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CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG
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ĐOÀN TRONG THƯƠNG LƯỢNG VÀ KÝ KẾT THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG 
TẬP THỂ
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- TINH THẦN CHỦ ĐỘNG, QUYẾT LIỆT TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, 
CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19
TIN HOẠT ĐỘNG

GƯƠNG SÁNG ĐOÀN VIÊN
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LỜI DẠY CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH DÀNH CHO CÔNG ĐOÀN
Ban Biên tập

Trong những năm 1920, cùng với quá trình 
truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin, vận động 

thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh tụ 
Nguyễn Ái Quốc đã làm hết sức mình để giác 
ngộ và thức tỉnh giai cấp công nhân Việt Nam 
đến với phong trào đấu tranh cách mạng giành 
độc lập dân tộc. Người luôn giành sự quan tâm 
sâu sắc đến quyền lợi của giai cấp công nhân và 
người lao động.

Người cho rằng: Giai cấp công nhân và 
người lao động Việt Nam cần phải có một tổ 
chức, đó là tổ chức Công hội. Người đã khái 
quát một số chức năng, nhiệm vụ của Công hội 
đó là: “Tổ chức công hội trước là để cho công 
nhân đi lại với nhau cho có cảm tình, hai là để 
nghiên cứu với nhau, ba là để sửa sang cách 
sinh hoạt của công nhân cho khá hơn bây giờ, 
bốn là để giữ gìn quyền lợi cho công nhân, năm 
là để giúp cho quốc dân, giúp cho thế giới”. 
Ngày 28/7/1929, dưới sự chỉ đạo của lãnh tụ 
Nguyễn Ái Quốc, Ban Chấp hành Trung ương 
lâm thời Đông Dương Cộng sản Đảng đã cử 
đồng chí Nguyễn Đức Cảnh triệu tập Đại 
hội thành lập Tổng Công hội Đỏ miền Bắc 
Việt Nam, tiền thân của Công đoàn Việt Nam 
ngày nay.

Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Chủ tịch Hồ Chí 
Minh kính yêu không chỉ là người sáng lập và 
rèn luyện Đảng ta, mà Người còn đặt cơ sở lý 
luận và thực tiễn cho việc thành lập và phát 
triển tổ chức Công đoàn Việt Nam - một tổ 
chức quan trọng đại diện cho lợi ích của giai 
cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam.

Trong suốt quá trình hoạt động và lãnh đạo 
cách mạng sau này, Bác Hồ đặc biệt quan tâm 
tới từng bước đi, bước trưởng thành của Công 
đoàn Việt Nam. Người thường xuyên quan tâm 
đến công tác công đoàn và phong trào công 
nhân lao động; dành nhiều thời gian để đi thăm, 
nói chuyện và chỉ dẫn về công tác Công đoàn 
tại các nhà máy, xí nghiệp, lâm trường… Trực 
tiếp Bác Hồ đã ký Sắc lệnh ban hành Luật Công 
đoàn, trong đó chỉ rõ mục đích của tổ chức công 
đoàn: “Công đoàn là phải cải thiện đời sống 

công nhân, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa 
của giai cấp công nhân nói riêng và nhân dân 
nói chung”; đồng thời giao cho tổ chức công 
đoàn quyền quản lý, điều hành Quỹ bảo hiểm 
xã hội để duy trì hoạt động công đoàn và bảo 
đảm lợi ích thiết thực của người lao động.

Về nhiệm vụ của công đoàn, trong chuyến 
thăm và nói chuyện với cán bộ, giáo viên và 
học viên Trường cán bộ Công đoàn ngày 
19/01/1957, Người nêu rõ 6 nhiệm vụ cơ 
bản là:

“1. Công đoàn phải tuyên truyền đường lối, 
chính sách chung của Đảng, vì Đảng mình là 
Đảng của giai cấp vô sản. Đường lối chung là 
giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp. Giai 
cấp mà không có Đảng lãnh đạo thì không làm 
cách mạng được, Đảng mà không có giai cấp 
công nhân cũng không làm được gì. Đảng là 
đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng 
thời cũng là đội tiên phong của dân tộc. Bởi 
thế, Công đoàn phải hiểu để giải thích cho công 
nhân hiểu: Công nhân không có sự lãnh đạo 
của Đảng thì không làm cách mạng thành công 
được, không thắng lợi được. Vậy phải tuyên 
truyền sâu rộng chính sách chung của Đảng 
trong hàng ngũ giai cấp công nhân.

2. Công đoàn phải giáo dục cho công nhân 
về đạo đức vô sản, đạo đức cách mạng.

3. Công đoàn và cán bộ công đoàn phải học 
trước để hiểu biết khoa học.

4. Nội bộ công nhân phải đoàn kết, nhà máy 
này đoàn kết với nhà máy khác, cán bộ công 
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nhân miền Nam và miền Bắc phải đoàn kết. Ta 
kháng chiến thắng lợi cũng nhờ đoàn kết. Ta 
xây dựng nền hòa bình thắng lợi cũng nhờ đoàn 
kết. Ta đoàn kết nội bộ công nhân đồng thời 
củng cố sự liên minh của công nhân và nông 
dân là hai giai cấp lớn nhất, mạnh nhất.

5. Công đoàn và cán bộ công đoàn phải tìm 
cách này hay cách khác giải thích cho công 
nhân hiểu rõ tình hình trong nước và ngoài 
nước… phải giải thích cho họ hiểu. Nếu không 
họ sẽ hoang mang… Do hiểu được tình hình 
mà nâng cao tinh thần yêu nước của công nhân.

6. Công đoàn phải lãnh đạo, hướng dẫn 
công nhân. Lãnh đạo phải cụ thể, không quan 
liêu. Phải dân chủ bàn bạc với anh em công 
nhân. Phải kiểm tra. Làm mà không kiểm tra 
thì không biết kết quả ra sao, không hiểu sai 
lệch thế nào để kịp thời sửa chữa.

Về cán bộ Công đoàn, Bác căn dặn: “Cán 
bộ công đoàn phải là người hiểu biết sản xuất, 
đời sống, nguyện vọng của công nhân, viên 
chức, phải hiểu chính sách của Đảng, phải hiểu 
hiểu quản lí kinh tế, khoa học kỹ thuật…”; 
và trong công tác: “Cán bộ công đoàn phải 
cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc và bàn bạc 
với công nhân”.

Về công tác Công đoàn, Người chỉ rõ tầm 
quan trọng của tổ chức công đoàn trong xây 
dựng chủ nghĩa xã hội: “Muốn tổ chức và phát 
triển lực lượng xây dựng to lớn của giai cấp 
công nhân thì cần có Công đoàn mạnh và cán 
bộ công đoàn tốt”. Người yêu cầu công đoàn 
các cấp phải chủ động xây dựng quan hệ đoàn 
kết và phối hợp giúp đỡ nhau giữa các tổ chức 
và các ngành nghề; phải chống tư tưởng chờ 
đợi, ỷ lại và cục bộ; phải có kế hoạch bồi dưỡng 
các anh hùng và chiến sĩ thi đua để phát huy vai 
trò kiểu mẫu và tác dụng đầu tàu của họ; đối 
với anh em lao động trí óc và cán bộ khoa học 
kỹ thuật, phải có kế hoạch giúp đỡ họ không 
ngừng tiến bộ và đoàn kết; Công đoàn phải làm 
tốt công tác bảo hộ lao động, phải thực sự chăm 
nom nơi ăn, nhà ở của công nhân, viên chức. 
Công đoàn các cấp cần phải cải tiến lề lối làm 
việc, sâu sát và thiết thực”.

Trong bài nói chuyện tại Đại hội Công đoàn 
toàn quốc lần thứ II, tháng 02/1961, Bác nhấn 

mạnh: “Phát minh, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật 
cũng là vấn đề quan trọng. Phải nhận rằng đại 
đa số công nhân ta cần cù, thông minh và có 
nhiều sáng kiến hay… Nếu Công đoàn biết 
khuyến khích, áp dụng, cải tiến và phổ biến 
rộng rãi những sáng kiến ấy thì năng suất lao 
động sẽ nâng cao không ngừng”. Và “Công 
đoàn phải có biện pháp thiết thực để nâng cao 
trình độ văn hóa và kỹ thuật của công nhân, 
phải tùy khả năng cộng với cố gắng mà nâng 
cao dần đời sống vật chất của họ; phải chú ý 
bảo vệ sức khỏe, bảo vệ an toàn lao động và 
tăng cường công tác vệ sinh...”. Từ những lời 
dạy của Bác, tổ chức công đoàn các cấp đã 
không ngừng đổi mới tổ chức và phương thức 
hoạt động, xuất hiện nhiều phong trào thi đua 
lao động sản xuất, tạo ra nhiều sản phẩm chất 
lượng cao góp phần làm giàu cho đất nước. 
Trong những năm 1960, nhiều phong trào thi 
đua lớn đã được phát động mang lại những kết 
quả vô cùng to lớn như: Phong trào “Thi đua ái 
quốc”, phong trào “Tăng gia sản xuất”, “Tất cả 
cho tuyền tuyến”, “Mỗi người làm việc bằng 
hai vì miền Nam ruột thịt”, “Năng suất - chất 
lượng - hiệu quả”, “Lao động giỏi”, “Giỏi việc 
nước, đảm việc nhà”, “Thi đua hai tốt”… đã để 
lại nhiều dấu ấn trong lịch sử phong trào công 
nhân và lịch sử Công đoàn Việt Nam.

Làm theo lời dạy của Bác, tổ chức Công 
đoàn Việt Nam không ngừng phát triển và 
trưởng thành, trở thành điểm tựa cho đông đảo 
công nhân, viên chức, lao động của cả nước; 
Công đoàn Việt Nam đã thực sự trở thành chỗ 
dựa tin cậy của Đảng và Nhà nước, là lực lượng 
đi đầu trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước, tiếp tục thực hiện “Học tập và làm theo 
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 
với khẩu hiệu: “Đổi mới, sáng tạo, vì lợi ích 
của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, 
vì sự phát triển bền vững của đất nước”, “Xây 
dựng giai cấp công nhân Việt Nam vững mạnh, 
xứng đáng là giai cấp tiên phong, là lực lượng 
đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước”.
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NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN
QUA CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

Ban Tổ chức
Liên đoàn Lao động thành phốNhững năm gần đây, Hải Phòng đã và 

đang đẩy mạnh quá trình công nghiệp 
hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế, với 
những chính sách cởi mở, thu hút đầu tư, 
thành phố là điểm đến của các tập đoàn kinh 
tế, các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong và 
ngoài nước, số lượng các doanh nghiệp đăng 
ký kinh doanh ngày một tăng, đặc biệt là tăng 
nhiều ở thành phần kinh tế ngoài nhà nước và 
khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, từ đó kéo 
theo sự gia tăng số lượng công nhân lao động 
(CNLĐ), nhất là CNLĐ trình độ cao, CNLĐ 
đã qua đào tạo đến và làm việc tại Hải Phòng, 
trong đó có một bộ phận không nhỏ lao động 
nhập cư người nước ngoài. Từ đó dẫn đến 
hoạt động của Công đoàn thành phố có những 
thuận lợi nhưng cũng gặp không ít khó khăn, 
thách thức. Để từng bước tháo gỡ khó khăn, 
tạo bước phát triển mới trong phong trào 
công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) 
và hoạt động công đoàn, Liên đoàn Lao động 
(LĐLĐ) thành phố bám sát 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”, chủ đề năm 
của Tổng LĐLĐ Việt Nam “Nâng cao chất 
lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở”, xác 
định một trong những giải pháp chiến lược đó 
là “xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn theo 
hướng chuẩn hóa, chuyên nghiệp hóa, cụ thể 
hóa trách nhiệm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 
trong tình hình mới”, thực hiện tốt chức năng 
đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính 
đáng của CNVCLĐ và đoàn viên công đoàn.

Hiện nay, LĐLĐ thành phố đang quản 
lý 2.865 CĐCS với 315.835 CNLĐ, 293.642 
đoàn viên công đoàn; đội ngũ cán bộ công 
đoàn toàn thành phố là 33.809, trong đó cán 
bộ công đoàn cấp trên cơ sở là 141 người, cán 
bộ công đoàn cơ sở từ tổ phó công đoàn trở lên 
là 33.668 người; nữ 24.202 người = 71,9%; 
đảng viên 17.064 người = 50,7%; trong đó: 

Ủy viên BCH là 10.644, ủy viên UBKT là 
5.745, ủy viên ban nữ công là 5.961, tổ trưởng 
công đoàn là 8.103, tổ phó công đoàn là 3.215; 
cán bộ công đoàn có trình độ thạc sỹ, tiến sỹ 
chiếm 4,7%, đại học, cao đẳng 72,7%, trung 
cấp 13,7%, còn lại là lao động phổ thông.

Trong những năm gần đây, đội ngũ cán 
bộ công đoàn thành phố đã thể hiện được bản 
lĩnh chính trị vững vàng, sự năng động và sáng 
tạo; kiến thức, trình độ và năng lực hoạt động 
thực tiễn; đại bộ phận cán bộ CĐCS có phẩm 
chất đạo đức tốt, nhiệt tình, được đoàn viên tín 
nhiệm. Thông qua hoạt động thực tiễn, nhiều 
cán bộ công đoàn đã trưởng thành nhanh 
chóng, tự học hỏi, nắm vững chính sách, pháp 
luật, nêu cao vai trò đại diện cho tập thể lao 
động, có bản lĩnh đấu tranh vì lợi ích của 
người lao động. Nhiều cán bộ công đoàn cơ 
sở (CĐCS) kiêm nhiệm nhưng đều hăng hái 
nhiệt tình đóng góp cho tổ chức công đoàn, 
đóng vai trò then chốt thúc đẩy phong trào 
CNVCLĐ, hoạt động công đoàn và xây dựng 
tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.

Có được kết quả trên, ngoài năng lực 
bản thân, sự trưởng thành từ thực tiễn công 
tác, khả năng thích ứng,… của từng cán bộ 
công đoàn, thì công tác đào tạo, bồi dưỡng 
cũng đóng góp một phần quan trọng. Liên 
đoàn Lao động thành phố luôn coi trọng công 
tác này, coi đây là khâu đột phá, là giải pháp 
chiến lược để nâng cao chất lượng đội ngũ cán 
bộ công đoàn hiện nay. Liên đoàn Lao động 
thành phố đã chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu các 
giải pháp nâng cao hiệu quả trong việc đào 
tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, bên cạnh 
việc xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể 
hàng năm, LĐLĐ thành phố đã chủ động phối 
hợp và trực tiếp tổ chức nhiều lớp đào tạo, bồi 
dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ công đoàn 
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thành phố nhằm nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ 
cho đội ngũ cán bộ CĐCS. Bên cạnh đó LĐLĐ 
thành phố luôn quan tâm, dành một phần kinh 
phí thỏa đáng cho công tác đào tạo, bồi dưỡng 
cán bộ công đoàn. Điều này đã giúp cho đội 
ngũ cán bộ CĐCS, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ 
mới tham gia lần đầu có thêm được những 
kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng trong hoạt 
động công đoàn tại cơ sở, góp phần nâng cao 
chất lượng hoạt động CĐCS, xây dựng CĐCS 
vững mạnh.

Trong thời gian tới, để nâng cao hiệu quả 
công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ 
công đoàn, góp phần nâng cao năng lực đội 
ngũ cán bộ công đoàn, LĐLĐ thành phố chỉ 
đạo các cấp công đoàn thành phố tập trung 
thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, xác định nội dung cần đào tạo, 
bồi dưỡng: Yêu cầu về đào tạo, bồi dưỡng 
cho cán bộ công đoàn rất nhiều, tuy nhiên cần 
thấy nội dung nào là cần thiết. Phải xác định 
đối tượng đào tạo, bồi dưỡng để lựa chọn nội 
dung, chuyên đề ưu tiên trong đào tạo, bồi 
dưỡng. Cán bộ công đoàn ở cơ sở có số lượng 
lớn, thường xuyên thay đổi, nhiều người mới 
tham gia công đoàn, chưa có kinh nghiệm, hiểu 
biết về công đoàn, về chức năng nhiệm vụ của 
công đoàn, cho nên cần tập trung đào tạo, bồi 
dưỡng cho nhóm đối tượng này.

Hai là, nội dung đào tạo, bồi dưỡng phải 
phù hợp với đối tượng: Mỗi một nội dung đào 
tạo, bồi dưỡng thường dài và có nhiều phần, 
tuỳ theo đối tượng để có dung lượng phù hợp. 
Có thể phân chia theo đối tượng đào tạo, bồi 
dưỡng cho hợp lý như: khối hành chính sự 
nghiệp, khối doanh nghiệp, khối sự nghiệp 
ngoài công lập hoặc có thể phân chia theo số 
lượng đoàn viên, người lao động hoặc có thể 
phân chia theo từng nội dung chuyên đề… Từ 
đó trên cơ sở tài liệu chung, có thể lựa chọn 
những nội dung trọng tâm, cần thiết nhất để 
truyền đạt cho cán bộ CĐCS, tránh dàn trải, 
thiếu thực tế, không tạo được hứng thú cho 
người học.

