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Chủ tịch Công đoàn Công ty Xăng dầu Tiền Giang 

 

 

HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN THEO MÔ HÌNH CỤM VÙNG MIỀN 

TÁC DỤNG VÀ HIỆU QUẢ 

 

 
Trong những năm qua, thị trường xăng dầu thế giới luôn diễn biến phức tạp, tạo ra những 

thách thức, khó khăn lớn trong hoạt động kinh doanh xăng dầu của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, 
trong đó hoạt động công đoàn và phong trào CNVC-LĐ cũng bị ảnh hưởng. Để hoạt động công 
đoàn thật sự đổi mới về tổ chức, nội dung và phương thức theo tinh thần nghị quyết Hội nghị lần 
thứ VI - Ban Chấp hành Công đoàn Xăng dầu Việt Nam, tại hội nghị tổng kết công tác công đoàn 
năm 2008, Ban Thường vụ Công đoàn Xăng dầu Việt Nam đã thống nhất chỉ đạo tổ chức sinh hoạt 
công đoàn theo mô hình Cụm vùng miền. Đây là niềm tự hào, vừa khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, tâm 
huyết của đội ngũ cán bộ và tổ chức Công đoàn Xăng dầu Việt Nam, vừa là niềm tin, là động lực 
cho hàng vạn CNVC-LĐ vững bước trên con đường xây dựng Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam trở 
thành Tập đoàn kinh tế mạnh.  

 
Có thể nói, đây là chủ trương phù hợp, có tác dụng nhiều mặt, tạo được những chuyển biến 

rõ nét trên tất cả các lĩnh vực, động viên mọi CBCNV các đơn vị trong cụm thi đua sản xuất kinh 
doanh, tạo động lực và đem lại hiệu quả thiết thực, tăng cường sự đoàn kết, hiểu biết nhiều hơn 
giữa các đơn vị, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa của Petrolimex, góp phần cùng hoàn 
thành nhiệm vụ chính trị Nhà nước giao. Đóng góp vào thành công chung đó, tổ chức công đoàn 
các Công ty Xăng dầu thành viên tại các cụm vùng miền đã có nhiều đổi mới về nội dung và 
phương thức hoạt động, đã phối hợp có hiệu quả với chuyên môn triển khai tổ chức tốt các phong 
trào thi đua, tham gia quản lý, chăm lo đời sống người lao động,… tạo môi trường thuận lợi để mọi 
CNVC-LĐ đóng góp trí lực, phát huy tinh thần làm chủ, động viên tinh thần lao động sáng tạo, dám 
nghĩ, dám làm, nâng cao trách nhiệm trên mọi cương vị công tác, chính đây là nền tảng tạo nên sự 
đồng thuận, gắn bó giữa người lao động với tổ chức công đoàn và là yếu tố tạo sự thống nhất, sự 
phối hợp có hiệu quả giữa tổ chức công đoàn với chuyên môn, từ đó tạo được sự ổn định cho 
doanh nghiệp phát triển bền vững. Vì qua thực tiển của hoạt động công đoàn theo mô hình cụm 
vùng miền mới sản sinh được những hình thức và nội dung sinh hoạt mới, phong phú hơn. Nếu như 
thời gian đầu sinh hoạt công đoàn cụm chỉ là sinh hoạt giao ban thông tin những vấn đề chung trong 
hoạt động SXKD của ngành, hoạt động của công đoàn, sau đó là giao lưu văn hóa thể thao giữa 
các đơn vị với nhau, về sau ngoài hoạt động giao ban công đoàn và giao lưu văn hóa thể thao các 
cụm vùng miền tùy theo điều kiện, đặc điểm đã tổ chức các loại hình  hội thi có tính chất chuyên 
môn liên quan đến ngành nghề như: Thi về công tác PCCC cả phần lý thuyết và thực hành; Thi kiến 
thức về pháp luật lao động; Thi cửa hàng trưởng giỏi; người bán hàng giỏi, bán hàng văn minh,.. 
đóng góp quan trọng trong giao dục ý thức và nâng cao kiến thức, tay nghề cho người lao động trên 
các mặt, chứ không đơn thuần hoạt động cụm vùng miền chỉ là dịp gặp gỡ vui chơi, giải trí như 
nhiều người nhận xét như lúc đầu. 
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Và cũng qua thực tiễn phong trào CNVC và hoạt động công đoàn theo mô hình cụm vùng 
miền mang lại nhiều kết quả: 

