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TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM 
CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY 

HÀNG HẢI VIỆT NAM 
 

Số: 341/CĐHHVN 
V/v báo cáo kết quả hoạt động công đoàn  

6 tháng đầu năm 2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2022 

 

Kính gửi: Các Công đoàn cơ sở trực thuộc 
 

Thực hiện chương trình công tác 6 tháng đầu năm 2022 của Ban Thường vụ, 
Ban Chấp hành, Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đề nghị các Công 
đoàn cơ sở trực thuộc báo cáo kết quả hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, nhiệm 
vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 theo một số nội dung gợi ý sau: 

1. Về tình hình công nhân, viên chức, lao động 

- Khái quát tình hình việc làm, thu nhập, đời sống của NLĐ 

- Tình hình quan hệ lao động 

- Những vấn đề có tác động đến tổ chức và hoạt động công đoàn 

2. Về kết quả hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 

Báo cáo cần ngắn gọn, có số liệu minh chứng cụ thể; nêu rõ những cách làm, 
mô hình mới, sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực tại các cấp công đoàn; những 
khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân. 

Bên cạnh đánh giá kết quả hoạt động công đoàn trên các mặt công tác, những 
hoạt động thường xuyên, định kỳ, đề nghị tập trung vào một số nội dung sau: 

- Công tác chăm lo việc làm, đời sống cho NLĐ: công tác tham gia xây dựng 
chính sách, pháp luật liên quan đến NLĐ, công đoàn; tổ chức triển khai các quy 
định mới của pháp luật liên quan đến NLĐ; công tác kiểm tra, giám sát đối với việc 
thực hiện các chính sách hỗ trợ đối với NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.  

- Kết quả triển khai các phong trào thi đua "Lao động và quản lý giỏi", "Đổi 
mới - sáng tạo",  Chương trình "1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết 
tâm chiến thắng đại dịch Covid-19". 

- Công tác tuyên truyền: Việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của NLĐ; tuyên 
truyền nâng cao ý thức trách nhiệm, tính kỷ luật, chuyên nghiệp của NLĐ trong quá 
trình lao động sản xuất; vận động người sử dụng lao động quan tâm chăm lo đảm 
bảo việc làm, ổn định thu nhập cho NLĐ. 

- Kết quả công tác phát triển đoàn viên, phát triển đảng viên trong CNVCLĐ 
của đơn vị; đánh giá chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở. 

- Việc triển khai Chương trình hành động số 490/CTr-CĐHHVN ngày 
08/9/2021 của Công đoàn Tổng công ty thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ XIII của Đảng, 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 của Công đoàn Tổng công ty về tổ chức đại hội công đoàn các 
cấp tiến tới Đại hội VI Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam. 



2 

 

- Kết quả tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2022. 

- Công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chủ trương, quy định, hướng dẫn 
của Tổng Liên đoàn, Công đoàn Tổng công ty. 

3. Nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022 

Căn cứ thực tiễn của đơn vị, kết quả thực hiện các nhiệm vụ trong 6 tháng 
đầu năm 2022 và dự báo diễn biến cũng như đánh giá những tác động có thể ảnh 
hưởng đến hoạt động SXKD, việc làm, đời sống của đoàn viên, NLĐ, các Công 
đoàn cơ sở trực thuộc dự kiến những nội dung nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện 
trong 6 tháng cuối năm 2022 phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của đơn vị, 
địa phương. 

Các đơn vị truy cập địa chỉ https://forms.gle/3TgJpuUEYTssXcUB7 để điền 
trực tiếp số liệu vào biểu tổng hợp. 

Báo cáo (file mềm hoặc bản giấy) gửi về Công đoàn Tổng công ty Hàng hải 
Việt Nam (qua Ban Nghiệp vụ) trước ngày 08/6/2022 và địa chỉ email: 
linhcd.vnl@gmail.com./. 

Nơi nhận: 
- Như trên (để th/hiện); 
- Thường trực Ban Thường vụ (để b/c); 
- Lưu: VTLT, NV, DL. 
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