Ba là, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng: Chỉ 
đạo thống nhất biên soạn bộ tài liệu, tài liệu 
giảng dạy bám sát từng loại đối tượng, đặc 
biệt ở cơ sở cán bộ công đoàn hầu hết kiêm 
nhiệm, với nhiều trình độ khác nhau nên cách 
viết phải đơn giản, ngắn gọn, hạn chế dùng 
các thuật ngữ, từ chính trị khó hiểu. Trong bài 
giảng nên có phần bài tập tình huống phù hợp 
nội dung bài học để học viên tham khảo áp 
dụng vào thực tế tại cơ quan, đơn vị.

Bốn là, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng: 
Cần sử dụng các phương pháp tích cực trong 
đào tạo, bồi dưỡng là phương pháp tối ưu hiện 
nay. Với phương pháp này sẽ không gây nhàm 
chán, nặng nề trong mỗi buổi học và chất 
lượng tiếp thu bài giảng thông qua làm việc, 
thảo luận nhóm được nâng cao. Bên cạnh đó 
cần đổi mới hình thức đào tạo, bồi dưỡng. 
Không nhất thiết các lớp đào tạo, bồi dưỡng 
phải hành chính hóa, phải làm tại phòng họp 
đầy đủ điều kiện, làm tại công đoàn cấp trên 
trực tiếp cơ sở mà các lớp đào tạo, bồi dưỡng 
có thể trực tiếp đến các tổ công đoàn, xưởng 
sản xuất, sân thể thao, có thể đến các CĐCS 
khác để trao đổi, học tập,… để cán bộ công 
đoàn có điều kiện tiếp cận điều kiện thực tế, 
có thể học hỏi được những kinh nghiệm hay 
từ CĐCS khác để áp dụng vào điều kiện thực 
tế của CĐCS mình.

Năm là, huy động các nguồn lực tài 
chính: Sử dụng hiệu quả 15% tổng ngân sách 
hoạt động công đoàn chi cho công tác đào tạo, 
bồi dưỡng cán bộ công đoàn. Trang bị cơ sở 
vật chất phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng 
cho các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. 
Tích cực tranh thủ sự hỗ trợ của chuyên môn, 
lãnh đạo doanh nghiệp để có thêm nguồn lực, 
kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị dành 
cho công tác bồi dưỡng./.

Nửa trái thì dày, nửa phải thì thưa
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Nâng cao kỹ năng cho cán bộ công đoàn 
trong thương lượng và ký kết thỏa ước 

lao động tập thể (TƯLĐTT) là việc làm hết 
sức quan trọng, qua đó thể hiện sự đảm bảo 
các quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cũng 
như sự hài hòa giữa người sử dụng lao động 
(NSDLĐ) và người lao động (NLĐ). 

Hải An hiện có trên 100 doanh nghiệp có tổ 
chức Công đoàn cơ sở, đã có hơn 70% (không 
tính các đơn vị có dưới 10 lao động) doanh 
nghiệp đã thương lượng, ký kết TƯLĐTT, các 
bản TƯLĐTT đều có những điều khoản rõ 
ràng theo quy định của pháp luật và có lợi cho 
người lao động như: Chế độ phúc lợi, thời giờ 
làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, tiền lương, tiền 
thưởng, công tác đào tạo chuyên môn nghiệp 
vụ, tuyển dụng, cải thiện điều kiện làm việc, 
chế độ ăn ca, chế độ bảo hiểm lao động, tham 
quan nghỉ mát, trợ cấp lễ Tết, trợ cấp khó khăn 
đột xuất, một số chế độ với lao động nữ, hỗ trợ 
nhà ở, phương tiện đi lại…vv. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc 
thực hiện chương trình Nâng cao chất lượng 
thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả 
thỏa ước lao động tập thể vẫn còn những tồn 
tại, hạn chế như: Một số chủ doanh nghiệp 
tránh trách nhiệm bằng cách không xây dựng, 
ký kết TƯLĐTT; công tác quản lý Nhà nước 
còn bất cập trong việc tiếp nhận thỏa ước từ 
cơ sở; pháp luật có nhiều thay đổi nên việc cập 
nhật, sửa đổi quy định trong nội bộ của từng 
đơn vị cũng phải thay đổi theo quy định của 
pháp luật để thực hiện, trong đó có việc sửa 
đổi hoặc ký kết lại TƯLĐTT cho phù hợp… 
Chính vì vậy, việc nâng cao kỹ năng cho cán 
bộ công đoàn trong ký kết TƯLĐTT tại doanh 

SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC NÂNG CAO KỸ NĂNG CHO CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN 
TRONG THƯƠNG LƯỢNG VÀ KÝ KẾT THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ

Liên đoàn Lao động quận Hải An
nghiệp là rất cần thiết. Kỹ năng này phải được 
thể hiện qua việc lập kế hoạch để tổ chức ký 
kết TƯLĐTT; kỹ năng thu thập, xử lý thông 
tin trước và trong tổ chức ký kết; kỹ năng giao 
tiếp, ứng xử; kỹ năng xử lý các tình huống cụ 
thể; kỹ năng thương lượng, đối thoại; kỹ năng 
kiểm tra, giám sát sau ký TƯLĐTT…

Nhận thức sự quan trọng đó, những năm 
qua dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực 
LĐLĐ thành phố, Thường trực Quận ủy Hải 
An, LĐLĐ quận đã xây dựng chương trình 
hành động, kế hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nhằm 
nâng cao kỹ năng cho đội ngũ cán bộ công 
đoàn trong thực hiện việc thương lượng, đàm 
phán, ký kết TƯLĐTT với doanh nghiệp. Vì 
vậy, công tác triển khai thực hiện chỉ tiêu này 
hàng năm của LĐLĐ quận đều đạt từ 100% - 
120%. Các bản TƯLĐTT đã thực sự là công cụ 
hữu hiệu bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính 
đáng của người lao động. 

Tiếp tục triển khai, truyên truyền sâu rộng 
Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của 
Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động 
Công đoàn Việt Nam”, LĐLĐ quận Hải An 
phấn đấu có từ 80% doanh nghiệp có CĐCS 
ký kết TƯLĐTT, tiến tới thương lượng, ký kết 
và thực hiện TƯLĐTT nhóm nhiều đơn vị, góp 
phần xây dựng mối quan hệ hài hòa, tạo sự 
gắn bó chặt chẽ giữa người lao động và người 
sử dụng lao động, tạo điều kiện thuận lợi cho 
người lao động yên tâm lao động sản xuất, thúc 
đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh bền vững 
của doanh nghiệp, góp phần xây dựng tổ chức 
Công đoàn ngày càng lớn mạnh./.
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Năm 2009, Công đoàn Khu kinh tế Hải 
Phòng quản lý 45 CĐCS với 16.807 đoàn 

viên, đến nay toàn khu có 222 công đoàn cơ sở, 
đoàn viên công đoàn là 132.805 người. Trong 
đó, có 190 đơn vị có vốn đầu tư nước ngoài 
(FDI) với 130.298 đoàn viên. 

Trong những năm qua, việc phát triển 
đoàn viên, thành lập công đoàn tại doanh 
nghiệp trong các khu công nghiệp luôn gặp 
rất nhiều khó khăn, thách thức. Một bộ phận 
doanh nghiệp không mong muốn có tổ chức 
công đoàn tại doanh nghiệp vì cho rằng đây là 
tổ chức chống đối doanh nghiệp, luôn đòi hỏi 
quyền lợi cho người lao động. Do đó, một số 
chủ doanh nghiệp luôn tìm cách can thiệp và 
kiểm soát các hoạt động của người lao động. 
Thậm chí, một số doanh nghiệp còn cản trở 
việc tiếp cận người lao động tại nơi làm việc 
của công đoàn cấp trên, cản trở người lao động  
gia nhập công đoàn thông qua chính sách, hành 
vi phân biệt, đối xử gây bất bình đẳng trong 
quan hệ lao động. 

Xác định công tác phát triển đoàn viên, 
thành lập công đoàn cơ sở là một trong những 
nhiệm vụ quan trọng của tổ chức công đoàn, 
trong thời gian qua Công đoàn Khu Kinh tế đã 
có nhiều giải pháp mới để thúc đẩy mạnh mẽ, 
nâng cao chất lượng công tác phát triển đoàn 
viên, thành lập công đoàn cơ sở tại các doanh 
nghiệp ngoài nhà nước.

Thứ nhất, được sự quan tâm chỉ đạo của 
LĐLĐ thành phố, Đảng ủy Khu Kinh tế và đặc 
biệt là việc bám sát Nghị quyết 28-NQ/TU của 
Thành ủy Hải Phòng về “Xây dựng, củng cố và 
phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong các loại 
hình doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã, 
đơn vị sự nghiệp ngoài công lập”, Công đoàn 
Khu Kinh tế đã xây dựng Chương trình hành 

Công đoàn Khu Kinh tế Hải Phòng

GIẢI PHÁP THÀNH LẬP MỚI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ 
TẠI DOANH NGHIỆP NGOÀI NHÀ NƯỚC

động triển khai thực hiện Nghị quyết 28-NQ/
TU, triển khai các đề án “Nâng cao chất lượng, 
hiệu quả hoạt động và tiếp tục phát triển tổ chức 
công đoàn trong Khu Công nghiệp Nomura - 
Hải Phòng”, thí điểm “Đổi mới cách thức tổ 
chức đoàn viên, thành lập tổ chức công đoàn, 
tăng cường mối liên kết giữa công đoàn cấp 
trên với công đoàn cơ sở và người lao động”, 
tăng cường công tác kiểm tra giám sát chính 
sách pháp luật tại doanh nghiệp. 

Thứ hai, từ thực tiễn tại các khu công 
nghiệp, Công đoàn Khu Kinh tế đã đổi mới, 
sáng tạo, xây dựng phương pháp thành lập 
công đoàn cơ sở xuất phát từ người lao động. 
Điểm mới của phương thức này là thay vì phải 
chờ sự đồng ý, cho phép của chủ doanh nghiệp 
để thành lập công đoàn thì ở đây việc thành lập 
công đoàn sẽ được xuất phát từ chính người lao 
động. Để thực hiện, Công đoàn Khu Kinh tế đã 
thành lập Ban vận động để tiếp cận người lao 
động dưới nhiều hình thức khác nhau: Trong 
doanh nghiệp, giờ tan ca, các khu nhà trọ... từ 
đó tuyên truyền, làm rõ những vấn đề mà người 
lao động quan tâm như: Công đoàn bảo vệ 
người lao động như thế nào? Vào công đoàn thì 
có quyền lợi, trách nhiệm gì? Vào công đoàn có 
bị cắt các khoản phúc lợi không?...
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Trong các buổi tuyên truyền, công nhân 
lao động đã hiểu rõ về quyền lợi khi ra nhập 
tổ chức công đoàn và người lao động đã tự 
nguyện viết đơn gửi Ban vận động, Công 
đoàn Khu Kinh tế đã tổ chức lấy phiếu tín 
nhiệm giới thiệu cán bộ công đoàn đến toàn 
thể công nhân lao động và tổ chức Đại hội để 
bầu ra Ban Chấp hành, Chủ tịch Công đoàn; 
tổ chức hội nghị công bố Quyết định thành 
lập Công đoàn tại đơn vị.

Từ việc đổi mới công tác tuyên truyền vận 
động phát triển đoàn viên, thành lập công 
đoàn cơ sở gắn với nâng cao chất lượng hoạt 
động, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, 
Công đoàn Khu Kinh tế đã đạt được nhiều 
kết quả đáng ghi nhận. Công đoàn Khu Kinh 
tế đã vươn lên vị trí đứng đầu về số đoàn 
viên trong toàn thành phố, trung bình mỗi 
năm Công đoàn Khu kinh tế thành lập mới 
15-20 Công đoàn cơ sở, phát triển thêm từ 
15.000- 20.000 đoàn viên. Tỷ lệ lao động gia 
nhập công đoàn đạt 97,8% trên tổng số lao 
động toàn doanh nghiệp; chất lượng cán bộ 
công đoàn, chất lượng hoạt động của CĐCS 
được nâng lên vì được chính những người 
lao động giới thiệu và được bầu cử một cách 
dân chủ, công khai. Hoạt động công đoàn cơ 
sở đã lấy đoàn viên, người lao động là trung 
tâm, hoạt động vì nguyện vọng, nhu cầu của 
người lao động, khẳng định vị trí vai trò quan 
trọng của tổ chức công đoàn. 

Thứ ba, từ việc xác định vai trò, tầm quan 
trọng của đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở, 
Công đoàn Khu Kinh tế luôn đổi mới nội 
dung, phương pháp đào tạo cho phù hợp theo 
hướng trực tiếp, kịp thời, cầm tay chỉ việc; 
hướng dẫn công đoàn cơ sở tham vấn, xin ý 
kiến người lao động, xây dựng kế hoạch hoạt 
động chi tiết theo từng quý, từng năm; đảm 
bảo cán bộ công đoàn từ cấp tổ trở lên có thể 
chủ động trong công việc. Đồng thời công 
khai dự toán tài chính hàng năm đến toàn thể 
người lao động và thông báo đến chủ doanh 
nghiệp. Tổ công đoàn họp duy trì một tháng 
một lần để thu thập được ý kiến đoàn viên, 
người lao động về tâm tư, nguyện vọng và 

các vấn đề thiết thực như: Tiền lương, tiền 
thưởng, chế độ chính sách, phúc lợi, các biện 
pháp cải thiện điều kiện làm việc... Đối với 
những đơn vị mới thành lập, Công đoàn Khu 
Kinh tế hướng dẫn công đoàn cơ sở thành 
lập Ban Nữ công quần chúng theo đúng quy 
định của Điều lệ, xây dựng quy chế hoạt 
động, quy chế chi tiêu, quy chế phối hợp 
giữa công đoàn với chủ doanh nghiệp, phân 
công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên 
Ban Chấp hành để chỉ đạo các tổ công đoàn 
hoạt động… 

Thứ tư, trên cơ sở những đề xuất của 
người lao động về chế độ chính sách, phúc 
lợi tại doanh nghiệp, Công đoàn Khu Kinh 
tế hướng dẫn các công đoàn cơ sở xây dựng, 
thương lượng Thỏa ước Lao động tập thể. 
Nhiều đơn vị thương lượng, ký kết thành 
công Thỏa ước với chất lượng cao, có nhiều 
điểm có lợi cho người lao động như: Tháng 
lương 13, phụ cấp đi lại, nghỉ 2 thứ 7, tặng 
quà nhân dịp lễ Tết, sinh nhật, tham quan du 
lịch, bữa ăn ca,… Với sự tham gia của đoàn 
viên, việc giám sát chế độ chính sách được 
thực hiện kịp thời, đảm bảo đời sống, việc 
làm, thu nhập, điều kiện lao động. Hoạt động 
công đoàn cơ sở đã thể hiện được thế chủ 
động, đáp ứng tâm tư nguyện vọng đoàn viên 
công đoàn.

Năm 2021, khi Bộ Luật lao động 2019 bắt 
đầu có hiệu lực, có thể sẽ có Tổ chức đại 
diện người lao động được thành lập và tồn tại 
song song với tổ chức Công đoàn Việt Nam. 
Tuy nhiên, với chất lượng của hệ thống công 
đoàn cơ sở cùng đội ngũ cán bộ Công đoàn 
các cấp, Công đoàn Khu Kinh tế tin tưởng 
rằng, tổ chức Công đoàn Việt Nam sẽ luôn 
giữ được vị trí, vai trò quan trọng của mình, 
là người bạn đường tin cậy để bảo vệ quyền 
và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người 
lao động, là tổ chức của người lao động, vì 
người lao động. 
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Đại dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4 tại 
Việt Nam, đúng vào dịp các cấp công 

đoàn chuẩn bị tổ chức các hoạt động hưởng 
ứng Tháng Công nhân năm 2021 và Cuộc 
bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử 
đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 
2021 - 2026. Huyện Tiên Lãng là huyện xa 
trung tâm thành phố, cũng bị tác động không 
nhỏ bởi ảnh hưởng của đại dịch đến đời sống 
và việc làm của người lao động, nhất là công 
nhân lao động tại các doanh nghiệp. 

Bên cạnh đó, các hoạt động văn hóa, văn 
nghệ, thể dục thể thao trong CNVCLĐ cũng 
bị hạn chế. Trước tình hình đó, thực hiện sự 
chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố, Ban Thường 
vụ LĐLĐ huyện Tiên Lãng đã xây dựng 
nhiều kế hoạch, chương trình với mục đích 
quan tâm đến việc nâng cao đời sống văn hóa 
tinh thần cho đoàn viên, CNVCLĐ cũng như 
xây dựng môi trường làm việc văn hóa tại 
các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp.

Với phương châm “Vừa chống dịch vừa 
lao động sản xuất”, trong 6 tháng đầu năm 
2021, các cấp công đoàn huyện đã tổ chức 
nhiều sự kiện thiết thực nhằm nâng cao đời 
sống văn hóa tinh thần cho CNVCLĐ như: 

Phát động phong trào tập thể dục giữa 
giờ nhằm nâng cao sức khỏe phòng chống 
Covid-19. Hoạt động tập thể dục giữa giờ 
được các cấp công đoàn huyện tích cực tham 
gia, hưởng ứng với nhiều bài tập sôi động 
phù hợp với điều kiện thực tiễn tại từng cơ 
quan, đơn vị, doanh nghiệp.

