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BAO CÁO
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I. MQT sO HOAT BONG CONG BOAN NO! B3T
1. Cong tác tham gia xy diyng chInh sách pháp 1ut, di din, bão
v,chàm lo quyên, ki Ich hçrp pháp, chInh dáng cüa cong nhân, viên chfrc,
lao dng
Tng Lien don Lao dng Vit Nam tp trung hoàn thin h sa dir an Lut
s1ra di, b sung mt s diu cüa Lut Cong don: t chrc hop Ban son thâo, to
biên tsp; hop và tiêp thu kin cüa ca quan thâm djnh là Uy ban các van dê xã
hi cüa Qu& hi... Theo do, dx tháo Lu.t süa di, b sung mt s diu cüa Lu.t
Cong do.n dir kin sira di, b sung ni dung tai 14 diu; si:ra k5 thut tai 05 diu
trong thng s 33 diu cña Lut Cong doàn, tp trung vào 03 nhóm ni dung: Hoàn
thin quy djnh v t chi'rc b may Cong doàn và co chê quán i can b cong doàn;
hoãn thin ccr chê tài chInh cong doàn trong bôi cãnh mth; hoàn thin các quy
djnh cUa pháp 1ut cong doàn d phü hç'p vâi Hin pháp và h thông pháp 1u.t,
nht là B 1ut Lao dng nm 2019.
Trong do, d hon thin ni dung quy djnh v tài chInh cong don trong dr
thâo Luât, Tong Lien dioàn t chrc hi thão chuyên d ye tài chInh cong doàn, tp
trung thâo 1un mt s ni dung: Sra di các khoãn m11c chi tâi chInh cong doàn,
dáp rng yêu cu quàn l tài chInh cOng doàn trong bM earth mâi theo hux9ng thit
thrc, hiu qua; các quy djnh ye kiêm tra, giám sat, cOng khai tài chInh cOng doân,
phü hçp vi quy djnh cüa pháp luat, dam bâo cOng khai, minh bach; vic quàn 1)T,
sr dyng, khai thác tài san tai các co quan cOng doàn, các don vj s1r nghip và các
dcm vj kinh to cong doàn...
Vói vai trO dai din ngithi lao dng trong Hi dng Tin lucing Quc gia,
can cü các diu kin thçrc tin và nguyen vng eüa ngu&i lao dng, Tng LiOn
doãn dO xuât phucmg an tang luong ti thiu vñng näm 20211. Tuy nhiOn, tai
phiOn hp cüa Hi dng Tin itxong Quc gia, sau khi nghe kin cüa các ben,
vó'i tinh than chia sO khó khan, dng hành cüng doanh nghip, Tong Lien doàn
Lao dng Vit Nam d xu.t chi.ra diu chinh tin luong téi thiu näm 2021 trong
näm nay, khuyn nghj ChInh phü diu chinh tin hrang ti thiu nm 2021 tr
Phucrng an 1: Lircmg thi thiu së tang binh quan 3,95% ap di,ing tang tr 1/7/2021; Phllong an 2: tang binh quân
2,5%, áp ding tr 1/1/202 1.
1

1

ngày 01/7/2021 (lüi 6 tháng SO vói thông 1 các nàm qua), müc tAng cii th Hi
dông së thucmg hrçmg, dam phán vào du qu II nãm 2021, sau khi dánh giá c11
the tInh hinh kinh t - xâ hôi cüa Viêt Nam näm 2020 và các chi so khác có lien
quan. Tuy nhiên, de xuât nay không duçic chap thun, Hi dông vn tiên hành bó
phiu theo phucing an duçc da s thành viên dng thun2; vi 4y các dai biu cüa
Tong Lien doàn dã không tin hnh bô phiu do phuong an Hi dng dua ra ho
phiêu chua dáp trng duçc nguyen v9ng cüa ngthi lao dng, chua dam bào sir hài
hôa, hçp l, ton din. Tng Lien doàn tip tiic kiên trI quan dim d xu.t ye
phuong an chua tang hwng t& thiu vüng nAm 2021 chi dn ht tháng 06/2021
khi tham gia kiên vào dir thâo báo cáo khuyên ngh ChInh phü.
