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BÁO CÁO 

Tình hình chăm lo đời sống CNVCLĐ 

trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 

 

 

Năm 2017, mặc dù ngành Dệt May có những thuận lợi hơn năm 2016: tăng 

trưởng ổn định, tình hình xuất khẩu của ngành được cải thiện, các doanh nghiệp có đơn 

hàng dồi dào, việc làm của người lao động được đảm bảo. 

Tuy nhiên, bên cạnh thuận lợi, ngành cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, 

thách thức như lương tối thiểu, nguyên nhiên vật liệu tăng làm đội chi phí đầu vào, 

giảm khả năng cạnh tranh với các nước có nhân công giá rẻ; năm 2017 cũng là năm 

liên tiếp xảy ra thiên tai lũ lụt, tình trạng thực phẩm bẩn, dịch bệnh...cũng ảnh hưởng 

không nhỏ tới đời sống người lao động, nhất là lao động xa quê, ở trọ. 

Tuy  khó khăn nhưng các doanh nghiệp vẫn thực hiện nhiều giải pháp nhằm đảm 

bảo thu nhập và đời sống ổn định cho người lao động. Bình quân thu nhập toàn ngành 

năm 2017 đạt hơn 7 triệu đồng/ người/ tháng, tăng 8.3% so với cùng kỳ năm 2016. 

Thực hiện kế hoạch số 50/KH-TLĐ ngày 28 tháng 11 năm 2017 của Tổng Liên 

đoàn Lao động Việt Nam về việc chăm lo đời sống cho CNVCLĐ nhân dịp Tết 

Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Công đoàn Dệt May Việt Nam đã có công văn chỉ đạo 

các công đoàn cơ sở chủ động thực hiện các biện pháp thiết thực như tăng cường, giám 

sát thực hiện chế độ, chính sách cho ĐV và NLĐ, trong đó quan tâm đến việc thanh 

toán tiền lương, tiền lương tháng 13, tiền thưởng Quý, thưởng Tết và các khoản thưởng 

khác theo quy chế của cơ quan, đơn vị; Khảo sát, lập danh sách và tổ chức thăm hỏi, 

tặng quà cho ĐV và NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, tiếp tục thực hiện chương trình 

“Tấm vé nghĩa tình” hỗ trợ vé tàu, xe cho ĐV và NLĐ ngoại tỉnh, quê xa có hoàn cảnh 

khó khăn, nhiều năm liền không có điều kiện về quê ăn Tết; tổ chức chương trình “Tết 

sum vầy” năm 2018 để họp mặt ĐV và NLĐ không về quê; hỗ trợ tổ chức các hoạt 

động vui Tết Thanh niên công nhân, phấn đấu để mọi thanh niên công nhân đều có Tết, 

được vui Tết; Vận động cơ quan, đơn vị, các nhà tài trợ, nhà hảo tâm và ĐV và NLĐ 

trong cơ quan, đơn vị (những ĐV và NLĐ có chức vụ, hoặc có điều kiện kinh tế hơn) 



hỗ trợ đồng nghiệp ở các vùng ngoại thành, vùng sâu, các vùng bị ảnh hưởng bởi thiên 

tai, bão lụt...cùng vui Tết Mậu Tuất năm 2018. 

Kết quả, tại hầu hết các đơn vị trong hệ thống, người lao động được trả đủ lương 

tháng 01/2018, thưởng tháng lương thứ 13 cho người lao động, có đơn vị thưởng từ 2-3 

tháng lương. Ngoài lương, thưởng bằng tiền, hầu hết các đơn vị còn tặng quà Tết bằng 

hiện vật cho người lao động, một số đơn vị còn hỗ trợ tiền tàu xe cho người lao động ở 

xa về quê ăn Tết, trợ cấp cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, thăm hỏi 

tặng quà cho các gia đình chính sách. 

Theo báo cáo của các đơn vị, Tết Mậu Tuất năm 2018, gần 5000 vé tàu xe được 

phát cho người lao động với số tiền hơn 1.6 tỷ đồng; 117 người được bố trí xe đưa về 

quê ăn Tết và đón trở lại làm việc; 53.920 đoàn viên được tặng quà bằng tiền, trị giá 

gần 40 tỷ đồng; 78.846 đoàn viên được tặng quà bằng hiện vật với giá trị gần 33 tỷ; 

trong năm có 19 đoàn viên được hỗ trợ xây nhà tình thương với số tiền gần 700 triệu 

đồng; 4.622 lao động được bố trí Tết, hơn 7000 lao động được tham gia Tết sum vầy, 

trong đó tại cấp Công đoàn ngành gần 900 người, tại cơ sở hơn 6000 người; 82% 

người lao động không phải là đoàn viên công đoàn được tặng quà Tết (có phụ lục kèm 

theo) 

Điểm khác biệt trong công tác chăm lo Tết năm 2018 là các chương trình Tết 

Sum vầy được Công đoàn Dệt May Việt Nam tổ chức tại 3 khu vực Bắc, Trung, 

Nam, thu hút đông đảo CNLĐ tham gia. 