LĐLĐ huyện phát động cuộc thi “Vũ 
điệu Công nhân” tới 100% CĐCS, sau 4 
tháng tập luyện đã có 24 đội của 128 công 
đoàn cơ sở tham gia theo từng địa bàn xã, thị 
trấn và khối doanh nghiệp. Hội thi “Vũ điệu 
Công nhân” là hoạt động lần đầu tiên được 
tổ chức đã thu hút được trên 1.000 cán bộ, 
đoàn viên, CNLĐ và nhân dân đến tham gia 
và cổ vũ. Với thành công đó, LĐLĐ huyện 
đã công bố quyết định thành lập CLB Vũ 
điệu Công nhân huyện Tiên Lãng với 7 đồng (Xem tiếp trang 20)

CẢM ƠN NGƯỜI LAO ĐỘNG 
BẰNG CÁCH NÂNG CAO ĐỜI SỐNG VĂN HÓA, TINH THẦN 

Vũ Văn Hảo
Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Tiên Lãng

chí trong ban Chủ nhiệm CLB; đồng chí Phó 
Chủ tịch LĐLĐ huyện làm Chủ nhiệm CLB. 
CLB “Vũ điệu Công nhân” sinh hoạt 2 buổi/
tuần đã thu hút hàng trăm cán bộ, đoàn viên, 
CNLĐ tham gia thường xuyên, góp phần 
thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ trong 
các cấp công đoàn huyện.

Phong trào TDTT là điểm mạnh của các 
cấp công đoàn huyện Tiên Lãng, phát huy 
tối đa vai trò của Cụm VHTT - CNVCLĐ. 
Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, LĐLĐ 
huyện đã lựa chọn và định hướng cho CĐCS 
tập luyện những môn phù hợp như: Cầu lông, 
bóng chuyền hơi, thể dục giữ giờ… phù hợp
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CHỦ ĐỘNG, QUYẾT LIỆT TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19
Phùng Ngọc Quý 

Công đoàn ngành Y tế Hải PhòngHiện nay, làn sóng Covid-19 lần thứ 4 tại 
Việt Nam đang diễn biến rất phức tạp, khó 

lường. Những chủng vi 
rút mới có độ nguy hiểm 
cao, lây lan nhanh và 
rất khó kiểm soát; số ca 
bệnh tăng lên mỗi ngày 
tại các địa phương; nguy 
cơ bùng phát dịch trong 
công nhân lao động, tại 
các phân xưởng, nhà 
máy, khu công nghiệp 
hoàn toàn có thể xảy ra 
với mức độ nguy hiểm 
cao. Để kịp thời khống 
chế có hiệu quả dịch 
bệnh, Công đoàn ngành 
Y tế Hải Phòng cùng với 
chuyên môn luôn đi đầu 
trong những giải pháp 
cấp bách nhằm phòng, 
chống dịch Covid-19 
trong các cấp Công đoàn và toàn thể công 
nhân, viên chức, người lao động và nhân dân 
thành phố. 

Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ 
tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, 
chống dịch Covid-19, Bộ Y tế, Tổng Liên đoàn 
Lao động Việt Nam, Thành uỷ, UBND thành 
phố Hải Phòng và Công đoàn Y tế Việt Nam 
về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch 
bệnh Covid-19 trong tình hình mới với tinh 
thần: Tuyện đối không lơ là, chủ quan, mất 
cảnh giác, thiếu trách nhiệm trong công tác 
phòng, chống dịch; cần nâng cao mức cảnh 
giác, chủ động và quyết liệt hơn trong phòng 
chống dịch. 

Trước những diễn biến hết sức phức tạp 
của dịch Covid-19, đặc biệt sự xuất hiện chùm 
ca bệnh tại huyện Vĩnh Bảo từ ngày 24/6 đến 
nay; thành phố Hải Phòng đã nhanh chóng 
triển khai xét nghiệm diện rộng cho người dân 
trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo, chỉ đạo các sở, 
ngành, địa phương tiếp tục tăng cường công 
tác phòng, chống một cách quyết liệt, đồng bộ 
hơn nữa; bổ sung, hoàn thiện lại kịch bản chi 
tiết, quy trình xử lý liên quan đến từng ngành, 
từng địa phương khi có những diễn biến phức 
tạp hơn. Sở Y tế Hải Phòng đã chỉ đạo toàn 

ngành tiếp tục tích cực và quyết liệt triển khai 
các biện pháp phòng, chống dịch; phối hợp 
chặt chẽ với các sở, ban ngành và cơ quan 
báo chí Trung ương, địa phương thông tin 
rộng rãi tình hình dịch bệnh trên các phương 
tiện thông tin đại chúng, giúp người dân hiểu 
biết, nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh; 
đồng thời cảnh giác trước những thông tin 
thất thiệt, gây hoang mang dư luận ảnh hưởng 
đến cuộc sống và trật tự an toàn xã hội. Tăng 
cường phối hợp kiểm tra các chốt trạm ở các 
địa điểm tập trung đông người, cửa ngõ ra vào 
thành phố… để kiểm tra thân nhiệt bằng hệ 
thống đo thân nhiệt từ xa nhằm sàng lọc, phát 
hiện sớm những người nghi ngờ nhiễm bệnh; 
đồng thời cũng phải chuẩn bị các điều kiện 
để phối hợp tốt với các lực lượng chức năng 
trong hoạt động thông quan hàng hóa khi có 
chỉ đạo của thành phố.

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch 
bệnh Hải Phòng (CDC) tiếp tục hoàn thiện 
các phương án phòng chống dịch bệnh; kiện 
toàn và điều hành linh hoạt các đội phản ứng 
nhanh; tổ chức tập huấn về giám sát dịch và 
lấy mẫu xét nghiệm Covid-19; dự trù và cấp 
phát kịp thời các vật tư, trang thiết bị y tế, 
hóa chất, tài liệu tuyên truyền cho các cơ sở y 
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(Xem tiếp trang 13)

tế, các đơn vị địa phương để chủ động tuyên 
truyền về phòng chống và ứng phó với dịch 
bệnh đường hô hấp do Covid-19 gây ra. Duy 
trì và tăng cường năng lực xét nghiệm sàng 
lọc Covid-19 bằng kỹ thuật RT-PCR…

Củng cố các cơ sở điều trị và cách ly 
tập trung, thiết lập số điện thoại đường dây 
nóng của Sở Y tế Hải Phòng: 0978.789.499, 
0902.210.218, 0912.498.366 để hướng dẫn 
các biện pháp cách ly, giám sát, hướng dẫn 
theo dõi sức khoẻ dịch bệnh Covid-19 trên địa 
bàn thành phố.

Bên cạnh phối hợp công tác đảm bảo an 
toàn phòng, chống dịch Covid-19, Công đoàn 
ngành Y tế Hải Phòng kêu gọi đoàn viên, 
người lao động tham gia, hợp tác, ủng hộ và 
tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống 
dịch; tuyên truyền để công nhân, viên chức, 
người lao động thực hiện nghiêm các biện 
pháp phòng, chống dịch hạn chế di chuyển 
(nếu có); kêu gọi sự đóng góp về tài chính, 
hiện vật phục vụ công tác phòng, chống dịch 
và chăm lo đoàn viên, người lao động, đặc 
biệt đoàn viên, người lao động đang ở khu 
vực bị cách ly, phong tỏa. Hưởng ứng lời kêu 
gọi của Công đoàn ngành Y tế Hải Phòng, 
Công đoàn Cty Cổ phần Dược phẩm Thanh 

Phương đã hỗ trợ, tặng 12.500 khẩu trang. 
Ban Chấp hành Công đoàn ngành đã tiến hành 
cấp 60.000.000đ cho 12 đơn vị để mua khẩu 
trang, nước diệt khuẩn và các phương tiện 
bảo hộ khác; tặng 12.500 khẩu trang y tế từ 
nguồn xã hội hóa cho các CĐCS trực tiếp tiếp 
xúc với đối tượng bị cách ly, theo dõi; tặng 
18.000.000đ động viên cho 18 đoàn viên đi 
tăng cường, tiếp lửa đoàn công tác chi viện hỗ 
trợ tỉnh Bắc Giang; tặng 10.000 khẩu trang và 
10.000.000đ cho Trung tâm Y tế huyện Vĩnh 
Bảo khi toàn huyện đang bị giãn cách xã hội 
do dịch bùng phát...

Những hoạt động hết sức ý nghĩa, thiết 
thực của các cấp Công đoàn ngành Y tế Hải 
Phòng là sự động viên quan trọng giúp cán 
bộ, công nhân, viên chức và người lao động 
của ngành ở tuyến đầu chống dịch thêm phần 
lạc quan, vững tin vào chủ trương, đường lối 
của Đảng và Nhà nước. Công đoàn ngành Y tế 
Hải Phòng khẳng định luôn “đồng hành” cùng 
người lao động và toàn thể nhân dân thành 
phố Hải Phòng thực hiện mục tiêu kép vừa 
làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, 
vừa thực hiện tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh 
doanh, cùng nhau vượt qua thời điểm khó 
khăn, sẵn sàng chờ đón những cơ hội mới.



TIN HOẠT ĐỘNG

12 Số 80-2021LAO ĐỘNG & CÔNG ĐOÀN
HẢI PHÒNG

LĐLĐ THÀNH PHỐ SƠ KẾT 05 NĂM 
THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05-CT/TW, 

TỔNG KẾT CÔNG TÁC BẦU CỬ VÀ 
TRAO GIẢI CÁC CUỘC THI

LĐLĐ THÀNH PHỐ BIỂU DƯƠNG 
LAO ĐỘNG SÁNG TẠO, 

LAO ĐỘNG GIỎI NĂM 2020

Sáng ngày 13/7/2021, LĐLĐ thành phố tổ 
chức hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ 
thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính 
trị; tổng kết công tác tuyên truyền bầu cử đại 
biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng 
nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; trao 
giải tham gia Chương trình “75 nghìn sáng 
kiến vượt khó, phát triển” và Cuộc thi trực 
tuyến “Tìm hiểu Bộ Luật lao động năm 2019”.

LĐLĐ thành phố đã tặng Bằng khen và 
biểu dương 15 tập thể có thành tích xuất sắc 
trong triển khai học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tặng Bằng 
khen cho 13 tập thể có thành tích xuất sắc 
trong công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu 
Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, 
nhiệm kỳ 2021 - 2026; trao giải chương trình 
“75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” cho 
11 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; 11 tập 
thể Công đoàn cơ sở có số lượng người tham 
gia cao nhất, tổng trị giá giải thưởng là 66 
triệu đồng; trao 06 giải tập thể dành cho công 
đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ 

Sáng 16/7/2021, Liên đoàn Lao động 
thành phố tổ chức Hội nghị Biểu dương Lao 
động sáng tạo, Lao động giỏi năm 2020. 

Tại hội nghị, Liên đoàn Lao động thành 
phố đã trao tặng: Kỷ niệm chương “Vì sự 
nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho 
05 đồng chí (trên tổng số 83 đồng chí) lãnh 
đạo sở, ngành thành phố và cán bộ Công 
đoàn chủ chốt thành phố đã có nhiều đóng 
góp xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam; 
Bằng Lao động sáng tạo cho 34/89 cá nhân 
đạt danh hiệu Lao động sáng tạo trong phong 
trào thi đua yêu nước năm 2020; Bằng khen 
của Ủy ban nhân dân thành phố cho 26/50 cá 
nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào 
thi đua lao động giỏi năm 2020

sở có số người tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu 
Bộ Luật lao động năm 2019” đông nhất; 32 
giải cá nhân cho các đợt thi  với tổng trị giá 
giải thưởng 91 triệu đồng.
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DIỄN ĐÀN “BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ PHÒNG, 
CHỐNG BẠO LỰC TRÊN CƠ SỞ GIỚI

LĐLĐ THÀNH PHỐ LẤY Ý KIẾN GÓP Ý VÀO 
CÁC DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU 

PHỤ NỮ CÁC CẤPNhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập 
Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2021), 
sáng ngày 14/7, tại huyện Tiên Lãng, LĐLĐ 
thành phố tổ chức Diễn đàn “Bình đẳng giới 
và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới” với 
sự tham gia của trên 120 CNVCLĐ huyện 
Tiên Lãng. 

Tại diễn đàn các đại biểu đã cùng chia sẻ 
các nội dung liên quan đến bình đẳng giới và 
phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới tại nơi 
làm việc và trong cuộc sống gia đình; chia sẻ 
“Tâm tình của CNVCLĐ”, đồng thời, các đại 
biểu cùng thưởng thức Tiểu phẩm “Tiết kiệm 
thời đại 4.0” đã mang lại không khí vui tươi và 
ý nghĩa trong việc tuyên truyền về bình đẳng 
giới và phòng, chống bạo lực gia đình. 

Thông qua diễn đàn, mỗi cán bộ công đoàn, 
CNVCLĐ sẽ là những tuyên truyền viên tích 
cực để tuyên truyền sâu rộng đến người lao 
động về bình đẳng giới và phòng, chống bạo 
lực trên cơ sở giới. Tăng cường giáo dục kiến 
thức, kỹ năng bảo vệ, phòng ngừa bạo lực, 
xâm hại cho phụ nữ và trẻ em và các thành 
viên gia đình góp phần giảm thiểu, tiến tới 
chấm dứt tình trạng bạo lực, xâm hại đối với 
phụ nữ và trẻ em; đẩy mạnh công tác phòng 
ngừa, phát hiện và ngăn chặn, xử lý kịp thời 
các vụ việc bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và 
trẻ em, đặc biệt là các vụ bạo lực diễn ra trong 
môi trường gia đình, trong thời gian cách ly, 
giãn cách xã hội do ảnh hưởng bởi dịch bệnh 
Covid-19. 

Sáng 6/7/2021, LĐLĐ thành phố tổ chức 
Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào các dự thảo văn 
kiện Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần 
thứ XIII, dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại 
biểu phụ nữ thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 
2021 - 2026.

Các đại biểu dự Hội nghị đã đóng góp 10 
ý kiến thảo luận tập trung đánh giá về kết quả 
phong trào của nữ CNVCLĐ và hoạt động nữ 
công vào phong trào phụ nữ và công tác Hội 
nhiệm kỳ qua. Theo đó, nhiều ý kiến đồng 
tình cho rằng, 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo 
của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam và 
Đoàn Chủ tịch trung ương Hội LHPN Việt 
Nam, nữ CNVCLĐ đã đoàn kết, năng động, 
sáng tạo, phát huy vai trò nòng cốt cùng với 
phụ nữ cả nước triển khai thực hiện thắng lợi 
Nghị quyết Đại hội phụ nữ và Đại hội công 
đoàn các cấp, tạo ra những chuyển biến mới 
trong phong trào phụ nữ cả nước, động viên 
chị em nâng cao trình độ, năng lực công tác, 
góp phần thiết thực vào thành tựu phát triển 
kinh tế xã hội của đất nước. 
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HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÁC NỘI DUNG 
THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 02-NQ/TW NGÀY 

12/6/2021 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM 20 NĂM NGÀY 
GIA ĐÌNH VIỆT NAM VÀ THÁNG HÀNH ĐỘNG 

VÌ TRẺ EM

Sáng ngày 24/6/2021, Liên đoàn Lao động 
thành phố tổ chức Hội nghị triển khai các nội 
dung thực hiện Nghị quyết 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. 

Tại Hội nghị, đã có 07 ý kiến phát biểu 
tham gia vào Dự thảo Chương trình hành động 
của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện 
Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của 
Bộ Chính trị tập trung vào các nội dung: Kết 
cấu, chỉ tiêu cụ thể, các nhiệm vụ, giải pháp 
phù hợp với thực tiễn hoạt động công đoàn; 
đồng thời đề xuất bổ sung một số nội dung 
liên quan đến công tác chỉ đạo thực hiện các 
Chương trình phối hợp với các Sở, ban ngành 
nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn, 
chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp hơn 
nữa cho CNCVLĐ thành phố. 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Chủ tịch LĐLĐ 
thành phố đề nghị các đơn vị chủ động xây 
dựng dự thảo Chương trình hành động tại đơn 
vị; tuyên truyền đến toàn thể cán bộ công đoàn 
về tinh thần Nghị quyết; tổ chức Hội nghị, Hội 
thảo tham vấn ý kiến; thúc đẩy kí kết thỏa ước 
lao động tập thể tại cơ sở; ký kết Chương trình 
phối hợp, thỏa thuận hợp tác với các cơ quan, 
đơn vị, địa phương… nhằm xây dựng tổ chức 
Công đoàn vững mạnh, toàn diện.

Nhân kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt 
Nam (28/6/2001 - 28/6/2021), Tháng hành 
động vì trẻ em năm và Tháng hành động 
quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình 
năm 2021; nhằm tôn vinh những giá trị sâu 
sắc của gia đình Việt Nam; đẩy mạnh tuyên 
truyền, vận động CNVCLĐ thực hiện nếp 
sống văn minh, gia đình văn hóa, kế thừa phát 

huy truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt 
Nam, LĐLĐ thành phố đã biểu dương 92 gia 
đình CNVCLĐ tiêu biểu, 190 con CNVCLĐ 
vượt khó học giỏi, tặng 3.500 suất quà cho con 
CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Do điều kiện 
dịch bệnh Covid-19 không thể tổ chức được 
Hội nghị biểu dương và trao tặng quà theo kế 
hoạch, LĐLĐ thành phố đã tổ chức các Đoàn 
do các đồng chí Thường trực làm trưởng đoàn 
cùng lãnh đạo các Ban đến thăm và tặng quà 
tại LĐLĐ quận, huyện, Công đoàn ngành, 
Công đoàn cơ sở trực thuộc và các gia đình 
CNVCLĐ tiêu biểu, con CNVCLĐ vượt khó 
học giỏi.  