Truóc din bin phirc tap và ãnh huing cüa tInh hInh djch bnh Covid19, cac c.p cong doàn tip tic dy manli tuyen truyn các bin pháp phOng,
chng djch; kjp thai tham muu, d xut Ca ch, chInh sách, trMn khai cac giái
pháp h trg ngui lao dng bj ánh huO'ng byi dch bnh ti'r ngun 1irc cüa t chiirc
cong doàn và ngun kinh phi xâ hi boa; phi hcTp vài Co quan quân l nhà rnxOc
tang cithng giám sat, kim tra vic thixc hin pháp lust lao dng, kjp tlthi phát
hin, ngan chn các hành vi vi pham, tránh tInh trng các doanh nghip lqi diing
tInh hInh d chm dirt hcp dng lao dng vói nguôi lao dng không dung quy
djnh... Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam tO chrc buOi lam vic trirc tuyên vói
Ban Thuing vii Lien doàn Lao dng thành ph Dà Nng và Lien doàn Lao dng
tinh Quàng Nam ye tInh hInh din biên djch bnh Covid- 19 và cOng tác phông,
chng; ban hành van bn b sung déi tugng là doàn viên cong doàn có mirc
luang thp hon miirc luong co s thI không phâi dóng doàn phi cOng don trong
thai gian hithng müc luong neu trên4; ban hành van bàn chi dao các cp cOng
doàn tip tiic triên khai các bin pháp phOng, chng djch Covid-19, 4n dng
toàn th can bô, doàn viên, cOng nhân, viên chirc, lao dng (CNVCLD) cài dt
ing ditng B1uezone5. Lien doàn Lao dóng tinh Thai BInh t chirc xét h so h
trçi cho tren 2.000 doàn vien, ngui lao dng bj ành huóng b&i djch bnh Covid19 tr ngun h trV cüa t chirc Cong doàn. Lien doàn Lao d3ng thành pho' Dà
Nàng t chirc trao các trang thit bj phông, chng djch Covid- 19 cho các cOng
doàn tri1c thuc và các nhu yu phm cho cOng nhân, lao dng, vói tong trj giá
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"Tip tiic thrc hin tin hiing thi thiu vOng theo tháng näm 2020 dn ht näm 2021. Chua ban hàiih tin krong
tôi thiu theo gi& nm 2021 d ding bô voi tiên hrong tôi thiêu theo tháng.
Dá Nng: trén 56.000 CNVCLD b ânh huóng bdi dich Covid-19, 103 doanh nghiêp bi tác dng Ion, 55 doanh
nghip nglmg tr san xuât, 12 doanh nghip ngirng viêc, 65 doàn vien b nhiêm Covid-19...; Quãng Nam:
25.000 CNVCLD bi ânh hu&ng, 05 doanh nghip ngrng san xuât; Hãi Duang: 3.820 cOng nhân, lao dng b mat
vic lam do ãnh huOng bdi djch Covid-19, 05 doanh nghip ngOng hot dng...
' Cong van so 808/TLD ye vic min dOng doàn phi cong doàn.
