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CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH 

CĐCS SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

Số:       /BĐ-CĐCS Kiên Giang, ngày     tháng      năm 2019 

 

BÁO CÁO  

Kết quả hoạt động năm 2019 và  

Chương trình công tác năm 2020 

 

I. TÌNH HÌNH VIỆC LÀM, THU NHẬP, ĐỜI SỐNG CỦA ĐOÀN 
VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG: 

Trong năm 2019 được sự quan tâm của Công đoàn viên chức tỉnh, Đảng 
ủy, sự phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ, giúp đỡ tích cực về mọi mặt của Ban Giám 
đốc Sở, các cấp lãnh đạo, phối hợp tốt với Đoàn thanh niên; đội ngũ công đoàn 
viên đa số là đảng viên, từng đồng chí có ý thức cao chấp hành tốt chủ trương của 
Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tham gia các hoạt động công đoàn; hoạt 
động chuyên môn của cơ quan ngày càng ổn định và phát triển, cơ chế khoán chi 
kinh phí tạo điều kiện tăng thu nhập cho đoàn viên, người lao động. 

Tuy nhiên, hầu hết các đồng chí trong Ban Chấp hành Công đoàn đều kiêm 

nhiệm. Yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan ngày càng cao, tiếp tục thực hiện công tác 

cải cách hành chính, công tác quản lý Nhà nước về đất đai, môi trường, khoáng 

sản, biển đảo... là nhiệm vụ hết sức quan trọng, liên quan đến nhiều ngành, nhiều 

cấp đòi hỏi giải quyết phải đồng bộ; đời sống của một bộ phận đoàn viên và người 

lao động có mức lương và thu nhập thấp còn nhiều khó khăn ảnh hưởng không 

nhỏ đến kết quả hoạt động của công đoàn. 

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM 2019: 

1. Đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên 

và người lao động  

 - Công đoàn cơ sở đã phối hợp với chính quyền, hướng dẫn và triển khai 

thực hiện các chủ trương của Đảng, chế độ, CSPL của Nhà nước, tổ chức cho 

đoàn viên và người lao động đóng góp các dự thảo văn bản pháp luật của Nhà 

nước, các chính sách có liên quan đến quyền và lợi ích của đoàn viên và người 

lao động. 

- Công đoàn đã phối hợp với chính quyền mở Hội nghị CBCCVC tại đơn 
vị. Công tác tài chính được công khai, các văn bản liên quan đến quyền lợi của 
đoàn viên và người lao động bảo đảm tính dân chủ, đoàn kết, góp phần mang lại 
bầu không khí phấn khởi, động viên đoàn viên và người lao động trong việc xây 
dựng cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tổ chức thành công Đại 
hội Công đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường lần thứ XI, nhiệm kỳ 2019-
2024, Bầu BCH khóa mới gồm 9 đồng chí, UBKT CĐCS có 03 đồng chí. 

2. Hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động 

Kết quả công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần: Thông qua Quy chế 

phối hợp hoạt động với chính quyền, Công đoàn đã tham gia và phối hợp chặt chẽ 
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để thực hiện tốt việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên và người 

lao động như: tổ chức chuyến tham quan dã ngoại nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 

tại huyện Kiên Lương, phát quà cho các cháu thiếu nhi nhân Ngày Quốc tế thiếu 

nhi (01/6), Tết trung thu; tham gia Hội thi nấu ăn do Công đoàn Viên chức tỉnh tổ 

chức; Tham gia Hội thao công nhân, viên chức, lao động tỉnh do Liên đoàn Lao 

động tỉnh tổ chức; Tổ chức đêm hội trăng rằm cho hơn 60 cháu thiếu nhi là con 

của cán công chức, viên chức, người lao động Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Kết quả hoạt động tương thân tương ái: Các Tổ Công đoàn tổ chức thăm 

hỏi kịp thời các trường hợp ốm đau, thai sản, việc hỷ, hiếu của đoàn viên và người 

thân; phong trào góp vốn xoay vòng không tính lãi, đã thu hút được 59 lượt công 

đoàn viên và người lao động tham gia với số tiền là 500.000 đồng/người. 

3. Tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên 

và người lao động 

- Xác định công tác tuyên truyền, giáo dục xây dựng đội ngũ đoàn viên và 
người lao động trong đơn vị vững mạnh là nhiệm vụ trọng tâm, BCH Công đoàn 
đã bám sát các sự kiện chính trị của đất nước, sự chỉ đạo của CĐVC tỉnh, thường 
xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục trong đoàn viên và người lao 
động, đồng thời phối hợp với chính quyền tổ chức triển khai quán triệt các chủ 
trương, Nghị quyết của Đảng, CSPL của Nhà nước. Ngoài ra, còn tuyên truyền về 
các ngày lễ, sự kiện của ngành có liên quan như: Kỷ niệm Ngày giải phóng miền 
Nam 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 01/5, Ngày Nước thế giới, Ngày khí tượng 
thế giới, Ngày Môi trường thế giới, Ngày Đại dương thế giới năm 2019... 

