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SỐ:5J/VP- CĐVHTTDL
V/v hướng dẫn xây dựng báo cáo tổng kết 

công tác công đoàn năm 2018.

Kính gửi: Các công đoàn trực thuộc

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc đổi 
mới công tác thông tin, báo cáo trong tổ chức công đoàn, Công đoàn Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn các công đoàn trực thuộc xây dựng báo cáo 
Tổng kết hoạt động công đoàn năm 2018 và Phương hướng hoạt động năm 
2019, cụ thể như sau :

1. Báo cáo Tổng kết hoạt động công đoàn năm 2018:
Điền thông tin vào biểu mẫu gửi kèm.
2. Kiến nghị, đề xuất
3. Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2019:
Các Công đoàn trực thuộc cần bám sát chương trình hoạt động toàn khoá 

và căn cứ vào tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị chú trọng đối mói nội dung 
và phương pháp hoạt động công đoàn, xác định nhiệm vụ chủ yếu thực hiện 
trong năm 2019 như sau:

- Vận động cán bộ, đoàn viên nêu cao tinh thần trách nhiệm trong tham 
mưu, nghiên cứu, xây dựng chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền, 
lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Đặc biệt tích cực tham mưu 
trong việc tổ chức các hoạt động thiết thực vì lợi ích đoàn viên; tăng cường các 
hoạt động xã hội của công đoàn đơn vị.

-T ổ chức phát động các phong trào thi đua trong CBCCVCLĐ gắn với cụ 
thể hóa các tiêu chí thực hiện Cuộc vận động: Xây dựng người CBCCVC 
“Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sảng tạo”.

-  Đẩy mạnh phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững 
mạnh; nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng cán bộ công đoàn.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại 
hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XII, Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 
năm 2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết số 01/NQ-CĐVC ngày 
09/01/2014 của Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam khóa IV về đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền chưong trình Tổng thể cải cách hành chính Nhà 
nước giai đoạn 2011-2020...; đẩy mạnh việc tuyên truyền, quán triệt, triển khai 
và cụ thể hóa các tiêu chí Nghị quyết Đại hội III Công đoàn Bộ Văn hóa, Thể



thao và Du lịch, Nghị quyết Đại hội V Công đoàn Viên chức Việt Nam và Nghị 
quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

- Thực hiện hiệu quả công tác tài chính và hoạt động của uỷ ban kiểm tra 
công đoàn.

- Tham gia phối họp thực hiện tốt quy chế dân chủ tại nơi làm việc.

Đề nghị các công đoàn trực thuộc xây dựng báo cáo đánh giá tình hình 
CBCCVC và hoạt động công đoàn từ đầu năm đến ngày 15/11/2018, ước thực 
hiện đến hết năm 2018 theo nội dung hướng dẫn trên.

Báo cáo gửi về Văn phòng Công đoàn Bộ trước ngày 18/11/2018 để Công 
đoàn Bộ tổng họp báo cáo Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Mọi chi tiết liên hệ đồng chí Trần Huy Toản, Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ 
(đt: 0912361911)./.

TM. BAN THƯỜNG VỤ
Nơi nhận:
-  Như trên;
- Lưu Văn thư.

Tuấn Linh



BIỂU MẪU TỔNG HỢP KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM 2018
(Kèm theo Công văn sỗ: /VP-CĐBVHTTDL ngày 2 tháng 11 năm 2018)

TT Nội dung Đơn vi tính_________ _ * ________ Số lượng

I. Số liêu tổ chức, cán bô

1

- Tổng số cán bộ, công chức, viên chức, lao động (trong đó: ... nữ)
- Số đoàn viên công đoàn? (trong đó: ... nữ)
- Trình độ chuyên môn (tiến sỹ: ..., thạc sỹ: ..., đại học: ..., cao đẳng, trung cấp: ...)
- Trình độ lý luận chính trị (cao cấp: ..., cử nhân: ..., trung cấp: ..., sơ cấp: ...)

- Dân tộc thiểu số

Người

2

Số cán bộ công đoàn của đơn vị (trong đó: nữ)
- Trình độ chuyên môn (tiến sỹ: ..., thạc sỹ: ..., đại học: ..., cao đẳng, trung cấp: ...)
- Trình độ lý luận chính trị (cao cấp: ..., cử nhân: ..., trung cấp: ..., sơ cấp: ...)
- Tỷ lệ đảng viên
- Dân tộc thiểu số

Người

3 Cán bộ công đoàn của đơn vị được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công đoàn (trong 
đó: ... nữ)

Người

4
Bồi dưỡng, tập huấn nội dung bình đẳng giới, lồng ghép giới, bạo lực gia đình,..
- Số cán bộ, đoàn viên công đoàn là nữ tham gia:
- Nội dung:

Người

5

- Số đoàn viên kết nạp mới
- Sổ đoàn viên chuyển đến
- Số đoàn viên chuyển đi hoặc nghỉ hưu
- Số biên chế giảm

Người



TT Nội dung Đơn vị tính Số lượng
II. Thực hiện Quy chế dân chủ

1 - Có thoả ước lao động tập thể Có/không

2 - Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức (hoặc Hội nghị người lao động đối với doanh nghiệp) Có/không