Cong van so 848/TLD ngày 17/8/2020 ye vic iên khai các bin pháp phOng, chOng djch Covid-19 và day
rn?nh hin máu tInh nguyen trong tInh hInh mdi cUa dlch bnh Covid-19; Cong van so 850/TLE) ngày 17/8/2020
ye vic vn dng doOn viên, CNVCLD cài dt thig dmg Bluezone
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gn 03 t dng6. Lien doàn Lao dng thành phó' Hái Phông t chrc kim tra 75
cong doàn cp trên trirc tip ca s&, cong doàn Co s& trirc thuc ye tInh hInh
phông, chng djch bnh, dii sng vic lam cüa cong nhân, lao dng và trao tang
kinh phi üng h (400 triu dng) d trang b các do dung thiêt yêu phçtc vii cong
tác phông, chng djch bnh cho CNVCLD thuc thành pho Dà Nng và tinh
Quâng Nam. Lien doàn Lao d5ng tinhi Dng Nai t chrc khão sat 13 doanh
nghip ngành dt may d dánh giá tInh hInh quan h lao dng, thirc hin chê d
cho nguYi lao dng bj ânh huing b&i djch bnh Covid-19. Lien doàn Lao dç5ng
tinh BInh Duv'ng giài ngn cho 737 doàn viên, cong nhân, lao dng gp khó
khän do ành huO'ng b&i djch bnh Covid-19 vay von, vói tong so tiên trên 3,6 t
dng ti'r ngun cüa T chüc Tài chInh vi mO Cep. Lien doàn Lao &ng tinh Phu'
Yen t chrc thãm hOi, tang qua cho 745 CNVCLD ti 12 dan vj bj ãnh hrnng do
djch bnh Covid-19, v&i tong s tin 372,5 triu dông. Các cap cOng doàn thành
pho' Can Thcr phi hçp tO chrc, 4n dng 200 doàn viên, CNVCLD tham gia
hin máu tInE nguyen. Các cá'p cOng doàn tInh Hái Dwoizg dã tuyên truyên,
huóng dan, 4n dng dugc 202.136 doàn viên, CNVCLD tham gia cai d.t, s1r
diing phn mm üng dyng Bluezone trên thit bj di dng thông minh. COng doàn
Quc phOng h trçY 5.039 doàn viên, ngithi lao dng thuOc 16 co quan, don vj
tr11c thuc bj ãnh huOng bài djch Covid- 19, v&i tong so tiên trén 2,5 t dOng tilt
ngun h trg cua th churc cOng doàn... Cong doàn Dt May Vit Nam to chüc
trao t.ng 20.000 chik khu trang, h trçi kinh phi d trang bj các 4t diing
phông, chng dch bnh cho doân viên, ngixôi lao dng thuc Lien doàn Lao
dng các tinh, thành ph: Quang Nam, Dà Nng, vói tng s tin trén 300 triu
ding. COng doàn Y tê' Vit Nam kêu gi Cong ty SUa Vitadairy üng h 1.000
suât an min phi cho can b y t tham gia chOng djch tai thành phO Dà Nng;
ñng h 01 t dng d h trcl can b y t tang cuông chông djch; h trg các don
v và h trçl kinh phi mua vt tu y t, vói tng s tin trên 07 t dng. COng doàn
Ddu khI Vit Nam ph& hgp v&i Cong doàn cña 8 tp doan, tong cong ty tO chic
trao tang kinh phi h tr doan viên, ngithi lao dng gp khó khän do djch bnh
Covid-19 thUc Lien doàn Lao dng thành ph Dà Nng và Lien doàn Lao ding
tinh Quing Nam, v9i tng s tin 530 triu dng...
Tai các ngânh, dja phuong, các cp cOng doàn tham gia thanh tra, kim
tra, giám sat vic chp hành pháp 1ut lao dng tai các doanh nghip; t chirc dôi
thoi, k kt thôa uóc lao dng tp th, lit vn pháp 1ut, h trçl pháp 1 cho doàn
viên, nguii lao dng. Chuong trInh "Phüc igi cho doàn viên và nguôi lao dng"
tiêp tue duoc triên khai, gop phân mang lai igi Ich thik thic cho doàn viên,
ngui lao dng. Thông qua các hoat dng xa hi, t cht'rc Cong doan nh.t là ti
Co SO dâ quan tam chäm lo kjp thOi dn các tnthng hgp doàn viên, nguOi lao
6

Trao tng3.000 bO trang phiic bão hO y t; 150 giuôiig xp; 2.000 bInh dung djch sat khu.n; 10.000 khu trang
vái sat khuân; 150 quat may cho khu cách ly nba a cong nhn; trén 500 suât qua là cãc nhu yêu phm cho cOng
nhân, lao dông...