 Với Chủ đề của Ngày gia đình Việt Nam 
năm 2021 “Gia đình bình an - xã hội hạnh 
phúc”, các cấp Công đoàn trong toàn thành 
phố đã lựa chọn các hình thức tổ chức phù 
hợp nhằm truyền thông về công tác bình đẳng 
giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới 
nhằm lan tỏa thông điệp: “Hãy để tình yêu 
thương sưởi ấm ngôi nhà bạn”.
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KHỐI THI ĐUA LĐLĐ QUẬN SƠ KẾT THI ĐUA 
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

KHỐI THI ĐUA LĐLĐ HUYỆN SƠ KẾT THI ĐUA 
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

Chiều 08/7/2021, Khối Thi đua LĐLĐ 
quận tổ chức Hội nghị sơ kết thi đua 6 tháng 
đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối 
năm 2021.  

Các đồng chí lãnh đạo LĐLĐ các quận tích 
cực bàn thảo, sơ kết đánh giá những kết quả 
đạt được, thẳng thắn nhìn nhận một số hạn 
chế, tồn tại trong việc triển khai nhiệm vụ 6 
tháng đầu năm 2021. Đồng thời chia sẻ kinh 
nghiệm để cùng hoàn thành các chỉ tiêu trong 
giao ước thi đua năm 2021 đề ra.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phó 
Chủ tịch LĐLĐ thành phố Đào Trọng Trung 
ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của LĐLĐ các 
quận đã vượt qua ảnh hưởng của đại dịch 
Covid-19, sáng tạo triển khai nhiều hoạt động 
chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, 
chính đáng cho đoàn viên, CNVCLĐ. Đồng 
chí cũng yêu cầu các đơn vị thường xuyên rà 
soát các chỉ tiêu để tích cực đẩy mạnh hoạt 
động nhằm hoàn thành sớm tiến độ, đạt và 
vượt tỉ lệ được giao cao. 

Sáng ngày 08/7/2021, tại hội trường Huyện 
ủy An Lão, Khối thi đua Liên đoàn Lao động 
huyện tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện nội 

dung Giao ước thi đua 6 tháng đầu năm 2021 
và Tọa đàm “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán 
bộ công đoàn cơ sở”. 

    Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung 
thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nội dung 
giao ước thi đua khối LĐLĐ huyện 6 tháng 
đầu năm 2021, chia sẻ những kinh nghiệm, 
cách làm mới, sáng tạo để các đơn vị học tập, 
phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm 
vụ đã đề ra.

Trong nội dung tọa đàm “Nâng cao chất 
lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở”, các ý 
kiến tham luận đã nêu nên thực trạng của đội 
ngũ cán bộ CĐCS, những thuận lợi, khó khăn 
trong việc triển khai tổ chức hoạt động công 
đoàn tại cơ sở; vai trò của Chủ tịch CĐCS 
trong việc triển khai, tổ chức các phong trào 
thi đua yêu nước; nâng cao hiệu quả công tác 
tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao 
động gia nhập tổ chức công đoàn; trách nhiệm 
của LĐLĐ huyện hỗ trợ Ban Chấp hành CĐCS 
mới thành lập, thương lượng, ký kết TƯLĐTT 
tại doanh nghiệp; đổi mới nội dung và phương 
pháp hoạt động, nâng cao chất lượng đội ngũ 
cán bộ công đoàn cơ sở, nhất là đội ngũ cán 
bộ công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước 
nhằm thực hiện tốt vai trò là người đại diện 
quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của 
đoàn viên, NLĐ đáp ứng yêu cầu trong tình 
hình mới.
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KHỐI THI ĐUA CÔNG ĐOÀN NGÀNH
 SƠ KẾT THI ĐUA 6 THÁNG 

ĐẦU NĂM 2021

KHỐI THI ĐUA CÔNG ĐOÀN 
CƠ SỞ TRỰC THUỘC SƠ KẾT THI ĐUA 6 

THÁNG ĐẦU NĂM 2021

Sáng ngày 9/7/2021, Khối thi đua Công 
đoàn Ngành tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện 
nội dung Giao ước thi đua 6 tháng đầu năm 
2021.  

 Các đại biểu tham dự hội nghị đã tập trung 
thảo luận đánh giá kết quả về 7 chỉ tiêu nội 
dung thi đua đã ký kết đầu năm; đồng thời đề 
ra nhiều giải pháp hay, cách làm tốt để phấn 
đấu đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch nhất là 
trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn 
biến phức tạp. Song phát huy kết quả đã đạt 
được, Khối thi đua Công đoàn ngành tiếp tục 
phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu 
nội dung ký kết giao ước thi đua đã đề ra góp 
phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác 
năm 2021.

6 tháng cuối năm, các đơn vị thi đua trong 
Khối  cần tập trung đẩy mạnh triển khai thực 
hiện Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 
của Bộ Chính trị  về “Đổi mới tổ chức và hoạt 
động công đoàn Việt Nam trong tình hình 
mới”; nâng cao chất lượng Thỏa ước lao động 
tập thể; Bám sát hướng dẫn đánh giá công 
đoàn cấp trên cơ sở và nội dung ký kết giao 
ước thi đua, quan tâm đến chỉ tiêu, các tiêu chí 
để góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Chiều ngày 9/7/2021, Khối thi đua CĐCS 
trực thuộc LĐLĐ thành phố tổ chức hội nghị 
sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 
tháng cuối năm 2021. 

 Trong 6 tháng đầu năm, do ảnh hưởng của 
tình hình dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng 
đến hoạt động của các cơ quan, đơn vị, doanh 
nghiệp. Tuy nhiên, với tinh thần cố gắng, khắc 
phục khó khăn, các CĐCS trong khối đã tích 
cực, chủ động, cùng với lãnh đạo cơ quan, 
đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tốt “mục tiêu 
kép” vừa phòng, chống dịch bệnh và tận dụng 
các cơ hội để phát triển sản xuất kinh doanh, 

ổn định tình hình chính trị, kinh tế xã hội. Các 
CĐCS trong khối duy trì tốt mọi hoạt động, 
tổ chức tốt các phong trào thi đua, tích cực 
tham gia các hoạt động của LĐLĐ thành phố 
và khối tổ chức.  

Trong 6 tháng cuối năm, các đơn vị trong 
Khối thi đua cần tập trung thực hiện một số 
nhiệm vụ trọng tâm: Triển khai có hiệu quả 
các nội dung giao ước thi đua đã ký kết đầu 
năm 2021; tuyên truyền, phổ biến và triển 
khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính 
sách pháp luật của Nhà nước; tăng cường 
công tác phát triển đoàn viên gắn với việc 
củng cố nâng cao chất lượng hoạt động, xây 
dựng công đoàn cơ sở vững mạnh; tập trung 
đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ 
công đoàn cơ sở...
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LĐLĐ HUYỆN VĨNH BẢO TIẾP NHẬN HỖ TRỢ 
NHU YẾU PHẨM PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH 

COVID-19

LĐLĐ  HUYỆN KIẾN THỤY TẶNG QUÀ CON 
CNVCLĐ NHÂN THÁNG HÀNH ĐỘNG 

VÌ TRẺ EM NĂM 2021

LĐLĐ QUẬN ĐỒ SƠN BIỂU DƯƠNG CON CNVCLĐ 
CÓ THÀNH TÍCH CAO TRONG HỌC TẬP 

Chiều ngày 01/7/2021, đ/c Bùi Thị Ngọc- 
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố và đại diện 
lãnh đạo Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã 
trao tặng 2.380 thùng nước uống đóng chai và 
nước chanh muối tổng trị giá 200 triệu đồng 
nhằm kịp thời hỗ trợ nhân dân và CNLĐ trên 
địa bàn huyện Vĩnh Bảo thực hiện các biện 
pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đặc 
biệt sau khi xuất hiện 8 ca dương tính tại các 
xã Lý Học, Cộng Hiền, Hòa Bình kể từ ngày 
25/6/2021. 

Đồng chí Vũ Duy Tân - Phó Chủ tịch 
UBND huyện, đồng chí Phạm Xuân Hanh - 
Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện, đại diện 
lãnh đạo tiếp nhận quà từ LĐLĐ thành phố và 
Công đoàn Dầu khí Việt Nam, ghi nhận tình 
cảm, sự quan tâm của Liên đoàn Lao động 
thành phố và công đoàn Dầu khí Việt Nam.

Chiều ngày 30/6/2021, LĐLĐ huyện Kiến 
Thụy tổ chức biểu dương con CNVCLĐ vượt 
khó, học giỏi năm học 2020 - 2021.

Tại Hội nghị, được sự ủy quyền của LĐLĐ 
thành phố, LĐLĐ huyện đã trao tặng ba lô học 
sinh và đồ dùng học tập cho đại diện 25 cháu 
học sinh (trên tổng số 110 cháu) con CNVCLĐ 

Sáng ngày 29/6/2021, Liên đoàn Lao 
động quận Đồ Sơn phối hợp với Cụm 
VHTT-CNVCLĐ quận tổ chức hội nghị biểu 
dương, tặng thưởng cho con CNVCLĐ có 
thành tích xuất sắc năm học 2020-2021. 

Tại Hội nghi, Liên đoàn Lao động quận 
đã ghi nhận, biểu dương và tặng thưởng cho 
35 cháu con CNVCLĐ quận đã đạt thành tích 
xuất sắc trong năm học 2020-2021. 

Đây là hoạt động thường xuyên, thiết thực 
của tổ chức công đoàn các cấp nhằm động viên 
các cháu cố gắng, nỗ lưc rèn luyện, phấn đấu 
đạt thành tích cao trong học tập, xứng đáng là 
con ngoan, trò giỏi; đồng thời khích lệ, động 
viên đoàn viên, người lao động tích cực tham 
gia các hoạt động do Công đoàn tổ chức, góp 
phần xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng 
vững mạnh. 

có hoàn cảnh khó khăn và có thành tích xuất 
sắc trong học tập trên địa bàn huyện. LĐLĐ 
huyện đã tổ chức biểu dương, tặng quà cho 15 
cháu (đại diện cho 25 cháu) là con CNVCLĐ 
vượt khó học giỏi năm học 2020 - 2021. 
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LĐLĐ QUẬN KIẾN AN HƯỞNG ỨNG THÁNG 
HÀNH ĐỘNG VÌ MÔI TRƯỜNG

CÔNG ĐOÀN NGÀNH XÂY DỰNG HẢI PHÒNG TẶNG 
QUÀ CHO CON CNVCLĐ VƯỢT KHÓ HỌC GIỎI

CÔNG ĐOÀN KHU KINH TẾ TẶNG QUÀ CON 
ĐOÀN VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG VƯỢT KHÓ

Hưởng ứng Tháng hành động vì môi 
trường, Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 
2021, Liên đoàn lao động quận Kiến An chỉ 
đạo Công đoàn cơ sở tổng dọn vệ sinh môi 
trường tại trụ sở cơ quan, đơn vị; phun khử 
khuẩn phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

Thông qua hoạt động, nhằm tuyên truyền, 
nâng cao nhận thức cho CNVCLĐ về bảo 
vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học, 
phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi 
khí hậu; sử dụng và tiết kiệm các nguồn tài 
nguyên thiên nhiên; trồng và chăm sóc bảo 
vệ cây xanh, bảo vệ nguồn nước. Đồng thời 
nhằm nhắc nhở các tổ chức, cá nhân và cộng 
đồng thực hiện quyền và nghĩa vụ tham gia 
bảo vệ môi trường; tích cực hưởng ứng Đề 
án “Trồng một tỷ cây xanh” giai đoạn 2021-
2025 của Thủ tướng Chính phủ, nhất là dành 
quỹ đất để trồng cây xanh tại doanh nghiệp, 
khuôn viên các cụm công nghiệp; nâng cao 
chất lượng, hiệu quả phong trào “Xanh - Sạch 
- Đẹp, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động”. 

Nhân Tháng hành động vì trẻ em năm 2021, 
ngày 28/6, Công đoàn ngành Xây dựng Hải 
Phòng tổ chức Hội nghị tặng quà con cán bộ, 
công chức, viên chức và CNLĐ. Đây là một 
trong những hoạt động của tổ chức công đoàn 
đồng hành cùng với đơn vị, doanh nghiệp 
nhằm chăm lo, động viên, chia sẻ khó 
khăn với đoàn viên, CVNCLĐ trong giai 
đoạn thực hiện phòng chống dịch Covid-19 và 
động viên các cháu là con CNVCLĐ có hoàn 
cảnh khó khăn.

Tại Hội nghị đã trao 100 suất quà là balo 
học sinh cho các cháu và động viên, khích lệ 
tinh thần hiếu học của các cháu, cố gắng rèn 
luyện để luôn đạt thành tích cao trong học tập; 
trở thành những người có tài có ích cho xã hội.

Thiết thực chào mừng kỷ niệm Ngày Gia 
đình Việt Nam (28/6), 92 năm Ngày thành lập 
Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2021); 
nhân Tháng hành động vì trẻ em, sáng ngày 
22/6, Công đoàn Khu Kinh tế đã đến thăm, 
trao hoa, quà và giấy chứng nhận Gia đình 
tiêu biểu cho các gia đình và tặng quà các 
cháu vượt khó học giỏi. 

Trong tháng 7 năm 2021, Công đoàn Khu 
Kinh tế đã trao tặng 619 suất quà cho con 
đoàn viên, người lao động vượt khó học giỏi, 
đạt thành tích cao trong học tập và 191 suất 
quà cho con đoàn viên đạt giải ba các môn văn 
hoá từ cấp quận trở lên với tổng trị giá trên 
300 triệu đồng.
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Danh sách tập thể, cá nhân được khen thưởng và trao giải tại Hội nghị ngày 
13/7/2021 do Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức 

I. THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 05-CT/TW 
CỦA BỘ CHÍNH TRỊ: 15 tập thể

1. Liên đoàn Lao động quận Ngô Quyền;
2. Liên đoàn Lao động quận Kiến An; 
3. Công đoàn Khối đoàn thể quận Đồ Sơn 

(LĐLĐ quận Đồ Sơn);
4. Công đoàn Trường Mầm non An Dương 

(LĐLĐ quận Lê Chân);
5. Công đoàn Công ty CP Cáp điện và Hệ 

thống LS-Vina (LĐLĐ quận Hồng Bàng);
6. Công đoàn cơ quan xã Cấp Tiến (LĐLĐ 

huyện Tiên Lãng);
7. Liên đoàn Lao động huyện Cát Hải; 
8. Công đoàn Tòa án nhân dân huyện Kiến 

Thụy (LĐLĐ huyện Kiến Thụy);
9. Liên đoàn Lao động huyện An Lão;
10. Công đoàn cơ quan Sở Ngoại vụ (Công 

đoàn Viên chức TP);
11. Công đoàn Trường THPT Thái Phiên 

(Công đoàn ngành Giáo dục);
12. Công đoàn C/ty TNHH CN Giầy Aurora 

Việt Nam (Công đoàn ngành Công thương);
13. Công đoàn Công ty TNHH MTV Môi 

trường Đô thị Hải Phòng (Công đoàn ngành 
Xây dựng);

14. Công đoàn Khu Kinh tế Hải Phòng.
15. Công đoàn cơ sở Cơ quan Huyện ủy - 

HĐND - UBND Huyện An Dương
II. TUYÊN TRUYỀN BẦU CỬ ĐẠI 

BIỂU QUỐC HỘI VÀ HĐND: 13 tập thể
1. Ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ TP.
2. Liên đoàn Lao động huyện Thủy Nguyên.
3. Liên đoàn Lao động huyện Tiên Lãng.
4. Công đoàn cơ quan phường Đồng Quốc 

Bình (LĐLĐ quận Ngô Quyền).
5. Công đoàn cơ sở Khối Dân vận quận Lê 

Chân (LĐLĐ quận Lê Chân).
6. Công đoàn cơ sở Cơ quan phường Tân 

Thành (LĐLĐ quận Dương Kinh).

7. Công đoàn cơ sở Cơ quan phường Đằng 
Lâm (LĐLĐ quận Hải An).

8.  Công đoàn cơ sở Cơ quan phường Trần 
Thành Ngọ (LĐLĐ quận Kiến An).

9. Công đoàn cơ sở Cơ quan xã An Hồng 
(LĐLĐ huyện An Dương).

10.  Công đoàn cơ sở Trung tâm Văn hóa - 
Thông tin và Thể thao huyện An Lão (LĐLĐ 
huyện An Lão).

11. Công đoàn cơ sở Trung tâm Văn hóa 
- Thông tin và Thể thao huyện Vĩnh Bảo 
(LĐLĐ huyện Vĩnh Bảo).

12. Công đoàn cơ sở cơ quan Sở Tư pháp 
(CĐ Viên chức thành phố). 

III. THAM GIA CUỘC THI TÌM HIỂU 
BỘ LUÂT LAO ĐỘNG NĂM 2019

* Giải Nhất
1. Liên đoàn Lao động huyện Tiên Lãng.
2. Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần cấp 

nước Hải Phòng.
3. Đinh Xuân Hậu - Công nhân vận hành 

máy, Chi nhánh cấp nước Hải Phòng 6, Công 
ty cổ phần cấp nước HP. 

4. Đàm Văn Lũy - Tổ trưởng công đoàn, bộ 
phận an toàn, Công ty TNHH Maple.

