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HƯỚNG DẪN
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân
và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2020
Thực hiện Hướng dẫn số 35/HD-LĐLĐ ngày 10/4/2020 của Ban Thường vụ
LĐLĐ tỉnh về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng công nhân và Tháng hành
động về An toàn vệ sinh lao động năm 2020;
Để hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ
năm 2020 trong các cấp Công đoàn Viên Chức (CĐVC) tỉnh thực sự thiết thực,
hiệu quả trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 hiện nay, góp phần
đảm bảo an toàn sức khỏe cộng đồng và tập trung phòng, chống dịch bệnh, Ban
Thường vụ CĐVC tỉnh hướng dẫn các CĐCS trực thuộc thực hiện như sau:
I. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
1. Tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa lịch sử của Ngày Quốc tế Lao động 01/5,
về truyền thống vẻ vang, những đóng góp to lớn của giai cấp công nhân và tổ chức
công đoàn đối với quá trình cách mạng của dân tộc; về tư tưởng, đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh, nhất là tư tưởng của Bác về công nhân và công đoàn; qua đó tiếp tục
phát huy niềm tự hào, khẳng định vị trí, vai trò và đóng góp của giai cấp công nhân,
tổ chức Công đoàn Việt Nam trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại
hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Lựa chọn các biện pháp phù hợp tuyên truyền,
phổ biến chính sách, pháp luật cho đoàn viên, CBCCVCLĐ, đặc biệt chú trọng
tuyên truyền các quy định của Bô ̣ luâ ̣t Lao đô ̣ng, Luật Cán bộ, công chức và Luật
Viên chức (sửa đổi năm 2019), Luâ ̣t Bảo hiểm xã hội, Luật An toàn vệ sinh lao
động và các văn bản hướng dẫn thi hành…
Tập trung tuyên truyền và quán triệt đến toàn thể cán bộ, CCVCLĐ nghiêm
chỉnh chấp hành chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Chính phủ, Thủ tướng Chính
phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và tổ chức công đoàn về phòng, chống dịch bệnh Covid19. Các CĐCS trực thuộc thường xuyên theo dõi, cập nhật, cung cấp những thông
tin chính xác về tình hình dịch bệnh từ những nguồn tin chính thống để tránh gây
hoang mang, lo lắng, hiểu sai tình hình làm ảnh hưởng đến đời sống, việc làm của
cán bộ, CCVCLĐ.
Yêu cầu các cấp công đoàn và đoàn viên, CCVCLĐ tuyệt đối không chủ
quan, lơ là trong phòng, chống dịch, thực hiện nghiêm túc việc giãn cách xã hội với
tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, góp phần sớm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.
Chú trọng sử dụng, ứng dụng công nghệ thông tin (Trang thông tin điện tử, mạng
xã hội) trong chỉ đạo, điều hành và công tác tuyên truyền.