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dng khó khan, gop phn san sé, dng viên giüp ngithi lao dng có them dng
1c vuçit qua hoàn cãnh, có diu kin cãi thin cuOc song, tilt do ciling cô mOi
quan h gn bó giUa doàn viên vdri to chirc Cong doàn... Lien doàn Lao dng
tinh BInh Phwó'c tham gia Doãn kiêm tra lien ngãnh vic thirc thi các quy djnh
cüa pháp lut v lao dng, an toàn v sinh lao dng tai 13 do'n vj. Các cap cong
doàn tinh Ha Tinh to chüc k kêt 03 thôa i.róc lao dng tp the, 04 cuc dôi
thoai, 18 cuc giám sat, phàn bin chInh sách, tu vn pháp lu.t cho 330 1uçt
doàn viên, ngui lao dng. Lien doàn Lao dng tinh Thanh Hóa k kt chucmg
trInh ph& h9p vi Hi Lut gia Tinh v ttr vn, h trq pháp l cho doàn viên,
ngix?ii lao dng. Các cap cOng doàn tinh Ha Nam to chrc k két thôa thun hçip
tác vâi 05 doanh nghip7, phi hçrp cung üng các san phâm giám giá cho doàn
viên, cong nhan, lao dng. Lien doàn Lao dng tinh Phi ThQ k kt và trin khai
các thóa thun hçp tác chäm lo phüc igi cho doàn viên và ngui lao dng vói 05
don vj8. Lien doàn Lao dng tinh DOng Tháp h trq kinh phi xây drng và sira
chüa 47 nhà "Mái m cong doàn" cho gia dinh doàn viên, CNVCLD có hoàn
cânh khó khän. Lien doàn Lao dng tinh Quáng Ngãi phOi hcrp vth S& Y tê,
Tinh doàn t chi:rc khám bnh, tu v.n src khOe và phát thuôc mien phi cho hon
600 cOng nhân, lao dng tai Cong ty Happy Furniture (Khu Cong nghip VSIP).
COng doàn Than — Khoáng san Vit Nam t chirc nghim thu và h trg kinh phi
xây dmg, sira chtra 14 nhà "Mái m cOng doàn" cho gia dInh cong nhân, lao
dng và gia dInh chInh sách...
T'inh hInh quan h lao dç3ng. Theo báo cáo chua dy dü cüa các Lien doàn
Lao dng tinh, thành pM, cong doàn ngành Trung uong, cong doàn tOng cong ty
trrc thuôc Tng Lien doàn, trong tháng, trên dja bàn cà nuót dã xày ra 05 cuc
tranh chip lao dng dn dn ngüng vic tp the tai 05 dja phuong9. Nguyen
nhân thñ yu cüa các cuc tranh chap lao dng dn den ngilrng vic t.p the là do
doanh nghiêp không thirc hin dóng bào him xã hi cho nguOi lao dng trong
thng 9 vi dA cho cOng nhân nghi khOng luo'ng nhiêu ngày trong tháng; không
thc hin xét thithng cho nguôi lao dng; cOng ty dci kiên giâm 50% trên tong so
lao dng hin ti và khOng M trç' tin cho nguñ lao dng; doanh nghip có
nguii Trung QMc lam vic (tilt ngày 0 1/8) nhu'ng khOng thông báo tInh trng
sirc khOe nhU'ng nguii nay cho cOng rihn bit... T chirc Cong doàn dà phôi
hçip vâi các Co quan chirc nng, ngui sü drng lao dng kjp thii 11am bat tinh
hinh, giài quy& tranh chap lao dng, dam bâo quyên, igi Ich h9p pháp, chInh
dáng cüa doàn viên, ng'ithi lao dng.
