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BAO CÁO
So' kt cong tác cong doàn 6 tháng du näm 2021
và phiro'ng hircrng nhim vii cong tác cong doàn 6 tháng cui nãm 2021
Thrc hin Cong van s 82/CDB ngày 18/6/2021 cUa Cong doàn c quan B,
Cong doàn Cic Kinh t hqp tác và Phát trin nông thôn tng hçip, báo cáo sci kt kt
qua hoat dng cong doàn 6 tháng du näm 2021 và phirong huàng nhim vit 6 tháng
cui näm 2021, vâi các nii dung chU yu sau:
I. SO KET HOAT DQNG CONG DOAN 6 THANG DAU NAM 2021

1. TInh hInh chung
TInh dn ngày 20/6/2021, Cong doàn Ciic Kinh t hçip tác và Phát triên nông
thôn, có tang s& 94 doàn viên cong doàn (bao gó'm: 54 cong chic; 19 viên chic và 2]
lao dt5ng hcrp dng), trong do: 26 doàn viên Net, chim 28% và 68 doàn viên Nam
chim 72%), chia thành 8 t Cong doàn trrc thuc, gm: T Cong doàn Kinh t hqp
tác; Giám nghèo và An sinh xä hi nông thôn; Quy hoich và B6 trI dan cu; Ngh mui;
Co din; Ngãnh ngh nông thôn; Van phOng Cc và Cong doàn Trung tam Kiêm djnh
k9 thutt an toàn may, thit bj nông nghip trirc thuc.
Trong 6 tháng du nàm 2021, trong diu kin khó khän chung cüa dt nirOc,
dc bit là trong bi cânh tInh hInh djch bnh Covid -19, Cong doàn Cc Kinh th
hçip tác và Phát trin nông thôn luôn nhn dtrqc sir quan tam chi dao, hung dn và
tao diu kin cüa Cong doàn Ngành Nông nghip và Phát trin nOng thôn, Cong
doàn Co quan B, Ban Chp hành Cong doàn Ciic dã vuçYt qua các khó khan, virO'ng
mac, phát huy trI tu tp th và sirc manh cUa các doàn viên, 1mb boat, sang tao, n
diing diu kin thrc t d trin khai hiu qua k hoach, thim vii cong tác dã d ra
nh.m hoàn thành t& các nhim vii thung xuyên và dt xut duqc Lânh dao B,
Länh dao Cc giao, gop phn xây drng t chüc Cong doàn Cue ngày càng vüng
manh.
2. Kt qua hoit dng Cong doàn 6 tháng du 11am 2021
Trong 6 tháng du nàm, Cong doàn C%Ic Kinh t hcip tác và Phát triên nông
thôn di.râi sr chi dao, lãnh dao cüa Dâng üy Ciic dâ tIch cite phi hçip vói chInh
quyn và các t chirc doân th tich clrc t chiLrc các hoat dng cong doàn, tao khOng

khI vui tiscii, phn khii, doàn kt trong toàn cr quan, vói mt si hoat dng chInh
nlnr sau:
- Thirc hin t& vai trô dai din và bão v quyn, lçii Ich hçrp pháp, chInh dáng
cüa doan viên và nguYi lao dng; t chirc thirc hin t& và kjp thai mi ch d, chinh
sách cüa Dâng và Nhà nuâc di vài can b, cong chüc, viên chirc và nguai lao dng,
nhu tham gia hi ctOng xét nang luccng thuèng xuyên, nâng hrang sam truâc thai han
cho can b cong chirc, viên chüc ('trong 6 tháng ddu nàm 2021 cld có 05 can bç5 cong
chi'c, viên chá'c du'cic Bó quyêt djnh cho tang hrong trtthc thai hgn và 07 can bç5,
cOng chj'c dirçtc tang lucrng thwO'ng xuyen,), xét thi dua khen this&ng, thu nhp tang
them dam bâo kjp thai, cong bng, cong khai dan chü theo dung quy ch cong vi1 va
quy ch chi tiêu ni b cüa Co quan;
D.0 näm 202,1 Cong doàn Cc dà phi hçip vri Van phông Ciic ti chüc thành
cOng Hi nghj can b, cong chirc, viên chüc và nguai lao dng theo huang dn tai
Cong van sO 187/CDB ngày 18/12/20 19 cüa Cong doàn co quan B, dã nghiêm tüc
th%rc hin Nghj quyt hi nghj và kin d nghj cüa các dai biu tham dir.
