Nm 2018, theo ch o ca LL tnh, Ban Thng v Liên oàn Lao ng th xã Hng Lnh t ra ch tiêu phát trin 150
oàn viên, thành lp 02 CCS trong doanh nghip. n thi im 31/10/2018, Liên oàn Lao ng th xã ã vt ch
tiêu v thành lp CCS trong doanh nghip (vt 50%), hoàn thành ch tiêu phát trin 150 oàn viên (100%).
Vi quan im "Phát trin oàn viên, nâng cao cht lng, hiu qu hot ng công oàn c s là mt trong nhng nhim
v trng tâm, xuyên sut ca t chc công oàn xây dng t chc công oàn vng mnh, nhm thc hin tt vai trò bo
v quyn, li ích hp pháp ca ngi lao ng"; hoàn thành ch tiêu phát trin oàn viên, thành lp CCS nm
2018, bên cnh tranh th s lãnh o, ch o quyt lit ca các cp y ng, s phi hp to giúp có hiu qu t các
phòng, ban chuyên môn th xã; Ban Thng v LL th xã ã xây dng chng trình k hoch, tp trung ch o các
cp công oàn gn vic tuyên truyn, vn ng ngi lao ng t nguyn gia nhp t chc Công oàn Vit Nam vi vic gii
quyt, áp ng tt nht tâm t, nguyn vng ca ngi lao ng; ly vic tìm hiu, gii áp tha áng tâm t, quyn li hp
pháp, chính áng ca ngi lao ng là yu t cn bn ngi lao ng thy vai trò, tác dng ca t chc công oàn trong
vic i din, bo v quyn, li ích hp pháp chính áng ca ông o ngi lao ng. Tip tc trin khai thc hin các gii
pháp thc hin " tt c vì li ích oàn viên", hng ng tích cc ch "Mi CCS – mt li ích oàn viên" bo m t chc
công oàn em li nhiu li ích cho ngi lao ng là oàn viên công oàn; Các hot ng công oàn tp trung vào
vic chm lo, bo v quyn, li ích hp pháp, chính áng ca CNVCL, chia s, tháo g khó khn, ng hành cùng
doanh nghip. Tng cng ch o kt hp y mnh phát trin oàn viên vi phát huy tinh thn dân ch trong hot ng
công oàn, xây dng CCS vng mnh. ng thi, LL th xã cng trích mt phn kinh phí trong vic khuyn khích
nâng cao hiu qu công tác phát trin oàn viên; khen thng nhng tp th, cá nhân có thành tích xut sc
trong công tác phát trin oàn viên, thành lp CCS trong doanh nghip.

Trong 6 tháng u nm, mc du LL th xã ã rt tích cc trong công tác tuyên truyn, vn ng nhng ch mi vn ng
thành lp c 02 CCS, phát trin mi 72 oàn viên; thc t rt khó khn, trong 6 tháng cui nm, thng trc LL th xã
ã tng cng các bui làm vic vi các doanh nghip, BCHC c s; c bit tip cn, gn gi, nm bt tâm t nguyn vng
ca ngi lao ng tuyên truyn vn ng, thông qua các cuc kim tra hot ng công oàn và kim tra liên ngành
thc hin nhim v v phát trin oàn viên. n thi im cui tháng 10/2018, ã thành lp thêm 01 CCS, kt np mi 78
oàn viên trong các doanh nghip.
Trong thi gian ti, thc hin tt công tác phát trin oàn viên, thành lp CCS trong doanh nghip, LL th xã s
tip tc kho sát, nm bt c im, tình hình sn xut kinh doanh, ngi lao ng ca tng doanh nghip, trên c s ó xây
dng k hoch và tuyên truyn, vn ng hoàn thành ch tiêu nm 2018 t kt qu cao nht./.
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