- Tại khu vực Miền Nam, với tinh thần “Chung tay vì CNLĐ ngành Dệt 

May” Tết sum vầy được tổ chức kết hợp chương trình Ngày hội Bán hàng với giá ưu 

đãi cho người lao động. Hội chợ được tổ chức trong 04 ngày từ ngày 10 đến ngày 

14/01/2018 tại Tổng Công ty Việt Thắng với sự tham gia của 24 gian hàng, trong đó có 

16 gian hàng của các đơn vị Dệt May trong ngành và 8 gian hàng của các đơn vị ngoài 

ngành phục vụ các mặt hàng nhu yếu phẩm dịp Tết. Các đơn vị tham gia Hội chợ đều 

cam kết giảm giá từ 20-40% các sản phẩm so với giá bán trên thị trường, để phục vụ 

đoàn viên, người lao động. 

Hội chợ thu hút gần chục nghìn lượt người lao động thuộc cụm Việt Thắng, Việt 

Tiến, Khu chế xuất Linh Trung và nhân dân trong khu vực đến mua sắm, theo thống kê 

từ các gian hàng, tổng doanh thu đạt trên 5 tỷ đồng, giúp người lao động mua được 

nhiều sản phẩm đảm bảo chất lượng với giá rẻ; bên cạnh đó, các đơn vị cũng tiếp thị ký 

kết các hợp đồng cung cấp sản phẩm với nhau.  



Cũng tại khu vực Miền Nam, Lãnh đạo Công đoàn Dệt May Việt Nam đã trực 

tiếp đi thăm hỏi, động viên và trao tặng 40 phần quà cho những công nhân khuyết tật 

và công nhân có hoàn cảnh khó khăn của Công ty Cổ phần Việt Hưng, Công ty Cổ 

phần may Phương Đông với tổng số tiền 35 triệu đồng. 

- Tại khu vực miền Trung, Tết sum vầy được tổ chức trang trọng, ấm cúng tại 

Công ty CP Dệt May Huế, thu hút đông đảo các công đoàn cơ sở khu vực miền Trung từ 

Huế đến Đà Nẵng tham gia, bao gồm các hoạt động phong phú, đa dạng như giao lưu văn 

hóa, văn nghệ, trò chuyện với những người lao động tuy cuộc sống còn nhiều khó khăn 

nhưng đã luôn nỗ lực vượt khó, đạt được thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất. Tại 

buổi gặp mặt, Lãnh đạo Công đoàn Dệt May Việt Nam đã tặng quà, trợ cấp cho 1.027 

đoàn viên công đoàn và người lao động với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng. 

- Tại khu vực Miền Bắc, Công đoàn Dệt May Việt Nam tổ chức Tết sum vầy 

tại Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Nam Định và Công ty TNHH Tổng Công ty Dệt 

May Miền Bắc Vinatex - Chi nhánh Tuyên Quang. Tại khu vực này, gần 1000 đoàn 

viên công đoàn, người lao động và các đối tượng chính sách tại địa phương được tặng 

quà với tổng số tiền gần 500 triệu đồng. 

Ngoài ra, thực hiện chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn”, Công đoàn 

Dệt May Việt Nam đã thỏa thuận và ký kết với Công ty CP FPT Shop, một trong những 

đối tác của Tổng liên đoàn để triển khai thực hiện chương trình “Bạn đồng hành - F. 

friends”, mang lại phúc lợi nhiều hơn cho đoàn viên công đoàn, người lao động. 

Các đơn vị đều có kế hoạch đảm bảo việc làm cho CNVCLĐ sau nghỉ Tết, một 

số đơn vị kế hoạch sản xuất đã đủ đến hết Quý I, Quý II/2018. Mặt khác do làm tốt 

công tác chăm lo đời sống, công tác tuyên truyền, tổ chức, động viên nên tư tưởng 

CNVCLĐ nhìn chung ổn định. Tình hình lao động ở các đơn vị biến động không đáng 

kể, tinh thần người lao động phấn khởi, tích cực thi đua lao động sản xuất và công tác, 

phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I/2018 của đơn vị. 

 

                                                                       TM.BAN THƯỜNG VỤ 

   Nơi nhận:                                                                                  PHÓ CHỦ TỊCH 
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