019” vi ch ‘Mi công oàn c s-Mt li ích oàn viên”, Liên oàn Lao ng qun ã t chc ra mt
CLB Th dc th thao-CLB Vn hóa-Vn ngh trong CNVCL; t chc gii bóng á nam-n CNVCL; 02 lp t vn i
thoi v ch cho ngi lao ng; các CCS cng hng ng tích cc vi nhiu hot ng chm lo v vt cht, tinh thn thit thc
cho ngi lao ng ti n v.
Công tác chm lo i sng, i din bo v li ích hp pháp, chính áng ca CNVCL c quan tâm úng mc.
Trong nm 2019, LL qun ã kho sát và xut LL thành ph h tr xây dng, sa cha nhà “Mái m công oàn”
cho 02 oàn viên có hoàn cnh khó khn. LL qun h tr 09 trng hp oàn viên b bnh him nghèo, có hoàn
cnh khó khn vi s tin 11 triu ng. LL qun phi hp vi Ban Qun lý Qu tr vn CNVCL nghèo thành ph gii
ngân 25 trng hp vi s tin 750 triu ng.
Công tác n công tip tc c duy trì và phát trin sâu rng vi nhiu hình thc, phong phú thit thc,
góp phn nâng cao vai trò ca t chc công oàn. Trên c s chng trình công tác nm ca Ban n công qun,
các t n công c s ã xây dng chng trình hot ng c th, t chc, vn ng oàn viên n ng ký và thc hin theo ch
tiêu phù hp vi nhim v, c thù công vic ca n v, trong ó chú trng y mnh thc hin phong trào thi ua “Gii
vic nc- m vic nhà” gn vi phong trào “Ph n tích cc hc tp, lao ng và sáng to, xây dng gia ình hnh

phúc” ti n v. ng thi tích cc hng ng các phong trào thi ua, rèn luyn, hc tp nâng cao trình chuyên
môn, nghip v áp ng yêu cu nhim v c giao, thc hin tt chc nng ngi v, ngi m, ngi con trong gia ình, xây
dng gia ình “no m, bình ng, tin b, hnh phúc”…Cùng vi vic tham gia các hot ng, thi ua hoàn thành tt
chuyên môn, mi cá nhân cán b n viên chc còn n lc làm tròn ngha v làm m, làm v, ngi con hiu tho
trong gia ình…

Khen thng cho con CNVCL t thành tích cao nm hc 2018-2019
Hot ng xã hi t thin ca công oàn có hiu qu thit thc. Công tác tuyên truyn, ph bin và t vn
pháp lut c tng cng, góp phn nâng cao nhn thc chính tr, trình hc vn, chuyên môn nghip v, tay ngh,
nâng cao nhn thc và ý thc chp hành pháp lut trong công nhân viên chc lao ng. Các phong trào thi
ua lao ng gii, lao ng sáng to c y mnh, hng ti mc tiêu “Nng sut, cht lng, hiu qu’, góp phn hoàn thành
vt mc các ch tiêu kinh t - xã hi ca ngành, a phng, n v và qun, qua ó a i sng ca ngi lao ng ngày càng
nâng cao.
Công tác xây dng và t chc công oàn vng mnh ã tng bc nâng cao cht lng hot ng. Nm 2019,
70 CCS xp loi “Hoàn thành tt nhim v”, 15/70 CCS c xp loi “Hoàn thành xut sc nhim v”, 25 CCS xp
loi “Hoàn thành nhim v”, không có CCS không hoàn thành nhim v.
Vi nhng kt qu y, Liên oàn Lao ng qun ã t ra nhng mc tiêu phn u trong nm 2020. Công tác
chm lo i sng, i din, bo v quyn và li ích hp pháp, chính áng ca công nhân viên chc lao ng và các hot
ng xã hi tip tc c duy trì. LL qun tip tc tham gia giám sát thc hin Quy ch dân ch c s trong hot ng c
quan n v, tp trung ch o công oàn c s phi hp cùng chính quyn t chc tt hi ngh cán b công chc, Hi ngh
Ngi lao ng m bo 100% c quan, n v t chc trong quý I/2020, công oàn c s doanh nghip t chc dt im
trong quý II/2020; iu hành và qun lý Qu hot ng xã hi công oàn có hiu qu. T chc vn ng công nhân
viên chc lao ng tham gia t 100% ch tiêu thành ph giao, t chc tt các phong trào thi ua yêu nc trong
oàn viên, công nhân viên chc lao ng, trong ó phát ng và thc hin ng ký phong trào thi ua “Lao ng gii,
lao ng sáng to”; phong trào “Gii vic nc, m vic nhà” trong n công nhân viên chc lao ng, phong trào
“Xanh-Sch-p, bo m an toàn v sinh lao ng”, hc tp nâng cao trình ô chuyên môn nghip v, áp ng yêu
cu công nghip hóa, hin i hóa t nc; vn ng cán b, oàn viên, công nhân viên chc, lao ng tip tc thc hin
vic “Hc tp và làm theo t tng, o c, phong cách H Chí Minh”; Nâng cao cht lng, hiu qu hot ng ca công
oàn…

Tin chc rng vi nhng thành tích ni bt ca nm c, cùng vi nhng nh hng rõ ràng, c th trong nm
mi, t chc công oàn qun Ng Hành Sn s vng bc trong mùa xuân dân tc 2020. Sc sng mi ã và ang tip
tc bng lên trong nm mi, trên nhng nn tng ca nm c./.
Nh Ý