* Giải Nhì
1. Công đoàn Khu Kinh tế Hải Phòng.
2. Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Regina 

Miracle International Việt Nam
3. Trần Ngọc Hương - Giám đốc Trung tâm 

thông tin và phát triển đối ngoại, Sở Ngoại vụ 
Hải Phòng.

4. Vũ Đăng Hữu - Chủ tịch Công đoàn, Tổ 
trưởng - Nhóm sản xuất công đoạn 2 - Phòng 
sản xuất, Công ty TNHH Yanagawa Seiko VN.

5. Phạm Thị Năm - Kế toán, Công ty TNHH 
SINCHI Việt Nam.

6. Nguyễn Thị Huyền - Nhân viên văn 
phòng, Công ty cổ phần cấp nước Hải Phòng.
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với điều kiện tại mỗi đơn vị. Nhân dịp Tháng 
Công nhân, LĐLĐ huyện đã tổ chức thành 
công Ngày hội VHTT - CNVCLĐ lần thứ 
27, tổ chức giải Cầu lông CNLĐ với 76 đôi 
tham gia, đặc biệt LĐLĐ huyện đã tổ chức 
giải Bóng chuyền hơi CNLĐ lần thứ nhất với 
sự tham gia của 64 đơn vị CĐCS. Sau giải đấu 
đã có 29 CLB bóng chuyền hơi được thành lập 
tại cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp. 

Phát huy thế mạnh của hoạt động truyền 
thông qua các trang mạng xã hội, LĐLĐ 
huyện đã thành lập CLB “Tiếng hát Người lao 
động” trên facebook đã thu hút trên 1.000 cán 
bộ, đoàn viên, CNLĐ yêu ca hát tham gia.

Bên cạnh đó, trong nhiều hoạt động tại cấp 
huyện và cơ sở, LĐLĐ huyện đã mời nhiều 
diễn giả, ca sỹ, nghệ sỹ, nhạc sỹ về diễn thuyết, 
biểu diễn cho CNLĐ nghe và học tập như: 
Giáo sư Hoàng Chí Bảo kể chuyện Bác Hồ với 
công đoàn; Diễn giả Nguyễn Khúc Giác Hải - 
Viện Tâm linh tham gia Diễn đàn “Phong thủy 
và tâm linh”; Tiến sĩ Vũ Thế Hùng - Đại học 
Quốc gia tham gia hội nghị với chủ đề “Dạy 
con thành người”; Nhà Giáo Hoàng Minh 
Quý - Hiệu trưởng THPT Trần Nguyên Hãn 
với diễn đàn “Ngôi trường hạnh phúc”; Nhạc 
sỹ Sỹ Vịnh, Sỹ Vinh, Xuân Bình về làm giám 
khảo và giao lưu tại cuộc thi “Tiếng hát công 
nhân”; Vũ sư, kiện tướng, Huấn luyện viên 
quốc gia Xuân Anh, Bùi Khương về biểu diễn 
và giám khảo hội thi “Vũ điệu Công nhân”; 
Đoàn kịch nói Hải Phòng diễn vở “Di sản mùa 
xuân”…

Mỗi hoạt động, mỗi chương trình LĐLĐ 
huyện luôn nghiên cứu kỹ đối tượng, mục đích, 
nhu cầu của CNLĐ để từ đó đưa ra những giải 
pháp, sáng kiến phù hợp. Các chương trình, 
hoạt động do LĐLĐ huyện tổ chức đã nhận 
được phản hồi tích cực của đông đảo cán bộ, 
đoàn viên CNLĐ. Đây cũng như một lời cảm 
ơn đến người lao động của các cấp công đoàn 
huyện Tiên Lãng, qua đó tiếp thêm động lực 
để CNVCLĐ huyện hoàn thành tốt nhiệm 
vụ, góp phần xây dựng Công đoàn ngày càng 
vững mạnh.

CẢM ƠN NGƯỜI LAO ĐỘNG . . .
(Tiếp theo trang 9)

* Giải Ba
1. Liên đoàn Lao động huyện Thủy Nguyên.
2. Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Lihit Lab. Việt Nam 
3. Bùi Thị Thanh Hoa - Công nhân bộ phận 
hoàn thành sản phẩm, Công ty TNHH Nippon 
Kodo Việt Nam.
4. Trần Thị Sen - Nhân viên hành chính Chi 
nhánh cấp nước Hải Phòng 6, Công ty Cổ 
phần cấp nước Hải Phòng.
5. Khoa Đăng Hoàn - Nhân viên Chi cục dữ 
trữ Nhà nước Hải An, Cục Dự trữ nhà nước 
Khu vực Đông Bắc.
6. Nguyễn Thị Thu Huyền - Công nhân 
Bộ phận D28- OF, Công ty TNHH Regina 
Miracle International Việt Nam.
7. Nguyễn Xuân Quý - Trưởng ca, Công ty 
TNHH Woosung Electronics Việt Nam.
8. Trần Thị Thu Thúy -  Nhân viên biên đọc 
thu ngân, C/ty Cổ phần cấp nước Hải Phòng.
IV. THAM GIA CUỘC THI “75 NGHÌN 
SÁNG KIẾN”
* Giải Nhất
1. Liên đoàn Lao động quận Ngô Quyền
2. Công đoàn cơ sở Trường Tiểu học Nguyễn 
Khuyến - Quận Ngô Quyền.
* Giải Nhì
1. Liên đoàn Lao động huyện An Lão.
2. Công đoàn ngành Giáo dục.
3. Công đoàn cơ sở Trường Tiểu học Ngô Gia 
Tự - Quận Hồng Bàng.
4. Công đoàn cơ sở Trường Tiểu học Nguyễn 
Thượng Hiền - Quận Ngô Quyền.
* Giải Ba
1. Liên đoàn Lao động quận Hồng Bàng.
2. Liên đoàn Lao động huyện Kiến Thuỵ.
3. Công đoàn Khu Kinh tế.
4. Công đoàn cơ sở Trường Tiểu học Nguyễn 
Du - Quận Ngô Quyền.
5. Công đoàn cơ sở Trường THCS Lê Chân - 
Quận Lê Chân.
6. Công đoàn cơ sở Trường Tiểu học Quang 
Trung - Huyện An Lão 
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1. Trần Xuân Tiến, Công nhân đảm bảo 
chất lượng Công ty TNHH sản xuất lốp xe 
Bridgestone Việt Nam;

2. Nguyễn Văn Long, Tổ trưởng Tổ sản 
xuất các loại dưỡng, Phòng thiết kế dưỡng 
Công ty TNHH May Việt Hàn, Hải Phòng;

3. Bùi Văn Khương, Công nhân Tổ bào 
thớt - Bộ phận Pha cắt Công ty TNHH Sao 
Vàng, Hải Phòng;

4. Trịnh Văn Khoa, Nhân viên Quản lí sản 
xuất Công ty TNHH Arai Việt Nam;

5. Phạm Thị Thành, Đội trưởng kỹ thuật 
sản xuất Công ty TNHH Bluecom Vina;

6. Lương Văn Điệp, Tổ trưởng sản xuất 
Công ty TNHH sản xuất lốp xe Bridgestone 
Việt Nam;

7. Phạm Văn Thành, Tổ trưởng sản xuất 
Công ty TNHH sản xuất lốp xe Bridgestone 
Việt Nam;

8. Vũ Văn Hưng, Giám sát sản xuất Công 
ty TNHH sản xuất lốp xe Bridgestone Việt 
Nam;

9. Hoàng Anh Quân, Tổ trưởng Tổ Dệt 
Công ty Toyota Boshoku Hải Phòng;

10. Phạm Văn Thiêm, Trưởng bộ phận 
quản lý sản xuất Công ty Toyota Boshoku Hải 
Phòng;

11. Trần Văn Giang, Tổ trưởng Tổ Bảo trì 
Công ty Toyota Boshoku Hải Phòng;

12. Trần Xuân Điệp, Chuyên viên kỹ thuật 
bảo trì Công ty TNHH Dầu nhờn Chevron 
Việt Nam;

13. Nguyễn Văn Chúc, Nhân viên quản 
lý sản xuất Công ty TNHH Fuji Xerox Hải 
Phòng;

14. Đỗ Mạnh Hà, Nhân viên kỹ thuật sản 
xuất Công ty TNHH Fuji Xerox Hải Phòng;

15. Nguyễn Thị Hậu, Nhân viên quản lý 
chất lượng Công ty TNHH Fuji Xerox Hải 
Phòng;

16. Đào Văn Lợi, Tổ trưởng Tổ Gia công 
Inner dây Speed Công ty TNHH Hilex Việt 
Nam;

17. Nguyễn Xuân Hoàng, Nhân viên bảo 
dưỡng và sửa chữa trên dây chuyền sản xuất 
Công ty TNHH HKTM Vina;

18. Nguyễn Văn Chiến, Công nhân Tổ 
Cắt - Phòng Chế tạo 2, Công ty TNHH Iko 
Thompson Việt Nam;

19. Phạm Đức Anh, Kỹ sư sản xuất Công ty 
TNHH Lear Việt Nam;

20. Nguyễn Huy Đức, Công nhân Bộ phận 
EOL’ASSY Công ty TNHH LG Innotek Việt 
Nam - Hải Phòng;

21. Trịnh Thủy Cương, Công nhân vận 
hành thiết bị Công ty TNHH LG Innotek Việt 
Nam-Hải Phòng;

22. Nguyễn Danh Bình, Nhân viên Bảo trì 
cơ khí Chi nhánh Công ty Cổ phần Việt - Pháp 
sản xuất thức ăn gia súc Proconco Hải Phòng;

23. Hoàng Văn Ngọc, Công nhân sửa máy 
Công ty TNHH Sinchi Việt Nam;

24. Nguyễn Thị Tuyết, Nhân viên kỹ thuật 
sản xuất Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng - 
Việt Nam;

25. Huỳnh Thị Lê, Giáo viên Trường 
THCS Đà Nẵng, quận Ngô Quyền, thành phố 
Hải Phòng;

26. Đoàn Thị Bích, Giáo viên Trường 
THCS Lạc Viên, quận Ngô Quyền, thành phố 
Hải Phòng;

27. Hoàng Thị Thanh Huyền, Giáo viên 
Trường THCS An Dương, huyện An Dương, 
Hải Phòng;

28. Phạm Văn Thuận, Giáo viên Trường 
Tiểu học Nguyễn Công Trứ, quận Lê Chân, 
Hải Phòng;

29. Phạm Toàn Đức, Giảng viên cao cấp 
Khoa Xây dựng Trường Đại học Hải Phòng;

30. Hoàng Văn Quang, Nhân viên bộ phận 
sửa chữa container, Công ty TNHH Tiếp vận 
SITC - Đình Vũ, thành phố Hải Phòng;

31. Bùi Văn Tựa, Kỹ sư cơ khí Phòng Bảo 
dưỡng Thiết bị Công ty Cổ phần Cáp điện và 
Hệ thống LS VINA, thành phố Hải Phòng;

32. Mai Thanh Hải, Cán bộ kỹ thuật Công 
ty CP xuất nhập khẩu Cát Long, thành phố Hải 
Phòng;

33. Vũ Thị Hoàn, Giáo viên Trường THPT 
Hùng Thắng, thành phố Hải Phòng;

34. Lê Văn Luyện, Kỹ sư kinh tế cơ khí - 
Phó Trưởng phòng Kế hoạch sản xuất Công 
ty Cổ phần Cáp điện và Hệ thống LS VINA;

35. Vũ Văn Khởi, Phó Trưởng phòng Bảo 
dưỡng Thiết bị Công ty Cổ phần Cáp điện và 
Hệ thống LS VINA;
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36. Nguyễn Hữu Thắng, Phó quản đốc 
phân xưởng bảo dưỡng, Phòng Cơ khí Công 
ty Xi măng Chinfon;

37. Đoàn Thị Mai Anh, Trưởng phòng 
Thanh tra Kiểm tra số 1, Cục thuế thành phố 
Hải Phòng;

38. Nguyễn Thị Quỳnh, Trưởng Bộ phận 
Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm Công ty 
TNHH Vico, thuộc Công ty CP Tập đoàn 
VLC Hải Phòng;

39. Phạm Thị Ngoan, Trưởng phòng Kế 
hoạch - Kỹ thuật Công ty TNHH Một thành 
viên Khai thác công trình thủy lợi Đa Độ, 
thành phố Hải Phòng;

40. Nguyễn Thị Bích Ngọc, Trưởng ban 
Ban Tổ chức Quận ủy Ngô Quyền, Hải Phòng;

41. Nguyễn Văn Quyết, Tổ trưởng sản xuất 
bộ phận Thomson Công ty TNHH Lihit Lab 
Việt Nam;

42. Bùi Đình Chấm, Tổ trưởng chuyền 
Bag, Công ty TNHH Lihit Lab Việt Nam;

43. Nguyễn Đức Chào, Tổ trưởng bộ phận 
Kỹ Thuật Công ty TNHH Lihit Lab Việt Nam;

44. Vũ Thị Việt Hà, Phó Chủ tịch Thường 
trực Ủy ban MTTQ VN quận Lê Chân, Hải 
Phòng;

45. Đặng Thủy Tiên, Tổ trưởng kỹ thuật 
sản xuất Công ty TNHH NewHope Hà Nội - 
Chi Nhánh Hải Phòng;

46. Nguyễn Quế Chính, Trưởng ca hành 
chính bộ phận ETFE Tube, C/ty TNHH Nichi-
as HP;

47. Bùi Vũ Đông, Trưởng bộ phận Naflon 
Part, Công ty TNHH Nichias Hải Phòng;

48. Lý Văn Phong, Trưởng bộ phận sản 
xuất PTFE Tube Công ty TNHH Nichias Hải 
Phòng;

49. Vũ Văn Phương, Trưởng ca hành chính 
bộ phận sản xuất Jointsheet Công ty TNHH 
Nichias Hải Phòng;

50. Vũ Văn Dương, Phó Phòng Sửa chữa 
và Bảo dưỡng máy móc sản xuất Công  ty 
TNHH HKTM Vina;

51. Ngô Thị Thanh Xuân, Trưởng ca Bộ 
phận Chế tạo loa C/ty TNHH Tohoku Pioneer 
Việt Nam;

52. Nguyễn Thị Thụy, Phó Trưởng Phòng 
KCS Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Cát 
Long;

53. Đỗ Hữu Vinh, Tổ trưởng sản xuất Công 
ty TNHH Yanagawa Seiko Việt Nam;

54. Nguyễn Đình Trọng, Quản lí Bộ phận 
Kỹ thuật sản xuất Công ty TNHH Yazaki Hải 
Phòng-Việt Nam;

55. Nguyễn Thị Hằng, Quản lý Bộ phận sản 
xuất Mae Công ty TNHH Yazaki Hải Phòng;

 56. Phùng Đức Cảnh, Phó Phòng Kỹ thuật 
sản xuất Công ty TNHH LG Electronics Việt 
Nam - HP

57. Nguyễn Minh Chung, Quản đốc phân 
xưởng cơ khí Công ty CP Điện cơ Hải Phòng;

58. Trương Văn Hải, Quản đốc phân xưởng 
dập Công ty TNHH Heesung Eletronics Việt 
Nam;

59. Nguyễn Dương Nam, Trưởng Bộ môn 
Công nghệ Vật liệu Viện Cơ khí Trường Đại 
học Hàng hải Việt Nam;

60. Trần Nam Trung, Viện trưởng Viện 
Sinh - Nông, Trường Đại học Hải Phòng;

61. Lê Mạnh Hùng, Máy trưởng Tàu 
Trường Minh Sea, Công ty Cổ phần quốc tế 
Trường Minh, Hải Phòng;

62. Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng Bộ môn 
Kỹ thuật ô tô Viện Cơ khí Trường Đại học 
Hàng hải Việt Nam;

63. Nguyễn Trần Quang, Quản đốc phân 
xưởng Bảo dưỡng, Phòng Cơ khí C/ty Xi 
măng Chinfon;

64. Đặng Công Xưởng, Trưởng khoa Kinh 
tế Trường Đại học Hàng hải Việt Nam;

65. Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch Tập 
đoàn VLC, Tổng Giám đốc Công ty CP Sơn 
Hải Phòng;

66. Lưu Vũ Dũng, Phó Giám đốc Bệnh 
viện Phụ sản Hải Phòng;

67. Đào Văn Tùng, Phó Hiệu trưởng 
Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng;

68. Nguyễn Thị Tuyết Ngọc, Phó Hiệu 
trưởng Trường Mẫu giáo Sao Sáng 3, quận 
Ngô Quyền;

69. Phạm Thị Ngà, Phó Hiệu trưởng Trường 
Tiểu học Minh Khai, quận Lê Chân, thành phố 
Hải Phòng;

70. Nguyễn Mộng Lân, Tổng Giám đốc 
Công ty TNHH Vico, thuộc Công ty Cổ phần 
Tập đoàn VLC thành phố Hải Phòng;

71. Phạm Thái Sơn, Giám đốc Xí nghiệp 
tập thể Bình An, thành phố Hải Phòng;

72. Cao Tố Nga, Hiệu trưởng Trường 
THPT Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng;
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73. Nguyễn Minh Quý, Hiệu trưởng 
Trường THPT Trần Nguyên Hãn, thành phố 
Hải Phòng;

74. Đoàn Thái Sơn, Hiệu trưởng Trường 
THPT Chuyên Trần Phú, thành phố Hải 
Phòng;

75. Đoàn Thị Thu Hằng, Hiệu trưởng 
Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, quận 
Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng;

