Hin nay trên a bàn phng Hòa Khánh Bc ã xây dng c 21 T t qun vi gn 2.000 công nhân
tham gia ti các khu nhà tr công nhân nh khu vc Quang Thành 4A, Quang Thành 4B, a
Phc 1, 2, Thanh Vinh 1, 2, Quang Thành 3B. Thông qua các T t qun khu nhà tr công
nhân, các cp công oàn ã tích cc phi hp cùng vi công an và ngành chc nng t chc các hot
ng tuyên truyn pháp lut, phòng chng ti phm và t nn xã hi sâu rng trong công nhân. Bên
cnh các hot ng tuyên truyn, các cp Công oàn thành ph, Liên oàn lao ng qun qun Liên
Chiu, công oàn c s phng Hòa Khánh Bc cng ã t chc các hot ng vn hóa vn ngh, TDTT nh
"Ting hát công nhân khu nhà tr", t chc các trò chi, hi thi m thc, chm lo cho công nhân
nhà tr không v quê vui tt, trang b t sách, báo, tivi… các hot ng này ã góp phn ci thin,
nâng cao i sng vt cht, tinh thn cho công nhân, hình thành k nng sng vn minh công
nghip, ng thi xây dng c mi quan h gn bó gia công nhân vi a phng.

Tuyên truyn ti các t công nhân t qun

Vic thành lp các T t qun khu nhà tr công nhân ti các khu nhà tr khu công nghip ã to dng
c mi quan h gn bó cht ch gia chính quyn a phng, Công oàn, Mt trn T quc và các t chc
chính tr xã hi c s. ng thi ã to iu kin thun li cho t chc Công oàn tuyên truyn, ph bin pháp
lut, kp thi nm bt tâm t, tình cm và nguyn vng ca công nhân lao ng có hng gii quyt nhng
vn phát sinh. Theo ó hn ch xy ra các v ln xn, gây mt trt t an toàn xã hi ti a phng. Các T t
qun công nhân tng bc hot ng có hiu qu, góp phn tng cng tình oàn kt, tng tr, giúp nhau
khi có khó khn trong cuc sng, to chuyn bin trong công nhân v ý thc gi gìn v sinh môi
trng, chp hành tt quy nh tm trú, tm vng ca a phng, thúc y phong trào qun chúng bo v an
ninh T quc; gi gìn an ninh chính tr, trt t an toàn xã hi trên a bàn.
T T qun khu nhà tr công nhân lao ng ti các khu công nghip là bc u áp ng òi hi bc thit ca
công tác tp hp qun chúng a dng ca ng ta và các t chc chính tr, xã hi, nht là t chc Công
oàn. Mô hình t chc này ang rt cn có s quan tâm ch o thng nht, phi hp cht ch gia chính
quyn, oàn th các cp và t chc Công oàn, nht là nhng a phng có ông công nhân lao ng
làm vic ti các khu công nghip.

Trao quà cho công nhân nhà tr có hoàn cnh khó khn

T khi thành lp n nay, mô hình t công nhân t qun khu nhà tr trong dân c ã ci thin c tình
hình vi phm an ninh trt t trên a bàn, không xy ra các v vi phm pháp lut hình s, trng án,
trm cp, t nn xã hi. Mô hình t t qun trên a bàn ti các khu công nghip bc u kh quan mang li
nhiu li ích cho công nhân và góp phn xây dng phong trào Toàn dân bo v an ninh T quc.

Vn Thông.