- Kết hợp với chính quyền vận động 100% đoàn viên và người lao động 
“Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện quy định 
chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của công chức, viên chức, người lao động ngành 
tài nguyên và môi trường; vận động đoàn viên và người lao động luôn trau dồi tri 
thức, kỹ năng nghề nghiệp, rèn luyện tu dưỡng đạo đức, nâng cao ý thức chấp 
hành pháp luật, tổ chức cho đoàn viên và người lao động sống và làm việc có kỷ 
cương, kỷ luật, lành mạnh, tiết kiệm, thực hiện tốt các tiêu chí văn hoá nơi làm 
việc và nơi cư trú. 

4. Phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, người lao động và hoạt 

động công đoàn  

- Quán triệt và vận động toàn thể đoàn viên và người lao động của đơn vị 
thực hiện tốt quy định chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, 
viên chức, người lao động ngành tài nguyên và môi trường; việc thực hành tiết 
kiệm, phòng chống lãng phí, tham nhũng. Trong năm, toàn thể công đoàn viên và 
người lao động đều chấp hành tốt, không có trường hợp nào xảy ra tham nhũng 
tại đơn vị. 

- Thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm 
việc 8 giờ chất lượng, hiệu quả; phong trào thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng 
lãng phí gắn liền với cuộc vận động xây dựng người CBCCVC “Trung thành - 
Sáng tạo - Tận tụy - Gương mẩu” trở thành nhiệm vụ thường xuyên, được ghi vào 
kế hoạch hằng năm của đơn vị và là chỉ tiêu phấn đấu của công đoàn viên và người 
lao động. Điển hình như: thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí. Các phong trào thi đua đã thu hút được đông đảo đoàn viên 
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công đoàn tham gia, mang lại những kết quả tốt trong công tác, hầu hết các lĩnh 
vực chuyên môn đã được ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý, góp phần 
nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác, ý thức tiết tiệm, bảo vệ tài sản 
công được nâng lên rõ rệt. 

- Triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước như: “Lao động 
giỏi”, “lao động sáng tạo”, “giỏi việc nước đảm việc nhà”. Tham gia tốt các hoạt 
động do ngành, các cấp tổ chức, phối hợp giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể 
thao với các Công đoàn cơ sở trong và ngoài ngành nhân các ngày lễ lớn, các sự 
kiện của ngành.  

- Triển khai các nội dung phát động phong trào thi đua yêu nước chào mừng 
kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam (1929-2019). 

5. Phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; nâng 
cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn 

- Tổ chức Công đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường được xây dựng 
và tổ chức thực hiện đúng quy trình, dân chủ theo quy định của Điều lệ CĐVN.  

- Tham gia đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn: Công đoàn cơ sở cùng với chính 

quyền tham mưu cấp ủy tổ chức và đưa 215 lượt công đoàn viên và người lao 

động học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, chính trị. Ngoài ra, Công đoàn 

cơ sở còn tích cực tham gia xây dựng Đảng, trong năm đã giới thiệu 06 công đoàn 

viên ưu tú cho Đảng chăm bồi, có 02 đoàn viên được đứng vào hàng ngũ của 

Đảng.  

6. Công tác nữ công  

- Thực hiện tốt các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về giới, tổ chức các 
hoạt động nhân kỷ niệm ngày 8/3, 20/10 bằng nhiều hình thức phong phú như họp 
mặt, tham quan dã ngoại, nhằm giúp cho chị em phấn khởi hơn trong công việc. 
Tổ chức cho chị em giao lưu dã ngoại với công đoàn công ty xi măng INSEE, 
giao lưu với Công đoàn Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Kiên Giang tổ chức Hội 
thi cắm hoa chào mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20/10. 

- Phong trào: “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” được Công đoàn cụ thể hóa 
bằng các phong trào gắn liền với các hoạt động của đơn vị. Thông qua các phong 
trào chị em đã đoàn kết giúp đỡ nhau tiến bộ vượt qua mọi khó khăn của cuộc 
sống, phấn đấu vươn lên để khẳng định vị trí của mình trong xã hội. 

- Đề xuất các cấp lãnh đạo tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động nữ 
tích cực làm việc, nghiên cứu khoa học, học tập nâng cao trình độ... 

7. Công tác tài chính  

Các khoản chi thường xuyên được định mức cụ thể cho từng nội dung, các 

khoản chi đột xuất được tập thể bàn bạc thống nhất. Các khoản thu, chi được phản 

ánh ghi chép kịp thời, đầy đủ, đóng công đoàn phí đầy đủ, đúng hạn.  