76. Trần Thị Khương, Hiệu trưởng Trường 
Mầm non Quán Toan, quận Hồng Bàng, Hải 
Phòng;

77. Nguyễn Thị Thu Hương, Hiệu trưởng 
Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, quận Ngô 
Quyền, thành phố Hải Phòng;

78. Phạm Văn Tuấn, Hiệu trưởng Trường 
Tiểu học Nguyễn Khuyến, quận Ngô Quyền, 
thành phố Hải Phòng;

79. Lương Thị Oanh, Hiệu trưởng Trường 
Mầm non 8-3, quận Ngô Quyền, thành phố 
Hải Phòng;

80. Lê Thúy Hạnh, Hiệu trưởng Trường 
THCS Trần Phú, quận Lê Chân, thành phố 
Hải Phòng;

81. Nguyễn Thị Thu Hương, Hiệu trưởng 
Trường THCS Ngô Quyền, quận Lê Chân, 
thành phố Hải Phòng;

82. Trần Thị Dinh, Hiệu trưởng Trường 
Tiểu học An Hồng, huyện An Dương, Hải 
Phòng;

83. Phạm Kỳ Quang, Viện trưởng Viện 
Đào tạo chất lượng cao, Trường Đại học Hàng 
hải Việt Nam;

84. Nguyễn Thành  Sơn, Chủ tịch Hội đồng 
quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Sản 
xuất và Thương mại Sơn Thủy;

85. Hà Quang Thành, Phó Giám đốc Công 
ty Cổ phần Thiết bị Điện - Điện tử Bách Khoa, 
thành phố Hải Phòng;

86. Hà Văn Minh, Giám đốc điều hành 
Công ty TNHH Phúc Tiến, thành phố Hải 
Phòng;

87. Trần Việt Cường, Chủ tịch Hội đồng 
quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng;

88. Mai Xuân Thắng, Bí thư Đảng ủy, 
Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 
Du lịch Khách sạn Hải Đăng, thành phố Hải 
Phòng;

89. Nguyễn Đức Nam, Giám đốc Công ty 
TNHH Thương mại Nam Huy, Hải Phòng./.

I. LAO ĐỘNG GIỎI ĐƯỢC UBND 
THÀNH PHỐ TẶNG BẰNG KHEN

1. Lưu Phú Hảo, Nhân viên kiểm tra - 
Phòng Quản lý Chất lượng Công ty CP Cáp 
điện và Hệ thống LS VINA;

2. Phạm Văn Hưng, Giám định viên Chi 
nhánh C/ty CP Tập đoàn Vinacontrol Hải Phòng;

3. Nguyễn Xuân Tươi, Thủ kho phụ trách 
vật tư Công ty TNHH Ô tô Huy Hoàng;

4. Nguyễn Văn Phương, Chủ quản bộ phận 
sản xuất Công ty TNHH Aromabay Candles;

5. Đỗ Trọng Phu, Nhân viên phụ trách IT 
Công ty CP Đầu tư Sao Á D.C;

6. Vũ Trọng Huỳnh, Tổ trưởng Tổ vệ sinh 
công nghiệp Công ty CP Kim khí Bắc Việt;

7. Nguyễn Văn Thanh, Trưởng bộ phận 
quản lý sản xuất Công ty TNHH Bao bì Quốc 
tế B&B;

8. Ông Nguyễn Đức Hoàng, Công nhân 
Công ty TNHH MTV Eagon;

9. Nguyễn Đăng Việt, Trưởng phòng Kỹ 
thuật C/ty CP Cơ khí và Dịch vụ thương mại 
An Bình;

10. Trần Thị Lợi, Công nhân Công ty 
TNHH Westfield Việt Nam;

11. Nguyễn Thị Ngoan, Quản lý nhân sự 
Công ty TNHH Dịch vụ Môi trường và Vận 
tải Tâm Đức Mạnh;

12. Trần Thị Hiền, Cán bộ phòng Hành 
chính nhân sự Công ty TNHH Evergreen;

13. Đặng Thị Thúy Mừng, Phó Trưởng 
phòng Tài chính - Kế toán Công ty CP Cấp 
nước - Xây dựng Hải Phòng;

14. Nguyễn Thị Hường, Tổ trưởng Tổ chế 
biến Công ty TNHH Thủy Sản Song Hải;

15. Nguyễn Văn Lộc, Kỹ sư Công ty TNHH 
Chinh Thái;

16. Nguyễn Văn Trường, Tổ trưởng sản 
xuất Công ty CP Điện cơ Hải Phòng;

17. Nguyễn Thị Mai, Tổ trưởng Sản xuất 
tổ Đổng Quốc Bình, Xí nghiệp Môi trường đô 
thị Ngô Quyền 1, Công ty TNHH MTV Môi 
trường đô thị Hải Phòng;

18. Đoàn Văn Khoa, Tổ trưởng Tổ Hàm 
ếch, Xí nghiệp Thoát nước Lê Chân, Công ty 
TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng;

19. Trần Thị Nhâm, Công nhân vận hành trạm 
bơm, Trạm thủy nông Đường 5, C/ty TNHH 
MTV Khai thác công trình thủy lợi An Hải;

20. Nguyễn Anh Thơ, Kỹ sư bộ phận Công 
trình Công ty TNHH Honor Việt Nam;

DANH SÁCH LAO ĐỘNG GIỎI NĂM 2020
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21. Ngô Văn Tiến, Tổ trưởng Bộ phận xuất 
hàng Công ty TNHH Nakashima;

22. Phạm Minh Đức, Công nhân Công ty 
TNHH ZF Automotive Việt Nam;

23. Nguyễn Tiến Huynh, Trưởng lò Công 
ty CP Luyện thép Cao cấp Việt Nhật;

24. Dương Đức Tuấn, Trưởng ca sản xuất Công 
ty TNHH GE Energy Việt Nam - Hải Phòng;

25. Nguyễn Văn Tới, Phó phòng sản xuất 
Công ty TNHH Rorze Robotech;

26. Tô Văn Ngọc, Kỹ thuật viên bảo trì 
Công ty TNHH GE Energy Việt Nam - Hải 
Phòng;

27. Nguyễn Phương Nam, Quản lý Bộ phận 
kho xưởng IVI Công ty TNHH Haengsung 
Electronics Hải Phòng;

28. Nguyễn Văn Hiếu, Nhân viên kĩ thuật 
C/ty CP Sivico thuộc Công ty CP Tập đoàn 
VLC;

29. Vũ Mạnh Trung, Máy trưởng, Trưởng 
phòng Kinh doanh dầu Công ty Cổ phần Hàng 
hải Liên Minh;

30. Nguyễn Văn Hiếu, Tổ trưởng Tổ PLC, 
Xưởng Sửa chữa Công ty TNHH MTV Xi 
măng Vicem Hải Phòng;

31. Trần Văn Chung, Tổ phó Tổ điện, Đội 
sửa chữa 2, Trung tâm sửa chữa thuộc Công ty 
CP Cảng Hải Phòng;

32. Nguyễn Thị Thúy, Phó Trưởng phòng 
Điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa huyện Thủy 
Nguyên;

33. Đàm Quang Sơn, Trưởng khoa Cấp cứu 
- Hồi sức tích cực và Chống độc Bệnh viện 
Phổi Hải Phòng;

34. Hoàng Đức Hạ, Trưởng khoa Chuẩn 
đoán hình ảnh Bệnh viện Đa khoa Quốc tế, 
Tổng Công ty Hàng Kênh - CTCP;

35. Đoàn Thị Mùi, Giáo viên Trường Mẫu 
giáo Mầm non 5, quận Hồng Bàng;

36. Nguyễn Thị Thu Trang, Giáo viên 
Trường Tiểu học Hòa Nghĩa, quận Dương 
Kinh;

37. Đỗ Thị Biên, Giáo viên Trường THCS 
Hưng Đạo, quận Dương Kinh;

38. Trịnh Thị Thu Chang, Giáo viên Trường 
THCS Lương Khánh Thiện, quận Kiến An;

39. Lê Văn Tiến, Giáo viên Trường THCS 
Lương Khánh Thiện, huyện An Lão;

40. Nguyễn Thị Miền, Giáo viên Trường 
Mầm non An Sơn, huyện Thủy Nguyên;

42. Hoàng Thùy Linh, Giáo viên Trường 
Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, huyện Cát Hải;

43. Nguyễn Thị Hoài Thu, Giáo viên 
Trường THPT Quang Trung;

44. Vũ Thị Liên, Giáo viên Trường THPT 
Thăng Long;

45. Trần Ngọc Tú, Phó Trưởng khoa, kiêm 
Trưởng Bộ môn Lý thuyết thiết kế tàu - Đóng 
tàu, Khoa Đóng tàu Trường ĐH Hàng hải Việt 
Nam;

46. Vũ Tiến Đức, Giảng viên Khoa Toán 
và Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Hải 
Phòng;

47. Lê Thị Thảo, Kế toán Văn phòng 
HĐND và UBND quận Ngô Quyền;

48. Hoàng Thị Mỹ, Công chức Văn hóa - 
Xã hội xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên;

49. Lý Thị Ngọc Huyền, Chuyên viên Văn 
phòng Kho bạc nhà nước Hải Phòng;

50. Nguyễn Hoàng Hiếu, Chánh Văn phòng 
Bảo hiểm xã hội thành phố Hải Phòng;

51. Phạm Thị Thu Hương, Chi Cục trưởng Chi 
cục Văn thư - Lưu trữ, Sở Nội vụ Hải Phòng./.

II. LAO ĐỘNG GIỎI ĐƯỢC LĐLĐ 
THÀNH PHỐ TẶNG BẰNG KHEN

1. Trần Duy Cường, Phó Giám đốc Công ty 
CP Sản xuất và Thương mại Sơn Thủy;

2. Trần Văn Long, Giáo viên Trưởng Tiểu 
học Bạch Đằng, quận Hồng Bàng;

3. Nguyễn Văn Thuyên, Phó phòng sản 
xuất Công ty TNHH MTV In báo Hải Phòng;

4. Nguyễn Thùy Vân, Phó Giám đốc Bộ 
phận hoàn chỉnh C/ty TNHH Giầy Stateway 
Việt Nam;

5. Nguyễn Thị Phương Thảo, Giáo viên 
Trường THCS An Hưng, huyện An Dương;

6. Nguyễn Thị Bình, Ca trưởng Xưởng 
Nema 2 Công ty TNHH Điện máy Đại Dương;

7. Trần Ngọc Hải, Kỹ thuật viên Điện Công 
ty CP Luyện thép Cao cấp Việt Nhật;  

8. Nguyễn Đức Vững, Trưởng phòng kỹ 
thuật dệt Công ty TNHH Crystal Sweater Việt 
Nam;

9. Nguyễn Ngọc Thế, Tổ trưởng sản xuất 
Công ty TNHH Fujikura Composites Hải 
Phòng;

10. Hoàng Văn Sỹ, Nhân viên sản xuất 
Công ty TNHH LG Display Việt Nam - Hải 
Phòng;

11. Vương Đức Bắc, Trưởng chuyền, Bộ 
phận Thiết bị, Phòng An toàn và Môi trường 
Công ty TNHH LG Display Việt Nam - Hải 
Phòng;

12. Nguyễn Thị Vân Anh, Chủ quản sản 
xuất Công ty TNHH Regina Miracle Việt 
Nam;
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13. Trần Thị Lan Anh, Trưởng phòng Công 
tác Hội đồng nhân dân, Văn phòng Hội đồng 
nhân dân thành phố Hải Phòng;

14. Nguyễn Dương Nam, Trưởng Bộ môn 
Công nghệ vật liệu Viện Cơ khí Trường Đại 
học Hàng hải Việt Nam;

15. Vũ Thị Mai Khanh, Giáo viên Trường 
Mầm non Thực hành, Trường Đại học Hải Phòng;

16. Bùi Anh Tuấn, Nhân viên kĩ thuật Công 
ty CP Sivico thuộc Công ty CP Tập đoàn VLC;

17. Hoàng Thị Điệp, Giáo viên Trường 
Mầm non 20-10, quận Ngô Quyền;

18. Đoàn Thị Huệ, Chuyên viên Văn phòng 
HĐND và UBND quận Hải An;

19. Ngô Thị Thu, Giáo viên Trường Tiểu 
học Vạn Sơn, quận Đồ Sơn;

20. Ngô Thị Minh Hương, Giáo viên 
Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, huyện 
Vĩnh Bảo;

21. Nguyễn Thị Thu Hà, Giáo viên Trường 
THCS Đại Hợp, huyện Kiến Thụy;

22. Trần Văn Khỏa, Chủ tịch UBMTTQ 
Việt Nam xã Cấp Tiến, huyện Tiên Lãng;

23. Trần Tiến Chinh, Phó Hiệu trưởng 
Trường THPT Thái Phiên;

24. Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Hồi 
sức tích cực - Chống độc Bệnh viện Kiến An;

25. Ngô Văn Nhật, Cử nhân Điều dưỡng 
Gây mê hồi sức, Bệnh viện Đa khoa huyện 
Vĩnh Bảo;

26. Nguyễn Thị Thảo, Chuyên viên Phòng 
Quản lý đô thị quận Lê Chân;

27. Trần Khánh Hùng, Giáo viên Trường 
THCS Ngô Quyền, quận Lê Chân;

28. Đặng Văn Thái, Tổ trưởng Tổ Hàn 
lồng, Phân xưởng Cơ khí Công ty CP Điện 
cơ HP;

29. Lưu Trung Bộ, Trưởng phòng sản xuất 
Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Saint - 
Gobain Bắc Việt Nam;

30. Lê Ngọc Hồng, Tổ trưởng Tổ xe Trung 
tâm sát hạch lái xe, Trường Trung cấp GTVT HP;

31. Trần Hữu Dương, Công nhân Xí ng-
hiệp xây lắp điện 7, C/ty CP Điện chiếu sáng 
Hải Phòng;

32. Nguyễn Thăng Long, Nhân viên phòng 
Kiểm tra chất lượng, C/ty CP Cấp nước Hải 
Phòng;

33. Bùi Văn Tiến, Trưởng phòng Dự án C/
ty TNHH MTV Khai thác Công trình thủy lợi 
Đa Độ;

34. Chử Ngọc Linh, Công nhân kỹ thuật 
Đội Quản lý tổng hợp Đông Đa Độ, Điện lực 
Kiến Thụy thuộc Công ty TNHH MTV Điện 
lực Hải Phòng;

35. Nguyễn Việt Thái, Tổ trưởng Tổ Gia 
công sửa chữa, Bộ phận Kỹ thuật bảo trì, 
Công ty CP Đồ hộp Hạ Long;

36. Nguyễn Tiến Đức, Cửa hàng trưởng 
Petrolimex Cửa hàng 27, Công ty Xăng dầu 
Khu vực III TNHH MTV;

37. Phạm Văn Duy, Giám sát sản xuất 
Công ty TNHH Comet Việt Nam;

38. Phạm Văn Chiến, Trưởng bộ phận sản 
xuất Công ty TNHH Comet Việt Nam;

39. Đỗ Xuân Vượng, Tổ phó Tổ bảo dưỡng 
và sửa chữa trên dây chuyền sản xuất Công ty 
TNHH HKTM Vina;

40. Nguyễn Hồng Phong, Tổ trưởng Phòng 
chế tạo 1 - Xưởng 1, Công ty TNHH Iko 
Thompson Việt Nam;

41. Trịnh Cao Đạt, Nhân viên Phòng chế 
tạo - Xưởng 3, Công ty TNHH Iko Thompson 
Việt Nam;

42. Trần Thị Hương Trang, Nhân viên 
Phòng quản lý chất lượng, Công ty TNHH Iko 
Thompson Việt Nam;

43. Hoàng Công Thăng, Nhân viên Phòng 
Kỹ thuật - Xưởng 3, C/ty TNHH Iko Thomp-
son VN;

44. Đoàn Xuân Quang, Nhân viên phòng 
Quản lý sản phẩm Công ty TNHH Công nghệ 
Máy Văn phòng Kyocera Việt Nam;

45. Vũ Xuân Trường, Nhân viên bộ phận 
chế tạo Mực In Công ty TNHH Công nghệ 
Máy văn phòng Kyocera Việt Nam;

46. Nguyễn Minh Hoàng, Nhân viên phòng 
Kỹ thuật sản xuất, Công ty TNHH LG Elec-
tronics Việt Nam - Hải Phòng;

47. Đỗ Mạnh Hùng, Nhân viên phòng kĩ 
thuật sản xuất Công ty TNHH LG Electronics 
Việt Nam - Hải Phòng;

48. Bùi Chiến Thắng, Nhóm trưởng Phòng 
Chế tạo 2 - Xưởng 3, Công ty TNHH Iko 
Thompson Việt Nam;

49. Lưu Thị Xinh, Tổ trưởng Phòng kiểm 
tra - Xưởng 3, C/ty TNHH Iko Thompson Việt 
Nam;

50. Nguyễn Đình Suốt, Tổ trưởng chuyền 
Seitai Công ty TNHH Lihit Lab Việt Nam;

51. Nguyễn Thị Hoa, Tổ trưởng chuyền 
Kdolock Công ty TNHH Lihit Lab Việt Nam;

52. Dương Thị Thu, Trưởng phòng Kỹ 
thuật linh kiện nội bộ C/ty TNHH Tohoku Pi-
oneer VN;

53. Bùi Duy Sơn, Trưởng phòng Kỹ thuật 
phòng chế tạo số 2 Công ty TNHH Tohoku 
Pioneer Việt Nam;
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54. Nguyễn Ngọc Đặng, Chủ nhiệm Bộ 
phận Kỹ thuật chế tạo C/ty TNHH Tohoku 
Pioneer VN;