3
Tổ chức đối thoại tại nơi làm việc:
- Định kỳ

- Đột xuất
Có/không

4 Ban thanh tra nhân dân Có/không

5
Kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân
- Số cuộc thanh tra
- Nội dung:

III. Chăm lo bảo vệ lọi ích cho đoàn viên và người lao động

1
- Số cuộc tư vấn pháp luật
- Số lượt người được tư vấn pháp luật

Cuộc

2 Số đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau được công đoàn hỗ trợ, 
thăm hỏi (trong đó: nữ) Lượt

3 Tổng số tiền hỗ trợ, thăm hỏi Đồng

4
Số thoả thuận ký thực hiện “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động”
- Do đơn vị ký
- Do công đoàn ký

Bản

5 - Tổ chức bếp ăn tập thể cho CBCCVC Có/không
9



TT Nội dung Đơn vi tính_________ __*________
r

SÔ lưong________ *--£2-----
- Thực hiện bữa ăn ca cho người lao động (đối vói doanh nghiệp): 
+ Có tổ chức bữa ăn ca từ 15.000đ/người trở lên

6 Số đoàn viên được khám sức khoẻ định kỳ (trong đó: nữ) Người

IV. Công tác tuyên truyên, giáo dục

1

Hoạt động tuyên truyền, phổ biến chỉ thị, nghị quyết, chính sách, pháp luật... do công đoàn 
tổ chức
- Sổ cuộc
- Số lượt đoàn viên và người lao động tham gia
- Hình thức:

Cuộc

Người

2 Số đoản viên và người lao động được học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp (Trong 
đó: nữ)

Người

3

Hoạt động triển khai Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị
- Tổ chức học tập, quán triệt
- Số lượt người tham dự

Số lớp 

Người

4

Hoạt động văn nghệ, thể thao:
- Hoạt động cụ thể:
- Số lượt người tham gia

Ệp
Người

5

Xây dựng nơi làm việc không khói thuốc lá:
- Tham gia Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá
- Hình thức tuyên truyền:
- Nội dung tuyên truyền:
- Số người tham dự:

________________ »................... ..................................................................... ..... -.....................

Người

Người



TT Nội dung Đon vị tính Số lượng

6

Tổ chức tuyên truyền An toàn giao thông
- Văn bản ban hành
- Số cuộc tuyên truyền
- Lượt người tham gia
- Hình thức tuyên truyền:
- Nội dung tuyên truyền:

Văn bản 

Cuộc 

Người

7 Số đoàn viên công đoàn được công đoàn giới thiệu cho tổ chức Đảng kết nạp Người

8
- Mua Báo Lao động

- Số lượng Báo Lao động đã mua

Có/không

Tờ

V. Công tác nữ công

1
•

Có Ban nữ công quần chúng Có/không

2 Số uỷ viên Ban nữ công quần chúng (lập danh sách gồm họ tên và sô điện thoại) Người

3 Số cá nhân, tập thể đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” Đơn vị/Người

4 Số nữ được khen thưởng từ Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và tưong đương trở lên Người

5

Các hoat đông kỷ niêm ngày 8/3, 28/6, 20/10.....

- Kỷ niệm ngày 8/3:
+ Số cán bộ, đoàn viên công đoàn tham gia:
+ Nội dung:

Người



TT Nội dung Đơn vi tính_______ _i_______
7

SÔ lượng
- Kỷ niệm ngày 20/10:
+ Số cán bộ, đoàn viên công đoàn tham gia: 
+ Nội dung:

Người

- Một số hoạt động nhân dịp 1/6, Tết Trung Thu 

+ Nội dung:
Người

- Một số hoạt động khác:

VI. Hoạt động xã hội

1

H ỗ trợ xây nhà “Mải ẩm công đoàn ”, “xã hội tình nghĩa ” 

Trong đó:
- Số tiền:
- Số nhà:

Đồng

Cái

Các hoạt động xã hội tình nghĩa khác: 
Hoạt động cụ thể: li

2
Trong đó:
- Số tiền:
- Số người:

Đồng

Người

3
Hoạt động ủng hộ Tháng cao điểm “Vì người nghèo” 
- Số tiền Đồng

r



V

TT 
»------------ Nội dung Đơn vị tính

r

SÔ lượng
- Hoạt động cụ thể:

4 Số Mẹ Việt Nam anh hùng được công đoàn phụng dưỡng, chăm sóc Người

5 Tham gia hiến máu Có/không

VII. Tham gia kiểm tra Điều lệ, giám sát việc thực hiện chính sách, chế độ

1 Số cuộc công đoàn tổ chức và tham gia kiểm tra việc thực hiện chính sách, chế độ theo quy 
định pháp luật Cuộc

2
Giải quyết đon thư khiếu nại, tố cáo
- Số đơn thư:
- Tình trạng giải quyết:

VIII Phong trào thi đua

1

- Triển khai, thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng cơ quan văn hoá, ngày làm việc 8h có 
chất lượng, hiệu quả”:

- Phong trào thi đua do công đoàn phát động 

+ Số phong trào được phát động:
+ Nội dung:

b

# ố