Cong ty Trãch nhiêm hfiu hn (TN}JH) Hãi Ha — Kotobuki, COng ty C6 phn tp doãn Minh Tin Berest,
Cong ty Macca Nutrition Vit Nam, Cong ty TNHH San xuât và Thuong mai Duqc phm Ha NOi, Cong ty C6
phãn Greenfeed Vit Nam chi nhánh Ha Nam và Cong ty TNHH Ducxc phm và Djch vi Y tê Dr Queen
Bioder France
Cong ' Co phân Sfta Ha Lan, Cong ty TNHH Hãi Ha Kotobuki, Cong ty CO phân tp doàn Minh Tin Berest,
Cong ty TNHH Duqc phâm và Djch vii Y té Drqueen Bioderma France
9 DOng Nai, Tiên Giang, Kiên Giang, Thra Thiên Hue, Hung Yen
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Tinh hInh tai nin lao a5ng: Trong tháng dã xày ra 04 vi.i tai nan lao dng
1am 04 ngithi cht và 03 ngithi bj thuo'ng, xày ra tai 04 dja phumig10. Các yêu to
gay chn thlxGng chñ yu là do vt rai, d sep, ngã cao... Ben canh do, trong
tháng cüng dã xãy ra 01 v1i ng dc thic tai Cong ty Trách nhim hthi han
Quàng Phong Vit Nam (huyn Thanh Mien, tinh Hài Diwng). T chüc Cong
doàn dã kip thOi thäm hOi, dng viên, h trçl, phi hcp vói các ci quan lien quan
tiên hành diu tra nguyen nhân, giài quy& ch d, chinh sách cho doàn viên,
ngui lao dng.
2. Hoit dng tuyên truyn giáo diic và to chtrc các phong trào thi dua
Nhan djp k nim 75 Ngày truyn thng hrc lucing Cong an nhân dan, 15
nàm Ngày hi toàn dan bão v an ninh To quôc, Tong Lien doàn Lao dng Vit
Nam phôi hcp vói B Cong an tO chirc Chuang trinh giao lixu ngh thut: "VI
bInh yen cuc song" và tuyên duong 94 tp the, cá nhâri CNVCLD có thành tIch
xuât sac trong phong trào toàn dan bào v an ninh To quôc. Trong 03 nAm qua,
các cap cong doàn dã phôi hqp vâi lirc lucing cong an to chüc duçyc 40.859 cuoc
tuyên truyên ye kiên thirc, k näng phông, chông ti pham, ma tñy và t nn xã
hi cho 4,5 triu liiqt doàn viên cong doàn và cong nhân, lao dng, tO chirc san
xuât, phát hành 1,5 triu an phâm, tài lieu truyên thOng. Tü do nâng cao thirc
tir phông, tir quãn, giiT gin an ninh trt tr, giüp cong nhan, lao dng cãnh giác
vói các loai ti pham, không dê b lôi kéo, vu&ng vào các t nan xã hi.