55. Nguyễn Thị Phương Trang, Trưởng ca 
cấp cao bộ phận chế tạo loa Công ty TNHH 
Tohoku Pioneer Việt Nam;

56. Nguyễn Thị Dung, Giáo viên Trường 
Mầm non Quang Hưng, huyện An Lão, HP;

57. Phạm Tâm Thành, Giảng viên chính, 
Chuyên viên Phòng Khoa học Công nghệ 
Trường Đại học Hàng hải Việt Nam;

58. Nguyễn Thanh Vân, Giảng viên Khoa 
Điện - Điện tử Trường Đại học Hàng hải Việt 
Nam;

59. Nguyễn Ngọc Khương, Giảng viên 
chính Khoa Công nghệ TT Trường Đại học 
Hải Phòng;

60. Bùi Thị Nguyên, Viên chức Phòng 
Chuyển giao kỹ thuật nông nghiệp, Trung tâm 
Khuyến nông, thuộc ngành Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn;

61. Lê Thị Đức, Trưởng phòng Tư vấn 
Khởi nghiệp Trung tâm Khuyến nông, thuộc 
ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
Hải Phòng;

62. Phạm Thị Liên, Phó Trạm trưởng Trạm 
Khuyến nông Kiến Thụy, Trung tâm Khuyến 
nông Hải Phòng;

63. Lê Hải Quang, Trưởng nhóm Thiết kế 
bản vẽ chi tiết, Công ty TNHH IEMV, Hải 
Phòng;

64. Nguyễn Lan Hương, Trưởng Bộ môn 
Máy xếp dỡ Viện Cơ khí Trường Đại học 
Hàng hải VN;

65. Đặng Văn Cường, Quản đốc Công ty 
Cổ phần Bao bì VLC, thuộc Công ty Cổ phần 
Tập đoàn VLC thành phố Hải Phòng;

66. Phạm Ngọc Biên, Quản đốc Công ty 
TNHH Thương mại Kỹ thuật Phương Đông, 
Hải Phòng;

67. Nguyễn  Thị Hà Giang, Phó Hiệu 
trưởng Trường Tiểu học Nam Hải, Hải An, 
Hải Phòng;

68. Phạm Thị Thoa, Phó Hiệu trưởng 
Trường Mầm non Quốc Tuấn, An Dương, Hải 
Phòng;

69. Nguyễn Văn Hậu, Phó Hiệu trưởng 
Trường Tiểu học Tây Hưng, Tiên Lãng, Hải 
Phòng;

70. Nguyễn Minh Hạnh, Giám đốc điều 
hành sản xuất Công ty TNHH Vico, thuộc 
Công ty Cổ phần Tập đoàn VLC thành phố 
Hải Phòng;

71. Vũ Thị Thuý, Hiệu trưởng Trường 
Mầm non Cát Bi, quận Hải An, thành phố Hải 
Phòng;

72. Phạm Thị Thanh An, Hiệu trưởng 
Trường Tiểu học Quang Trung, An Lão, Hải 
Phòng;

73. Vũ Thị Xuyến, Hiệu trưởng Trường 
Mầm non Phạm Đình Nguyên, Tiên Lãng, Hải 
Phòng;

74. Đặng Hữu Dũng, Tổng Giám đốc Công 
ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng;

75. Đào Công Sơn, Nhân viên bộ phận 
nhập xuất hàng hóa Công ty TNHH Công 
nghệ Máy văn phòng Kyocera Việt Nam;

76. Nguyễn Văn Trường, Phó Trưởng bộ 
phận sản xuất Công ty TNHH Nichias Hải 
Phòng;

77. Nguyễn Duy Hải, Trưởng ca sản xuất, 
Phòng Element Công ty TNHH Nichias Hải 
Phòng;

78. Nguyễn Xuân Khang, Trưởng kho công 
cụ Công ty TNHH MTV Cảng Hoàng Diệu 
thuộc Công ty CP Cảng Hải Phòng;

79. Phan Bùi Hanh, Phó Giám đốc sản xuất 
Công ty TNHH Bao bì Quốc tế B&B;

80. Vũ Đăng Hữu, Tổ trưởng Bộ phận Sản 
xuất Công ty TNHH Yanagawa Seiko Việt 
Nam;

81. Phạm Thị Minh Huyền, Nhân viên Bộ 
phận Quản lí vật tư Công ty TNHH Đóng tàu 
Damen - Sông Cấm;

82. Đặng Văn Thành, CV phòng Thiết kế 
- Chất lượng C/ty TNHH MTV Đóng tàu Phà 
Rừng;

83. Chu Anh Tú, Trưởng Bộ phận Tráng 
phủ Công ty TNHH Toyota Boshoku Việt 
Nam;

84. Trịnh Văn Hòa, Trưởng bộ phận kỹ 
thuật Công ty TNHH Toyota Boshoku Việt 
Nam;

85. Đỗ Văn Điệp, Chuyên viên khuôn mẫu 
Ban Nghiên cứu và Phát triển Công ty CP 
Nhựa Thiếu niên Tiền Phong./.
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NGƯỜI CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN VỚI NHIỀU Ý TƯỞNG SÁNG TẠO

Mặc dù ở cương vị lãnh đạo cao nhất của 
Công ty Cổ phần cấp nước Hải Phòng với 

công tác điều hành hết sức bận rộn nhưng đồng 
chí Trần Việt Cường - Chủ tịch Hội đồng quản 
trị, Chủ tịch Công đoàn Công ty vẫn luôn mang 
trong mình những ấp ủ, những ý tưởng sáng tạo 
với mong muốn tạo ra những đột phá mới trong 
công tác quản lý, trong phát triển hoạt động sản 
xuất kinh doanh vừa đảm bảo phù hợp với tình 
hình thực tế vừa đáp ứng được nhu cầu phát 
triển của Công ty trong thời đại công nghệ 4.0. 

Từ tháng 7/2018 cho đến nay, đồng chí đã trực 
tiếp tham gia định hướng và chỉ đạo các bộ phận 
liên quan nghiên cứu triển khai và từng bước cụ 
thể hóa các ý tưởng sáng tạo thành những sáng 
kiến khoa học, giải pháp quản lý áp dụng trong 
lĩnh vực cấp nước. Trong số các sáng kiến, giải 
pháp sau khi hoàn thành đa phần đều mang lại 
hiệu quả, năng suất lao động cao và giá trị kinh 
tế lâu dài, một trong những giải pháp khoa học 
tiêu biểu của đồng chí đó là “Ứng dụng công 
nghệ thông tin và các thiết bị thông minh để 
quản lý vận hành hệ thống cấp nước”.

Trước những hạn chế, khó khăn đó cùng sự 
thách thức phải đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 
hiện đại, công nghệ số trong hoạt động sản xuất 
kinh doanh, bằng năng lực, trình độ, tầm nhìn 
và tư duy nhạy bén, đồng chí đã tìm tòi, nghiên 
cứu để đưa ra những ý tưởng và định hướng đột 
phá khi kế thừa những thành tựu sẵn có thông 
qua việc ứng dụng công nghệ thông tin và các 
thiết bị thông minh như thiết bị cảm biến áp lực, 
lưu lượng, các thiết bị thu phát tín hiệu từ xa và 
phần mềm quản lý trên máy tính để phát huy 
và xây dựng hoàn chỉnh hệ thống quản lý mạng 
lưới cấp nước thông minh, tự động với tên gọi 
tắt là Scada.

 Từ khi đưa hệ thống quản lý scada vào sử 
dụng, công tác vận hành cơ bản được tự động 
hóa do đó hiệu quả quản lý vận hành hệ thống 
cấp nước được nâng cao rõ rệt, trong khi thời 
gian tìm kiếm rò rỉ và tỷ lệ thất thoát của hệ 
thống cấp nước giảm đáng kể. Có thể nói hệ 
thống quản lý Scada là một giải pháp khoa học 
tiêu biểu, tầm cỡ, mang lại giá trị làm lợi lớn và 
bền vững cho công ty. Cũng chính vì những lý do 

Vũ Xuân Thủy
Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Cấp nước

trên mà năm 2021 
giải pháp khoa học 
“Ứng dụng công 
nghệ thông tin và 
các thiết bị thông 
minh để quản lý 
vận hành hệ thống 
cấp nước - Scada” 
đã xuất sắc đạt giải 
Nhất tại Hội thi 
sáng tạo kỹ thuật 
của thành phố và 
anh vinh dự được 
Tổng LĐLĐ tặng 
Bằng Lao động sáng tạo.

Những sáng kiến, giải pháp khoa học của anh 
luôn được các cấp, các ngành đánh giá cao.  Hiện 
nay, anh đang tiếp tục tìm hiểu, nghiên cứu, triển 
khai xây dựng giải pháp quản lý thông minh 
mang tính tổng thể và toàn diện về mạng lưới 
cấp nước dựa trên bản đồ (GIS). Đây là hệ thống 
quản lý tiên tiến hiện đại đầu tiên, khi hoàn 
thành xong dự án GIS thì công tác quản lý của 
Công ty sẽ được nâng lên một tầm cao mới, chỉ 
cần kích chuột trên phần mềm GIS thì các thông 
tin cần thiết về khách hàng hay vị trí, thông số 
các van, trụ chữa cháy, đường ống cấp nước, 
kích cỡ, thời gian sử dụng, số lần sửa chữa, bảo 
hành ….và các thông tin khác về mạng lưới cấp 
nước đều được tra cứu một cách nhanh chóng 
và chính xác từ đó giúp cho công tác quản lý đạt 
hiệu quả tối ưu. 

Với những sáng tạo không ngừng trong hoạt 
động quản lý, đồng chí Trần Việt Cường - Chủ 
tịch HĐQT Công ty cấp nước Hải Phòng đã 
vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương 
Lao động hạng Nhì năm 2020 và trong năm 
2021 được tín nhiệm bầu là đại biểu Hội đồng 
nhân dân thành phố Khóa XV. Với những 
cống hiến sáng tạo và không biết mệt mỏi đó 
đồng chí đã góp phần cùng Công ty 2 lần được 
phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời 
kỳ đổi mới (các năm 2003 và 2005) và nhiều 
danh hiệu cao quý khác.

GƯƠNG SÁNG ĐOÀN VIÊN
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ĐÔI TAY MANG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Chị Phạm Thị Ngoan sinh ra ở Chí Linh, Hải 
Dương, một vùng đất địa linh nhân kiệt, 

quê hương của dòng sông Kinh Thầy đã ghi 
dấu những chiến công oanh liệt của người nữ 
anh hùng Mạc Thị Bưởi thời kỳ kháng chiến.

Tốt nghiệp Đại học Thủy lợi Hà Nội, cầm 
tấm bằng đại học trong tay, nữ sinh Phạm Thị 
Ngoan với bao dự định đã từng ấp ủ sẽ trở lại 
quê hương nơi có công trình đại thủy nông Bắc 
- Hưng - Hải vĩ đại và thơ mộng, song chị lại 
chọn thành phố Hải Phòng là nơi lập nghiệp 
và cũng là bến đỗ suốt cả cuộc đời. Về với Hải 
Phòng, chị về với Công ty Khai thác công trình 
thủy lợi Đa Độ - nơi mà chị đã gắn bó đến bây 
giờ.

Với những trăn trở: “Cũng hệ thống thủy 
lợi ấy, những con người ấy, thiết bị ấy, làm thế 
nào để dùng năng lượng thay sức người, đưa 
hiệu quả sử dụng thiết bị tăng lên, cải thiện 
môi trường”. Thạc sỹ Phạm Thị Ngoan đã tìm 
tòi nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu, ứng dụng 
thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời để quản 
lý, vận hành từ xa hệ thống cống thủy lợi (cống 
Bãi Vẹt) và cống Đống Cung”, thuộc hệ thống 
công trình thủy lợi Đa Độ. Từ đó chúng tôi gọi 
là “Bàn tay mang năng lượng mặt trời”.

Việc ứng dụng thiết bị sử dụng năng lượng 
mặt trời để quản lý, vận hành từ xa hệ thống 
cống thủy lợi sẽ mang lại hiệu quả rất lớn về 
mặt kỹ thuật, kinh tế, xã hội và môi trường.

Với kết quả đạt được của giải pháp khi được 
áp dụng trên diện rộng về hiệu quả kinh tế và 
nhu cầu ứng dụng năng lượng mặt trời có thể 
liên kết với các công ty, doanh nghiệp tin học 
công nghệ và điện lực để tối ưu hóa năng lượng, 
hiệu quả hoạt động thiết bị sử dụng trong sản 
xuất.

Trong hoạt động chuyên môn, chị Phạm Thị 
Ngoan còn tham gia cùng với các đồng nghiệp 
nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, đưa 
công tác quản lý, vận hành hệ thống công trình 
thủy lợi ngày càng tiến bộ và hiệu quả hơn; góp 
phần to lớn trong sự nghiệp công nghiệp hóa, 

Vũ Văn Dương
Phó Chủ tịch Công đoàn ngành NN và PTNT

Chị Phạm Thị Ngoan (thứ ba từ trái sang) cùng 
đồng nghiệp thăm cống thủy lợi Bãi Vẹt

hiện đại hóa nông nghiệp, phát triển nông thôn, 
xây dựng nông thôn mới và quá trình tái cơ cấu 
ngành nông nghiệp hiện nay.

Không những là một cán bộ khoa học có 
năng lực, tâm huyết, có nhiều đóng góp cho sự 
phát triển của Công ty, chị còn là một Ủy viên 
Ban Chấp hành Công đoàn tích cực, hăng say 
tham gia các hoạt động phong trào do Công 
đoàn ngành và đơn vị phát động. Đặc biệt là 
phong trào Lao động giỏi, lao động sáng tạo. 
Chị là tấm gương tiêu biểu về tinh thần lao 
động giỏi, lao động sáng tạo, nghiên cứu khoa 
học được đồng nghiệp trân trọng và ngưỡng 
mộ. Đề tài của chị được Tổng LĐLĐ Việt Nam 
tặng Bằng Lao động sáng tạo, cùng tập thể 
nhóm tác giả nhận giải Ba Hội thi Sáng tạo kỹ 
thuật thành phố Hải Phòng năm 2020 - 2021.

Nhiều năm liền, Công đoàn Công ty được 
Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ thành phố tặng 
Cờ và Bằng khen về thành tích đơn vị “Xanh - 
sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, 
Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc. Trong 
thành tích đó có công lao đóng góp của chị 
Phạm Thị Ngoan, một cán bộ công đoàn tiêu 
biểu, một cán bộ kỹ thuật giàu sức sáng tạo và 
tình yêu lao động./. 
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Hỏi: Tôi vào làm việc tại một doanh 
nghiệp được 11 tháng thì sinh con, lãnh đạo 
doanh nghiệp nói tôi đã vi phạm quy định 
của công ty (sinh con khi chưa làm việc đủ 
12 tháng). Vậy tôi xin hỏi các quyền lợi của 
lao động nữ được quy định như thế nào?

Trả lời: 
1. Khoản 3 Điều 17 Bộ luật Lao động 

2019 quy định: “Người sử dụng lao động 
không được thực hiện quyền đơn phương 
chấm dứt hợp đồng lao động trong thời gian 
lao động nữ đang nuôi con dưới 12 tháng 
tuổi”.

2. Khoản 4 Điều 122 Bộ luật Lao động 
2019 quy định: “Không được xử lý kỷ luật 
lao động với lao động nữ nuôi con dưới 12 
tháng tuổi”.

3. Điểm b Khoản 1 Điều 137 Bộ luật Lao 
động 2019 quy định: “Lao động nữ nuôi con 
dưới 12 tháng tuổi được quyền từ chối làm 
việc ban đêm, làm thêm giờ và đi công tác xa 
khi có yêu cầu của người sử dụng lao động”.

4. Khoản 2 Điều 137 Bộ luật Lao động 
2019 quy định:  “Lao động nữ làm nghề, 
công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 
hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 
hoặc làm nghề, công việc có ảnh hưởng xấu 
tới chức năng sinh sản và nuôi con khi mang 
thai và có thông báo cho người sử dụng lao 
động biết thì được chuyển sang làm công việc 
nhẹ hơn, an toàn hơn hoặc giảm bớt 01 giờ 
làm việc hằng ngày mà không bị cắt giảm 
tiền lương và quyền, lợi ích cho đến hết thời 
gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi”.

5. Khoản 3 Điều 137 Bộ luật Lao động 
2019 quy định: “Người sử dụng lao động 
không được sa thải hoặc đơn phương chấm 
dứt hợp đồng lao động đối với người lao 
động vì lý do nuôi con dưới 12 tháng tuổi, 
trừ trường hợp người sử dụng lao động là cá 
nhân chết, bị Tòa án tuyên bố mất năng lực 
hành vi dân sự, mất tích hoặc đã chết hoặc 
người sử dụng lao động không phải là cá 
nhân chấm dứt hoạt động hoặc bị cơ quan 
chuyên môn về đăng ký kinh doanh thuộc Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh ra thông báo không có 
người đại diện theo pháp luật, người được ủy 

quyền thực hiện quyền và nghĩa vụ của người 
đại diện theo pháp luật”.

6. Khoản 3 Điều 137 Bộ luật Lao động 
2019 quy định: “Được ưu tiên giao kết hợp 
đồng lao động mới trong trường hợp hợp 
đồng lao động hết hạn trong thời gian nuôi 
con dưới 12 tháng tuổi”.