Hi nghj dã bu ra Ban TTND nhim kS' 2020-2022 vai 05 dông chI thành
viên do dng chi Nguyn Thanh San — UVBCH Cong doàn, Chü nhim UBKT lam
Truãng ban TTND. Ban Thanh tra nhân dan cüng dâ süa dOi, b sung Quy ch boat
dng cüa Ban Thanh tra nhân dan.
Phi hçip vth Chinh quyn xây drng Quy ch chi tiêu ni b và các quy ché,
quy dnh cüa Co quan, 4n dng can b cong churc, viên chüc và ngi.rai lao dng thirc
hin t& các quy djnh cüa ccr quan, quy ch chi tiêu ni b, th1rc hin tit kim trong
vic sur dicing din thoai, chi phi xäng xe O to, din, nuâc.. .các chi phi van phông d
gop ph.n thit thirc vào vic tang thu nhp chInh dáng, câi thin d&i sng cho các
doàn viên. Hang tháng du Co h trçi tin an trua cho các doàn viên cong doàn.
- Vic thàm hOi cOng doàn viên và gia dmnh cOng doàn viên khi m dau, hiu,
hi, nht là doàn viên cOng doàn có hoàn cánh khó khän dâ duçrc Cong doàn Ciic
quan tam và dng viên kjp thai. Diu do nói len s1r quan tam vã tInh cam cüa to
chIrc, co quan, tao su doàn kt gn bó cüa doàn viên cOng doàn vói Co quan, vai
cOng vic duqc giao. Trong 6 tháng du näm 2021, BCH COng doàn Cic dâ t chc
hon 10 luçit thàm hOi m dau d6i vói can b cOng chüc và ngtrai than.
Thirc hin l phát dng üng h ti thiu mOt ngày krong trong chuong trInh
ñng h phOng chng Covid-19 do Van phOng B NOng nghip vâ PTNT và COng
doàn co quan B phát dng (COng van s 79/CDB-VPB ngày 28/5/2021) vói so tiên
là 23.3 17.000 dng. Dng viên doàn viên cong doàn doàn kt viiçrt qua khó khàn
cüa tInh hInh djch bnh Covid-19.
- Thirc hin K hoach s 36/KH-CDB cong doàn B v vic t chüc thc hin
tháng cong nhân và tháng hãnh dng v An toàn, v sinh lao dng, COng doàn Ciic
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da xay dirng k hoach v tháng cong nhãn và tháng hành dng ye An toàn, v sinh
lao dng. Tuy nhiên do tInh hInh djch bnh Covid-19 din bin phüc tap nén ké
hoach không thtrc hin diiçc nhiu ni dimg dã d ra.
- V cong tác nU công: BCH Cong doãn Ciic luOn quan tam tâi cong tác nü
công, phi hcp ch.t chê vâi ChInh quyn t chüc t.ng qua, h trq dng viên kjp thai
dn các doân viên nü nhân dip ngày Qu& t Phi nü 8-3, tao không khI vui tLrai,
phn khii cho các doàn viên cOng doàn.
- Vic tuyn diing cong chüc du dam bâo theo quy djnh; vic quy hoach và
b nhim can b &rçYc thirc hin dung quy trInh và quy djnh cüa pháp lut; vic c1r
can b, cong chirc di hçc d nâng cao trInh d l lu.n và chuyên mon du cong khai
dan chü dam báo dung di tixçmg; trong 6 thang dAu näm, Cong doàn Ciic cia cü 9
cong chirc tham gia h9c lop du th.u; 02 cong chüc tham gia iop Lãnh dao c.p
phông, 01 cong churc tham gia iop chuyên vién cao cp, 05 cong chrc tham gia lap
chuyên viên chInh, 01 cOng chrc tham gia lap ANQP DT 2, 01 cong chüc tharn gia
làpANQPDT3).
- Ban Chap hành dâ t chüc và thrc hin các phong trào thi dua, gn cong tác
thi dua vâi vic hoàn thãnh nhim vii cüa tfrng cá nhãn, cüa trng dcm vi qua các
phong trào thi dua do Cong doàn Ca quan B Nông nghip và Phát trin nông thôn,
Cong doàn Ngành phát dng và t chirc thi:rc hin.