2. Các cấp công đoàn chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền
có những hoạt động cụ thể, thiết thực chăm lo cho đoàn viên, CCVCLĐ như:
chăm sóc sức khỏe, tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên, CCVCLĐ có hoàn
cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bị ảnh hưởng dịch bệnh
Covid-19 hoặc đề nghị CĐVC tỉnh, LĐLĐ tỉnh thăm hỏi, hỗ trợ.…
Đối với các CĐCS thuộc các cơ quan chức năng vận động cán bộ đoàn viên
đề xuất giải pháp góp phần tháo gỡ khó khăn cho NLĐ và doanh nghiệp do ảnh
hưởng bởi dịch bệnh covid 19.
Đối với các đơn vị đang tạm ngừng hoạt động, thu hẹp kinh doanh (tại một số
CĐCS thành viên): Tham gia với NSDLĐ để thực hiện chế độ trả lương ngừng việc
và giải quyết chế độ cho Người lao động trong thời gian ngừng việc; thực hiện thủ tục
đề nghị tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội vào quỹ hưu trí và tử tuất. Trường hợp
người lao động phải chấm dứt hợp đồng lao động, CĐCS phối hợp với NSDLĐ khẩn
trương thực hiện chốt sổ BHXH, chi trả đầy đủ chế độ trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp
mất việc làm (nếu có) cho người lao động theo quy định của pháp luật.
3. Tiếp tục vận động cán bộ, CCVCLĐ (không bị ảnh hưởng lớn của dịch
bệnh) tích cực đóng góp, ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 do Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị phát động, nhắn tin ủng hộ qua Tổng đài
1407 và ủng hộ lương thực, thực phẩm, nước sát trùng, khẩu trang y tế; hỗ trợ nhân
lực cho lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch trên địa bàn
tỉnh...
4. Tích cực động viên đoàn viên, CCVCLĐ hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí
thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về tham gia hiến máu tình nguyện, nhất là
trong giai đoạn dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến việc đảm
bảo nguồn máu phục vụ điều trị. (CĐVC tỉnh có công văn huy động riêng)
II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Công đoàn Viên chức tỉnh.
- Ban hành hướng dẫn và triển khai tới các CĐCS trực thuộc.
- Tổ chức thăm hỏi, trợ cấp, tặng quà cho cán bộ CCVCLĐ có hoàn cảnh đặc
biệt khó khăn nhân dịp "Tháng công nhân".
- Tăng cường thông tin tuyên truyền về các hoạt động của các CĐCS trực
thuộc trên trang Website và facebook của CĐVC tỉnh.
2. Công đoàn cơ sở trực thuộc.
- Căn cứ những nội dung hoạt động tại Hướng dẫn này và điều kiện thực tế
của cơ quan, đơn vị, để xây dựng kế hoạch, lựa chọn những nội dung hoạt động
phù hợp tại cơ sở.
- Nắm và l ập danh sách đoàn viên, CCVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó
khăn dịp "Tháng công nhân" (họ tên, hoàn cảnh khó khăn) có xác nhận của BCH
CĐCS gửi về CĐVC tỉnh trước ngày 26/4/2020 để CĐVC tỉnh kịp thời hỗ trợ,
thăm hỏi. Báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động nói trên của cơ quan, đơn vị về
Công đoàn Viên chức tỉnh trước ngày 25/5/2020.
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Trên đây là Hướng dẫn tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân và Tháng
hành động về ATVSLĐ năm 2020, Ban Thường vụ CĐVC tỉnh đề nghị các CĐCS
tổ chức thực hiện có hiệu quả.
TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận
- LĐLĐ tỉnh;
- ĐU Khối CQ & DN tỉnh;
- Các CĐCS trực thuộc;
- Lưu VP CĐVC.

Người ký: Nguyễn Thị
Hoài Lê
Email:
hoailecdcv@quangtri.go
v.vn
Thời gian ký: 14.04.2020
15:37:13 +07:00

Nguyễn Thị Hoài Lê
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PHỤ LỤC
Một số khẩu hiệu hưởng ứng Tháng Công nhân
và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2020
(Kèm theo Hướng dẫn số 01 /HD-CĐVC ngày 15/4/2020 của CĐVC tỉnh)
1. Chào mừng kỷ niệm 134 năm Ngày Quốc tế lao động (01/5/1886-01/5/2020)!
2. Tinh thần Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và
Ngày Quốc tế lao động 01/5 bất diệt !
3. Đảng Cộng sản Việt Nam-Đội tiền phong của giai cấp công nhân Việt Nam,
người tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam muôn năm!
4. Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam vững mạnh, xứng đáng là giai cấp
tiên phong, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước!
5. Công nhân, viên chức, lao động tích cực hưởng ứng Tháng Công nhân,
Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2020.
6. Công đoàn đồng hành cùng doanh nghiệp; vì sự phát triển bền vững của
doanh nghiệp, vì quyền lợi của người lao động !
7. Năng suất cao - Thu nhập tốt - Đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và
kiểm soát các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ tại nơi làm việc.
8. Cải thiện điều kiện làm việc vì an toàn, sức khỏe của người lao động và
sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.
9. Chung tay xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc.
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