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Kính gửi:      Chủ tịch các CĐCS trực thuộc 

 
 Thực hiện Công văn số 851/LĐLĐ-VP ngày 28 tháng 10 năm 2021 về việc 
báo cáo hoạt động công đoàn năm 2021 nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, Ban 
Thường vụ Công đoàn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các đơn 
vị xây dựng báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn năm 2021; phương hướng, 
nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Báo cáo thực hiện ngắn gọn, tập trung đánh giá, kết 
quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác 
công đoàn trong năm 2021; nêu rõ những kết quả chủ yếu, những khó khăn, vướng 
mắc và nguyên nhân; đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cho thời gian tiếp theo; các 
kiến nghị đề xuất với Công đoàn ĐHQG-HCM (nếu có); theo một số nội dung gợi 
ý như sau: 

I. Về tình hình viên chức, lao động 
Khái quát tình hình việc làm, đời sống của người lao động; đánh giá tác 

động của dịch bệnh Covid-19 đối với đời sống của đoàn viên, người lao động; tình 
hình quan hệ lao động, đặc biệt là những vấn đề có tác động đến tổ chức và hoạt 
động công đoàn, các vấn đề mới phát sinh hoặc dự báo sẽ phát sinh trong thực tiễn 
cùng những tác động, ảnh hưởng, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra đối với tổ chức Công 
đoàn trong giai đoạn hiện nay. 

II. Về kết quả hoạt động công đoàn năm 2021 
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 các nội dung: 
1. Hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, lao động bị ảnh hưởng bởi dịch 

bệnh Covid-19; làm rõ nhiệm vụ, vai trò của Công đoàn trong thực hiện chủ 
trương, chính sách phòng, chống dịch của Đảng, Nhà nước (Công tác chỉ đạo; công 
tác tham mưu đề xuất với cấp ủy, chính quyền, phối hợp với cơ quan liên quan, 
người sử dụng lao động; kết quả tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ trực tiếp 
cho đoàn viên, người lao động; việc triển khai các gói hỗ trợ của tổ chức Công 
đoàn…) những mô hình tiêu biểu, hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch 
Covid-19 và hỗ trợ, chăm lo cho công nhân, lao động trong thời điểm dịch và giai 
đoạn Thành phố dần mở cửa, từng bước nới lỏng giãn cách xã hội. 

2. Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu được Công đoàn ĐHQG-HCM 
giao trong năm 2021; kết quả triển khai chủ đề hoạt động năm 2021: “Nâng cao 
chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở”. 
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