TIch circ tham gia cong tác xây drng Dãng, xây drng chInh quyn; thirc hin
Chi thj s 03, O5CT/TW cüa B ChInh trj v "h9c tp và lam theo t.m gucing dao drc
H ChI Minh"; tham gia gop kin d chuyn Dãng chInh thirc cho 02 Dàng viên dir
bi, giai thiu 02 cOng doàn viên d kt np Dâng và giâi thiu 02 cOng doàn viên cho
Dãng dé giüp di phát trin Dãng.
- COng doàn Ciic cia phi hcp vâi Doàn Thanh niên Ciic t chuc tang qua cho
các cháu là con cüa doàri viên cOng doàn dat thành tIch xut sc trong h9c tip; tang
qua cho các cháu thiu nhi nhãn ngày Tt thiu nhi 1/6, tao tinh thn phn khäi và
dng vién tinh than cho các can b, cOng chuc trong toàn th ca quan.
- COng tác tài chInh: Thirc hin vic thu, nOp cOng doàn phi day dü, kjp thai
theo dung quy djnh hin hãnh. Vic 1p dir toán, các khoàn thu, chi, các khoàn np
cOng doàn cp trên th%rc hin dam bào dung quy djnh và thi gian.
- Cong tác kim tra, giám sat: V giái quy& và tham gia giâi quyt khiu
th
cáo: Trong 6 tháng d.0 nàm 2021, Cong doãn Cc khOng tip nhn don thu khiêu nai,
t cáo cüa t chuc, cá nhãn nào.
- V k& qua trin khai thc hin phn mm quãn l doàn viên cOng doàn:
COng doân Cic cia thirc hin nghiêm tüc vic nhp dü lieu doãn viên cong doàn len
phn mm quàn l doàn viên cOng doàn và thirc hin dóng doàn phI dy dü; hin
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dang cp nht dy dü các thông tin cüa doàn viên cong doãn d chu.n bj in the cong
doàn.
- Thrc hin nghiêm các ni dung theo yêu cu cüa Cong doãn co quan Bô v
cong tác quy hoch can bO lânh do, quàn 1 di v&i Cong doàn các cp theo hithng
dan so 81/HD-CDB ngày 01/6/2020.
3. Dánh giá chung
a) Thuãn lcii:
- Cong doàn Ciic luôn luôn nh.n duqc sir chi dao sat sao cUa cp u Dâng, sir
quan tam, to diu kin h& süc thun lçii cüa tp th Lnh do Ciic giüp cho mi
hoat dng cüa Cong doàn, dc bit là sir h trçY trên các linh vrc nhu: Hot dng
phong trào doàn th& ntr công, v.v... Sir phi hcp hot dng ch.t ch giuia Dàng,
chInh quyn, Cong doàn, Doan thanh niên, Phii ni là diu kin thun lqi co bàn cho
hot dng cüa Cong doàn Cic.
- Các doàn viên cOng doàn trong Ciic luOn có tinh thn chü dng, trách nhim
trong cong the, có trInh d hçc v.n, có kirih nghim trong cOng tác chuyên mOn,
nghip vi1, có 1p trtthng ti.r ti.r&ng vQng yang, chp hãnh nghiêm chü tnrang thx&ng 1i
cüa Bang, chInh sách pháp lut cüa Nhà nithc, luôn có thirc xây drng và doàn kt
ni b trong co quan, phát huy tInh dan chü co s&, thi dna ph.n du hoàn thành t& các
nhim vi ma Chinh phü và Lânh dao B giao, gop phn vào thành tIch chung cüa Ciic
vàcüaBô.
- S luqng, ch.t hrçing cong doàn viên luôn gif:t n djnh v mt t chüc, cong
vic dam bào dy dü diu kin lao dng không x.y ra tai nn lao dng và bnh ngh
nghip, cong doàn viên luôn &rçYc dam bão dy dü các ch d, chInh sách theo quy
djnh cüa pháp lu.t.