 
- Trước hết, đã xây dựng được tổ chức công đoàn vững mạnh bền vững thực chất và là yếu 

tố quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả SXKD của doanh nghiệp, qua đó Công đoàn sẽ được 
Cấp ủy Đảng tin tưởng, quan tâm, chuyên môn tạo điều kiện thuận lợi, từ đó vai trò của tổ chức 
công đoàn mới được phát huy hiệu quả trong mọi hoạt động, đồng thời công đoàn mới có điều kiện, 
động lực nâng cao tính chủ động, đổi mới hình thức, nội dung hoạt động phù hợp tạo nên sự hấp 
dẫn thu hút đoàn viên, CNVC-LĐ hưởng ứng, tự giác tham gia, phát huy trách nhiệm, sáng tạo 
trong lao động sản xuất kinh doanh và các hoạt động phong trào. 

 
- Thông qua Hoạt động công đoàn theo mô hình cụm vùng miền, lãnh đạo Chuyên môn cùng 

với tổ chức công đoàn các đơn vị sẽ không ngừng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người 
lao động, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Tạo cơ hội để người lao động 
được học tập, bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng nghề 
nghiệp. Giải quyết kịp thời thỏa đáng những băn khoăn, kiến nghị của CNVC- Lao động và của 
đoàn viên Công đoàn. 

 
- Hoạt động công đoàn theo mô hình cụm vùng miền sẽ xây dựng được đội ngũ cán bộ công 

đoàn vừa có năng lực, trình độ và sự nhiệt tình, tâm huyết và trách nhiệm đối với tổ chức công đoàn 
và đơn vị, tự thân người cán bộ công đoàn phải xây dựng cho mình phương pháp vận động, thuyết 
phục phù hợp, linh hoạt trong công việc, biết tập trung thực hiện một số công tác trọng tâm có hiệu 
quả và mọi hoạt động của công đoàn sẽ gắn với nhiệm vụ chuyên môn, hướng tập trung vào vận 
động CNVC-LĐ phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị. 

 
- Hoạt động công đoàn theo mô hình cụm vùng miền cũng là môi trường thuận lợi để CNVC-

LĐ, đoàn viên tu dưỡng, rèn luyện trưởng thành. Đây là cơ hội, là điều kiện để cấp ủy Đảng và lãnh 
đạo các đơn vị thông qua hoạt động của tổ chức công đoàn trao đổi rút kinh nghiệm trong công tác 
tuyên truyền, phổ biến những chủ trương của Đảng, nhiệm vụ của chuyên môn đến người lao động 
trong quá trình điều hành tại mổi đơn vị, tạo ra cầu nối mật thiết giữa lãnh đạo Đảng - Chuyên môn - 
Công đoàn với người lao động từng đơn vị trong cụm.  

 
- Thông qua Hoạt động công đoàn theo mô hình cụm vùng miền tạo ra sự ủng hộ, thống 

nhất cao trong lãnh đạo chuyên môn, về phương thức điều hành, tạo điều kiện, môi trường thuận 
lợi, dân chủ để tổ chức công đoàn và người lao động tham gia vào các phương án sản xuất - kinh 
doanh, quản lý đơn vị, thực hiện nhiệm vụ tại từng đơn vị một cách nghiêm túc, đúng pháp luật. 

 
Tổ chức Công đoàn là một thành viên trong hệ thống Chính trị - Xã hội, hoạt động dưới sự 

lãnh đạo của Đảng, mục tiêu trước tiên là xây dựng và phát triển doanh nghiệp. Phát huy vai trò của 
tổ chức công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh là trách nhiệm của tổ chức công đoàn 
dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng và sự hổ trợ tạo điều kiện của chuyên môn từng đơn vị. Với tác 
dụng và hiệu quả của mô hình hoạt động công đoàn theo cụm vùng miền trong thời gian qua và tiếp 
tục được duy trì trong thời gian tới. Chúng tôi chắc chắn rằng: vai trò của tổ chức công đoàn được 
phát huy, phong trào CNVC-LĐ toàn Tập đoàn sẽ được phát triển mạnh hơn, mang lại hiệu quả cao 
hơn, tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển bền vững ./. 
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