8. Hoạt động của UBKT 

Ủy ban kiểm tra công đoàn được sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban 
Chấp hành công đoàn cơ sở, thực hiện đúng các quy chế, quy định, hướng dẫn của 
công đoàn cấp trên. Trong năm đã tổ chức 02 đợt kiểm tra theo kế hoạch về tài 
chính và tổ chức công đoàn. 
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9. Nhận xét chung  

Hầu hết đoàn viên và người lao động chấp hành tốt chủ trương của Đảng, 
chính sách pháp luật của Nhà nước, hoạt động chuyên môn của cơ quan ngày càng 
ổn định và phát triển; BCH Công đoàn đã duy trì tốt hoạt động công đoàn, bám 
sát chương trình, kế hoạch, triển khai đầy đủ các nội dung chương trình công tác 
công đoàn và đạt nhiều kết quả như: tham gia công tác quản lý, công tác chăm lo 
đời sống của công đoàn viên, tham gia các hoạt động xã hội của công đoàn, công 
tác tuyên truyền giáo dục nhất là vận động công đoàn viên tích cực học tập, làm 
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tích cực tham gia đầy đủ các phong trào 
thi đua. 

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền giáo dục từng lúc còn bị chi phối bởi công 
tác chuyên môn, chưa chủ động kịp thời tuyên truyền các Nghị quyết, chủ trương 
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của Công đoàn cấp trên cho đoàn 
viên công đoàn; cán bộ công đoàn bán chuyên trách, nên khi tổ chức hoạt động 
các mặt công tác công đoàn cũng còn nhiều mặt hạn chế nhất định; công tác báo 
cáo hoạt động hàng tháng về công đoàn cấp trên còn chậm so với quy định; công 
tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách có liên quan đến đoàn 
viên còn hạn chế.  

III. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2020: 

1. Công tác tuyên truyền: 

- Tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên và người lao động ý nghĩa về 

những sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của tỉnh như: Ý nghĩa lịch sử Cách 

mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam 2/9, kỷ 

niệm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7, Nghị quyết Đại hội X Công đoàn 

Kiên Giang, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam,... 

- Đẩy mạnh công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; quan 

tâm chăm lo, giáo dục đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng chăm bồi, kết nạp... 

- Tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao trong đoàn viên và 

người lao động chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, các sự kiện của ngành,... 

2. Công tác chăm lo đời sống, bảo vệ lợi ích cho đoàn viên: 

- Công đoàn cơ sở phối hợp chặt chẽ lãnh đạo cơ quan, đơn vị vận động 

công đoàn viên và người lao động chấp hành tốt nội quy, quy chế cơ quan, thực 

hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, 

đơn vị; chỉ đạo Ban thanh tra nhân dân tiếp tục giám sát các các chế độ chính sách, 

các chỉ tiêu nghị quyết hội nghị CBCCVC. 

- Tham gia hội đồng xét nâng lương cho đoàn viên và người lao động đảm 

bảo quyền lợi, tiếp tục thực hiện và duy trì các hình thức góp vốn, vay tín chấp 

ngân hàng, ... giúp công đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn phát 

triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống.  

- Tham gia cùng thủ trưởng cơ quan, đơn vị tạo điều kiện cho đoàn viên và 

người lao động được tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. 

3. Công tác thi đua: 
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- Công đoàn cơ sở tiếp tục thực hiện phong trào thi đua toàn diện, chuyên 

đề; thực hiện thi đua ngắn hạn theo kế hoạch của công đoàn cấp trên. 

- Tuyên truyền, vận động công đoàn viên và người lao động hăng hái thi 

đua lao động và phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần cùng với cơ quan, 

đơn vị hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ chính trị tại đơn vị. 

Phối hợp với chính quyền đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện mô hình dân vận 

khéo; tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  

 4. Công tác xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh:  

Tiếp tục quan tâm giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, chăm bồi, 

kết nạp. Tổ chức kết nạp công đoàn viên mới theo quy định.  

5. Các chỉ tiêu phấn đấu của công chức, viên chức, người lao động và 

công đoàn cơ quan: 

- Trên 95% đoàn viên công đoàn được tiếp thu các nghị quyết, chính sách, 

pháp luật của Đảng và nhà nước. 

- Trên 95% công chức, viên chức, người lao động đạt lao động tiên tiến trở 

lên. 

- 100%  công chức, viên chức, người lao động đăng ký thi đua hàng năm. 

- Đăng ký và tham gia đầy đủ các đợt thi đua thường xuyên, ngắn hạn và 

chuyên đề do công đoàn cấp trên phát động. 

- Kết nạp 100% đoàn viên mới đủ điều kiện vào tổ chức công đoàn. 

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm 2019 và chương trình 
công tác năm 2020 của Công đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường./. 

 

Nơi nhận:                                                                      TM. BAN CHẤP HÀNH CĐCS 
- CĐVC tỉnh (báo cáo);                              CHỦ TỊCH 

- Đảng ủy Sở; 

- BCH CĐCS;  

- Các Tổ Công đoàn;                                                                                           
- Lưu: CĐCS, dmphong.  