NhIn chung trong 6 tháng du 11am, Cong doàn C%ic dã boat dng có hiu qua,
dam báo quyn và igi Ich. hcp pháp cüa ngi.thi lao dng, hoàn thành các thim vi
chmnh trj cüa Ciic Kinh t hqp tác và Phát trin nOng thôn.
b) Môt s tn tai, khó khàn:
- Vic thirc hin nhim vi quân l nhà nithc cüa Ciic khá nng n, thirc hin
trên 8 lThh vrc chinh và chü yu giãi quy& các v.n d lien quan dn quan h san
xut, các chInh sách v an sinh xa hi, dc bit là các chInh sách áp diing thirc hin
tai các vüng biên gi9i, vüng sâu, vüng xa, vüng dng bào dan tc thiu s; chmnh vi
4y, kh& luçing cOng vic duçic giao trong 6 tháng d.0 näm 2021 tuong dôi lan
trong khi s krqng can b, Cong chirc con thiu, chi.ra dü biên ch duçic B giao,
tao áp lirc cho cac doàn vien cong doãn, ãnh hu&ng dn vic tham gia các boat
dng Cong doàn.
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- BCH Cong doàn Cc lam cong tác kiêm nhim, vi the trong qua trInh boat
dng con gp nhiu khó khan và han ch v thii gian.
- Các phong trào thi dua chua di.rçc duy tn và phát dtng lien tiic, vn con hin
tucmg mt s cong doan viên thirc hin chua nghiêm ni quy, quy ch lam vic cüa
cci quan, thüc trách nhim trong th1rc hin nhim vi chua cao.
II. NHIEM VU TRQNG TAM TRONG 6 THANG CUOI NAM 2021
Trong 6 tháng cui näm 2021, Cong doàn Ciic Kinh t hcp tác và Phát triên
nông thôn sê tip tc khc phiic các khó khn, vurng mc cüa nàm 2020 và 6 tháng
du näm 2021 và không ngmg ph.n du, tp trung thirc hin hoàn thành các nhim
vi trçng tam cüa näm 2021 d d ra, c11 th nhu sau:
1.TMp tic phát huy t& chirc näng dai din và bâo v quyn, lçii Ich hcip pháp,
chInh dáng cüa doàn vien cong doàn và ngithi lao dng; chU dng nghiên ciru, dê
xut các chInh sách có lçii nh.t cho ngui lao dng nhi.mg vn dam bão dung các
quy djnh cüa pháp lut;
2. Tang cuOng cong tác tuyen truyn, giáo diic doàri viên và ngithi lao dng
b&ng nhiu bInh thüc thi& thc, hiu qua;
3. Tip tiic thirc hin phong trào "Xây dirng diii sng van hóa cong sd";
Chun bj các ni dung và t chirc Dai hi Cong doàn Ciic nhim 2020-2025.
4. T chüc các phong trào thi dua, trçng tam vào các nhim vii chInh trj cüa
B vâ Ngãnh kinh t hçip tác và Phát trin nông thôn.
5. Tip t%lc di mâi ni dung, phung thüc và nâng cao cht luqng boat dng
cüa to chi'rc cong doàn và di ngü can b cong doãn. Tang cung cOng tác pbát trin
doàn viên, nâng cao cht hrcmg doàn viên.
6. Tip tiic tang cuing boat dng cong tác nü công, quan tam, chäm lo dn
cong tác n cong vã các chinh sach di vói lao dng nü. Cong tác bInh ding giâi vi
su tin bô cOa Phii ntt;
7. Thrc hin t& cong tác thi dua, khen thuâng, dam bão cong khai, dan chü
nhm tao dng lxc cho các can b cong chüc, vien chic và ngtthi lao dng trong
toàn co quan cng hin, hoàn thành xuAt sc nhim vii dugc giao.
8. Tt chüc thrc hin ngbiêm tüc cong the tai chInh cOng doãn, dam bâo diu
kin cho hoat dng cong doàn dat hiu qua và dáng quy dnh cüa pháp 1ut;
9. Tang ctr&ng cOng the kim tra và boat dng cüa Uy ban kim tra cong doàn.
10. Thirc hin nghiêm the vic cp nhp thuOng xuyên vào ph mm quàn l
doàn viên cong doàn cüa Cong doàn B.
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Trên day là Báo cáo sci kt hot dng Cong doàn 6 tháng du 11am 2021 và
phuang hràng nhim vi cong tác 6 tháng cui 11am 2021 cüa Cong doàn Ciic Kinh
t hçip tác và Phát trin nông thOn./.
Noi nhân:
- Cong doàn ca quan B;
- UVBCH Cong doàn;
- Liru CD Cuc.
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