7. Khoản 4 Điều 137 Bộ luật Lao động 
2019, khoản 4 Điều 80 Nghị định 145/2020/
NĐ-CP quy định: “Được nghỉ mỗi ngày 60 
phút trong thời gian làm việc để cho con bú, 
vắt, trữ sữa, nghỉ ngơi; Thời gian nghỉ vẫn 
được hưởng đủ tiền lương theo hợp đồng lao 
động.

- Trường hợp lao động nữ có nhu cầu 
nghỉ linh hoạt hơn so với quy định tại điểm a 
khoản này thì người lao động thỏa thuận với 
người sử dụng lao động để được bố trí nghỉ 
phù hợp với điều kiện thực tế tại nơi làm việc 
và nhu cầu của lao động nữ;

- Trường hợp lao động nữ không có nhu 
cầu nghỉ và được người sử dụng lao động 
đồng ý để người lao động làm việc thì ngoài 
tiền lương được hưởng theo quy định tại điểm 
a khoản này, người lao động được trả thêm 
tiền lương theo công việc mà người lao động 
đã làm trong thời gian được nghỉ”.

8. Điều 27 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 
quy định: “Lao động nữ đóng BHXH bắt 
buộc, con bị ốm đau và có xác nhận của cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì 
được nghỉ tối đa 20 ngày làm việc/năm/mỗi 
con không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày 
nghỉ hằng tuần”.

Hỏi: Tôi bị tai nạn giao thông trên 
đường đến công ty làm việc và được xác 
nhận đủ điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao 
động. Sau thời gian điều trị, bác sĩ cho tôi 
được nghỉ dưỡng sức thêm một số ngày để 
phục hồ sức khỏe, nhưng khi tôi trình báo 
lên công ty thì công ty cho rằng thời gian 
nghỉ dưỡng sức của tôi quá dài vì vậy công 
ty sẽ tính vào thời gian nghỉ phép năm của 
tôi. Tôi xin hỏi thời gian nghỉ dưỡng sức 
được quy định cụ thể thế nào?.

Trả lời:
Theo Điều 54 Luật An toàn vệ sinh lao 

GIẢI ĐÁP CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT
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 4 TRƯỜNG HỢP NGƯỜI LAO ĐỘNG 
ĐƯỢC TRẢ LƯƠNG NGỪNG VIỆC

 VÌ COVID-19
Cục Quan hệ Lao động và Tiền lương, Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có 
Công văn 264/QHLĐTL-TL gửi Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố về 
việc trả lương ngừng việc cho người lao động 
trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch 
bệnh Covid-19.

Theo đó, Công văn hướng dẫn việc trả 
lương ngừng việc như sau:

- Việc trả lương ngừng việc căn cứ vào quy 
định tại Điều 99 của Bộ luật Lao động để xem 
xét các trường hợp gây ra ngừng việc (do lỗi 
của người sử dụng lao động hay người lao 
động hay do nguyên nhân khách quan) để xác 
định trả lương ngừng việc cho người lao động.

- Đối với trường hợp người lao động phải 
ngừng việc do tác động trực tiếp của dịch 
Covid-19 như:

(1) Người lao động phải ngừng việc trong 
thời gian thực hiện cách ly theo yêu cầu của cơ 
quan có thẩm quyền;

(2) Người lao động phải ngừng việc do nơi 
làm việc hoặc nơi cư trú bị phong tỏa theo yêu 
cầu của cơ quan có thẩm quyền.

(3) Người lao động phải ngừng việc do doanh 
nghiệp hoặc bộ phận doanh nghiệp phải tạm dừng 
hoạt động để phòng, chống dịch bệnh theo yêu cầu 
của cơ quan có thẩm quyền;

(4) Người lao động phải ngừng việc do doanh 
nghiệp hoặc bộ phận doanh nghiệp không hoạt 
động được vì chủ sử dụng lao động hoặc những 
người lao động khác cùng doanh nghiệp, bộ phận 
doanh nghiệp đó đang trong thời gian phải cách 
ly hoặc chưa quay trở lại doanh nghiệp làm việc.

Thì tiền lương của người lao động trong 
thời gian ngừng việc thực hiện theo khoản 3 
Điều 99 của Bộ luật Lao động, cụ thể:

- Trường hợp ngừng việc từ 14 ngày làm 
việc trở xuống thì tiền lương ngừng việc được 
thỏa thuận không thấp hơn mức lương tối 
thiểu.

- Trường hợp phải ngừng việc trên 14 ngày 
làm việc thì tiền lương ngừng việc do hai bên 
thỏa thuận nhưng phải bảo đảm tiền lương 
ngừng việc trong 14 ngày đầu tiên không thấp 
hơn mức lương tối thiểu.

động 2015 quy định về chế độ dưỡng sức, 
phục hồi sức khỏe sau khi điều trị thương tật 
như sau:

“1. Người lao động sau khi điều trị ổn 
định thương tật do tai nạn lao động hoặc bệnh 
tật do bệnh nghề nghiệp, trong thời gian 30 
ngày đầu trở lại làm việc mà sức khỏe chưa 
phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi 
sức khỏe từ 05 ngày đến 10 ngày cho một lần 
bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Trường hợp chưa nhận được kết luận 
giám định mức suy giảm khả năng lao động 
của Hội đồng giám định y khoa trong thời 
gian 30 ngày đầu trở lại làm việc thì người 
lao động vẫn được giải quyết chế độ dưỡng 
sức, phục hồi sức khỏe cho người lao động 
sau khi điều trị thương tật, bệnh tật theo quy 
định tại khoản 2 Điều này nếu Hội đồng giám 
định y khoa kết luận mức suy giảm khả năng 
lao động đủ điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm 
tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

2. Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức 
khỏe quy định tại khoản 1 Điều này do người 
sử dụng lao động và Ban chấp hành công 
đoàn cơ sở quyết định, trường hợp đơn vị sử 
dụng lao động chưa thành lập công đoàn cơ 
sở thì do người sử dụng lao động quyết định. 
Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe 
được quy định như sau:

a) Tối đa 10 ngày đối với trường hợp bị 
tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có mức 
suy giảm khả năng lao động từ 51% trở lên;

b) Tối đa 07 ngày đối với trường hợp bị 
tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có mức 
suy giảm khả năng lao động từ 31% đến 50%;

c) Tối đa 05 ngày đối với trường hợp bị 
tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có mức 
suy giảm khả năng lao động từ 15% đến 30%.

3. Người lao động quy định tại khoản 
1 Điều này được hưởng 01 ngày bằng 30% 
mức lương cơ sở.”

Căn cứ vào các quy định nêu trên, đối 
chiếu với mức độ thương tật và thời gian bác 
sĩ cho nghỉ để xác định thời gian nghỉ dưỡng 
sức của bạn đã đúng quy định chưa.
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CANH BÍ ĐỎ:
MÓN ĂN THANH MÁT CHO MÙA HÈ
* Canh bí đỏ nấu với sườn
Nguyên liệu :
- Bí đỏ: 500gr
- Sườn thăn: 300gr
- Hành lá, ngò rí; Hành khô.
- Muối, tiêu, dầu ăn, đường, hạt nêm, mắm.
Các bước thực hiện:
Bước 1: Sơ chế nguyên liệu:
- Bí đỏ gọt sạch vỏ, thái miếng vuông nhỏ 

vừa ăn.
- Xương sườn: rửa sườn với nước muối rồi 

rửa lại với nước, để sườn ráo nước.
Bước 2: Hầm sườn:
Phi thơm hành khô, cho sườn vào xào cùng 

cho săn rồi đổ 1 bát nước lớn vào để hầm sườn.
Bước 3: Nấu canh
- Khi xương sườn chín nhừ thì cho bí đỏ vào 

nồi nấu cùng, nêm gia vị vừa với khẩu vị.
- Hầm xương cho đến khi sôi lại khoảng 2 

phút thì tắt bếp, đậy vung thêm khoảng 5 phút 
để các nguyên liệu ngấm đều gia vị và nhừ hơn.

Bước 4: Thành phẩm
Bạn múc canh ra tô lớn, cho vào canh 1 ít 

hành lá, 1 ít tiêu, 1 vài cọng ngò rí lên trên rồi 
thưởng thức. Canh bí đỏ hầm xương sườn có 
thể ăn kèm với nước mắm mặn có bỏ vào 1 vài 
miếng ớt để tăng vị cay nếu bạn thích nhé.

* Canh bí đỏ hầm với gà:
Nguyên liệu nấu món gà hầm bí đỏ
- Thịt gà ta: 1kg
- Bí đỏ: 1 quả
- Nước dừa tươi: 

200ml
- Tỏi băm, ngò rí
- Gia vị: đường, muối, 

bột ngọt, dầu ăn….
Công thức nấu canh:
Bước 1: Sơ chế nguyên 

liệu
- Thịt gà mổ phanh, rửa sạch với nước muối 

và rượu trắng cho bớt tanh rồi chặt miếng vừa 
ăn.

- Bí đỏ gọt vỏ, rửa sạch, thái khối vừa ăn.
- Tỏi băm nhỏ
Bước 2: Ướp thịt gà
Cho thịt gà vào bát, ướp với đường, hạt nêm, 

muối, tiêu, mắm trong vòng 10 phút cho thịt gà 
ngấm đều gia vị.

Bước 3: Nấu ăn
- Phi thơm tỏi băm với dầu ăn, cho bí vào xào 

sơ, múc ra để riêng.
- Cho thịt gà vào xào qua cho săn và ngấm 

gia vị.
- Cho vào nồi thịt gà, bí đỏ, nước dừa và chút 

nước vào đun với lửa nhỏ.
- Ninh đến khi bí đỏ nhừ và thịt gà chín mềm 

thì nêm gia vị vừa miệng rồi tắt bếp.
Bước 4: Thưởng thức
Múc canh ra bát và thêm vài cọng ngò rí là 

chúng ta đã hoàn thành cách làm gà hầm bí đỏ 
ninh nhừ thơm ngon rồi đó.

CÁCH CHỌN BÍ ĐỎ NGON
- Khi mua bí đỏ, nên chọn những quả bí đỏ 

nặng, cứng, màu vàng cam đậm, cầm thấy chắc 
tay và vỏ trơn nhẵn, không có các vết đen trên 
vỏ, không bị nhũn, dập, thối.

- Bí đỏ dạng quả tròn có các khía tự nhiên 
đều nhau, vỏ bí cứng, màu cam vàng có mùi 
thơm và vị ngọt, độ dẻo tương đối rất thích hợp 
để nấu canh.

Nếu muốn ăn bí đỏ dạng hồ lô vì độ dẻo mềm 
của nó thì bạn nên chọn quả già, vỏ màu xanh 
pha vàng cam, ruột màu vàng nhạt hơn. Bí đỏ hồ 
lô thích hợp để làm bánh, nấu các món chè hoặc 
nấu sữa bí đỏ cho gia đình.

* Mẹo giúp bạn gọt bí nhanh hơn:
- Dùng dao bào sắc để gọt sạch vỏ bí và dùng 

tay còn lại giữ chặt thân bí lại.
- Nếu không có dao bào hoặc dao bào không 

gọt sạch vỏ được thì bạn bổ đôi quả bí đỏ theo 
chiều ngang và sử dụng dao gọt vỏ theo chiều 
dọc của quả.

- Dùng dao lách nhẹ hoặc dùng thìa nạo phần 
ruột bên trong ra để tách bỏ phần ruột.

- Cuối cùng, cắt thành miếng nhỏ vừa ăn và 
mang đi chế biến món ăn.
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TRUYỆN VUI CƯỜI
NHỚ MẶT

Một thanh niên vừa chết và đang đứng trước 
cổng thiên đường gặp thánh Pie. Vị thánh nói 
với chàng thanh niên:

- Trước khi bước qua cánh cổng đầu thai này 
ta sẽ làm cho con quên hết mọi thứ. Nhưng ta 
thấy con là một người tốt, ta sẽ để con nhớ một 
điều trước khi bước qua. Con hãy lựa chọn thật 
kỹ điều cần nhớ.

Không do dự, chàng thanh niên liền nói:
- Thánh hãy cho con nhớ mặt tay bác sĩ đang 

mổ ruột thừa cho con dưới đó. Hắn vẫn còn 
đang lúi húi cắt mổ kia kìa.

ĐIỀU ƯỚC KHÓ KHĂN
Một gia đình đang lái xe trên đường thì con 

cóc nhảy ngang qua. Ông chồng thắng xe kịp 
thời, bước xuống, mang con cóc đặt qua vệ 
đường.

Con cóc bỗng nói:
- Cám ơn ông đã cứu mạng. Tôi sẽ cho gia 

đình ông một điều ước!
Người đàn ông nói:
- Vậy hãy làm cho con chó của tôi thắng cuộc 

đua hôm nay?
Ông ta gọi con chó ra, và khi thấy nó chỉ có 

ba chân, con cóc nói:
- Khó quá... Hay ông xin điều khác đi!
Lúc đó bà vợ trong xe bước ra và nói:
- Vậy hãy làm cho tôi thắng cuộc thi hoa hậu 

năm nay được không?
Cóc nhìn bà vợ rồi quay lại nói với ông 

chồng:
- Ông...cho tôi xem lại con chó, tôi sẽ cố 

gắng.
TRẮC NGHIỆM TÂM LÝ

Chồng bàn với vợ:
- Anh đặt lên bàn ba thứ để xem con mình 

sẽ lấy thứ gì. Nếu nó lấy tờ 100 USD, tương lai 
nó sẽ là nhà tài chính. Nếu lấy cây viết, nó sẽ là 
nhà văn, còn nếu cầm quyển kinh thì nó sẽ làm 
linh mục.

Lát sau, cậu con vào phòng vớ cả ba thứ rồi 
chạy ra ngoài. Trong khi vợ còn đần mặt trước 
tình huống bất ngờ, chồng lẩm bẩm:

- Phương án thứ tư…
Vợ sốt ruột hỏi:
- Là sao hở anh?
- Là ăn cướp chứ còn sao nữa!

BỐ CỦA KẺ BỊ NẠN
Một vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra ngoài 

phố. Mọi người tò mò chen lấn vòng trong vòng 
ngoài để xem. Một anh lính đến chậm không 
tài nào vào xem được. Tức quá, anh ta liền hét 
toáng lên:

- Tôi là bố kẻ bị nạn đây!
Mọi người kinh ngạc quay lại nhìn và vội vã 

giãn ra cho anh ta vào. “Kẻ bị nạn” là một… chú 
chó vừa bị xe cán chết.

TRƯỢT CHÂN
Chuyện kể rằng: Có một hồ nước thiêng ở 

Canada. Ai muốn ước gì cứ nói lời ước của mình 
rồi nhảy xuống hồ tắm là được toại nguyện. Thế 
là mọi người từ khắp nơi trên thế giới kéo nhau 
đến rất đông. Người thì ước thành gấu trắng, 
người thì muốn thành đại bàng và có người còn 
ước thành hoa anh đào nữa. Có một anh đến bên 
hồ, hấp tấp thế nào lại trượt chân, vội thốt lên 
“Oh,SHIT!” và … rơi tõm xuống hồ.

BÍ MẬT KHỦNG KHIẾP
- Bí mật khủng khiếp đây! Đã có năm mươi 

nạn nhân! Mua báo không ông?
Khách qua đường mua một tờ, xem lướt qua:
- Này, thằng nhóc kia, làm gì có bí mật với 

nạn nhân nào?
- Đó chính là bí mật khủng khiếp mà ông là 

nạn nhân.
- !?
- Báo đây! Bí mật khủng khiếp, đã có năm 

mươi mốt nạn nhân… Báo đây…



Công đoàn Viên chức thành phố tặng quà con 
cán bộ, công chức, viên chức, lao động 

vượt khó học giỏi

LĐLĐ huyện Tiên Lãng biểu dương gia đình 
CNVCLĐ tiêu biểu và tặng quà cho con 

CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên 
trong học tập

Liên đoàn Lao động Quận Ngô Quyền tổ chức 
thăm, tặng quà gia đình CNVCLĐ tiêu biểu 

năm 2020

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quận 
Hồng Bàng tổ chức Lễ khánh thành công trình 

công viên cây xanh Lạc Hồng

Liên đoàn Lao động thành phố biểu dương 
Lao động sáng tạo, lao động giỏi năm 2020

LĐLĐ quận Lê Chân biểu dương gia đình 
CNVCLĐ tiêu biểu năm 2020, tặng quà con 

CNVCLĐ vượt khó học giỏi 
năm học 2020- 2021
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LĐLĐ thành phố trao trợ cấp cho 32 nữ CNLĐ 
đang trong chế độ thai sản Công ty TNHH 

May Quốc tế Gleeco Việt Nam

Liên đoàn Lao động thành phố họp bàn thống 
nhất phương án xây dựng khu nhà trọ công nhân 

văn minh, an toàn tại huyện Thủy Nguyên

LĐLĐ thành phố biểu dương gia đình 
CNVCLĐ và tặng quà con CNVCLĐ 

học giỏi vượt khó năm học 2020-2021 
tại quận Hải An

LĐLĐ thành phố khai mạc lớp dạy bơi cho con 
CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn

Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng trao Giấy khen 
cho CNVCLĐ tiêu biểu năm 2020 

Đoàn viên, CNVCLĐ ngành Y tế hỗ trợ phòng, 
chống dịch tại TP Hồ Chí Minh
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