Tai các ngành, da phuong, các cp cong doàn tp trung tuyên truyên ye
pháp 1ut lao dng, dc bit là các chê d chInh sách lien quan den nguäi lao
dng, trong do chi1 tryng den dôi tuclng cong nhân, lao dng trirc tiêp san xuât;
tuyên truyên k nim 75 näm Ngày Cách mng Tháng tam (19/8/1945 19/8/2020) và Quôc khánh Nuóc Cong hôa xä hi chü nghia Vit Nam
(02/9/1945 - 02/9/2020); tuyên truyén ye Dai hi Dãng các cap, tiên tói Dai hi
dai biêu lan th: XIII cüa Dáng, Dai hi thi dua yêu nuâc các cap trong
CNVCLD... vi nhiêu hInh thic da dng, sinh dng. Lien doàn Lao dng tinh
Vinh Phz,c tO chüc 11 lop tuyên truyên, phO biên pháp 1u.t lao dng cho hon
1.100 luçit cong nhan, lao dng ye các ni dung ca bàn cüa B 1ut Lao dông
näm 2019, Lust Cong doàn nàm 2012, quy djnh ye quyên han và trách nhim
cüa nguOi lao dng trong vic gia nhp to chüc Cong doàn, trách nhim ct1a chü
doanh nghip trong vic thành l.p cong doàn Co sO... Lien doàn Lao dng tin/i
Bác Giang to chüc tuyên truyên ye chê d, chInh sách lao dng nü cho trên 600
cOng nhan, lao dng. Lien doàn Lao dng tinh Bác Ninh to chirc tuyên truyen ye
bào hiêm xã hi, bào hiêrn te, cong tác phOng, chOng ti phm, tin dng den,
van hóa üng xü... cho gân 900 doàn vien, cong nhân, lao dng. Các cap cong
doàn tin/i Kiên Giang to chi'rc tren 1.242 cuc tuyên truyen k nim 75 nàm
Ngày Cách mng Tháng tam và QuOc khánh 2/9, Ngày MOi truOng the giOi,

'° Hà NGi, Thai Binh, Quâng Ninh, Hung Yen
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tuyên truyn v an toàn v sinh lao dng và phông chng cháy n& dam bão trt
tir, an toàn giao thông... cho trén 45.170 1uçt doàn viên, CNVCLD...
Các phong trào thi dna do t chrc Cong doàn phát dng, tr9ng tam là
phong trào "Lao dng giói", "Lao dng sang tao" thu hut dông dão doàn viên,
ng'txii lao dng tham gia. Ti nhiêu don vj, to chirc biêu dtrorng cac guong diên
hInh tiên lien trong CNVCLD... Lien doàn Lao d5ng Thành phô Ho C/il Minh to
chüc trao Giái thu&ng Ton Due Thang lan thi'r 20, nàm 2020 cho 10 CNVCLD
tiêu biêu, tIch circ trong lao dng sang tao, Co nhiêu cai tiên mang 1i hiu qua
giá trj, có tinh than h9c hói cao, truyên nghê cho the h tré... Lien doàn Lao
dng tlnh Hu Giang to chirc cong nhn, gàn biên 38 cOng trInh thi dua nàm
2020 chào müng Di hi Dàng b các cap tiên tói Dai hi di biéu toàn quôc lan
thu XIII cüa Dàng, vi tong trj giá trên 96,1 t dông. Lien doàn Lao d3ng tin/i
Khánh Hôa to chirc HOi nghj diên hInh tiên tién trong CNVCLD giai don 20152020, biêu duong 80 tp the và 163 Ca nhâ.n, trao bang khen cüa US' ban nhân
dan tinh cho 05 t.p the và 03 cá nhân, tang Bang khen cüa Lien doàn Lao dng
tinh cho 50 tap the và 101 cá nhan có thành tIch xuât sac trong phong trào thi
dua yéu nixcc giai doan 20 15-2020. Lien doàn Lao dc5ng tinh Long An to chirc
Hi thi "Can b cong doan giOi" nàm 2020, thu hut gân 100 can b cOng doan
tham gia. COng doàn Giao thông van tái Viç7 Nam to chirc Hi nghj biêu duong,
ton vinh dién hInh tiên tiên trong CNVCLD 05 näm, giai do?.n 2016-2020, trao
giây chirng nhn, ton vinh 104 CNVCLD có thành tIch xuât sac trong phong trào
thi dua yêu nucc. COng doàn Giáo dyc Vit Nam to chuc Hi ngh trrc tuyên
tong ket cOng tác cOng doàn näm h9c 2019-2020, trién khai cOng tác näm h9c
2020-2021 và so két giüa nhim k5' thrc hin Ngh quyêt Dai hi XV, khen
thuông các t.p the và Ca nhân tiêu biêu, xuât sac...
Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam t chuc kS' kt Chuong trmnh phi
hçp vOi Ban Thi dua - Khen thu&ng Trung uong ye vic "Day rnanh phong trào
thi dua yêu nuóc và phát hin, biéu ducing, khen ththng các diên hInh tiên tiên
giai doan 2020 - 2025". Qua thrc tiên triên khai chuong trInh, hai ben dã chi dao
don vj vn ding sang tao và tO chirc nhiêu phong trào, nhiêu hi thi mang tInh
ngành, nghê phü hqp vi diêu kin sari xuât kinh doanh, cOng tác i tmg doanh
nghip, co quan, nhiêu tam gucmg dien hInh tien tiên, tiêu biêu trên các linh vi,rc
diiqc ghi nh3n và trao tang các danh hiu, hInh thüc khen thu&ng cao quS'. Trong
thai gian tói, Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam và Ban Thi dna - Khen
thu&ng Trung uong tiep tic day manh tuyen truyên tu tithng ye thi dua yêu nuc
cüa Chü tich H ChI Minh, dung lôi, chü truong cüa Dàng, chInh sách, pháp
lut cua Nhà nuâc và các quy djnh cua Tong Lien doãn ye thi dua, khen thu&ng;
phi hp huàng dan, don dOe trien khai tO chuc có hiu qua các phong trào thi
dua do Thu tung ChInh phü và lông Lien doan dä phát dng; to chuc cac hot
dng, hi thâo, giao hru, trao dôi kinh nghim, gi&i thiu cách lam hay, mO hInh
hiu qua, sang t?o trong phong trào thi dua yêu nuóc de nhan rng trong pham
vi câ rnthc; tham muu CáC co chê, chInh sách thüc day uu tiên, khuyen khIch
khen thrnrng di vói cOng nhân, lao dng trirc tiep...
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3. Mt s hot dng khác
Doàn Chü tjch Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam t chirc Hi ng 1n
thu 14, 15 (khóa XII) tp trung thão 1un, cho kiên vào các ni dung: Dê an
"Tang ctthng tuyên truyên, giáo diic chInh trj tu tumg cho cong nhân lao dng";
Báo cáo kêt qua triên khai thirc hin Dé an "Day mnh các hot dng h9c tp
suôt diii cho cOng nhan, lao dông tai các doanh nghip den 11am 2020" theo
Quyêt djnh 231/QD-TTg ngày 13/02/2015 cüa Thu tuóng Chinh phü; Báo cáo
kêt qua triên khai thrc hin Quyêt djnh so i 780/QD-TTg ngày 12/102011 cüa
Thu tuàng ChInh phü phê duyt Dê an "Xây dirng d?yi song van boa cong nhân a
các khu cOng nghip den nàm 2015, djnh huang den näm 2020"; Báo cáo kêt
qua tO chirc các ho.t dng Tháng Cong nhân näm 2020; Th trInh xin kiên ye
Phucmg an thI diem tO chüc, tp hçip nguai lao dng Vit Nam di lam vic a
nuâc ngoài theo hçrp dOng ti Han Quôc; T trInh ye vic tong kêt 10 nàm thirc
hin Nghj quyêt 6b/NQ-BCH ngày 29/01/2011 cña Ban Chap hành Tong Lien
doàn ye cong tác vn dông nft CNVCLD thyi ki cOng nghip hóa, hin dai hóa
dat nuóc và Chi thj 03/TLD ngày 18/8/20 10 cüa Doàn Chü tjch TOng Lien doàn
ye tiêp tic day manh phong trào thi dua "GiOi vic nuó'c, dam vic nba" trong
ni CNVCLD; Kê hoch to chüc Hi nghj biêu duang gia dInh CNVCLD tiêu
biêu toàn quOc, giai doan 2016 — 2020; dr thâo Quy djnh ye bô trI can b cong
doàn chuyên trách ti cOng doãri ca s&...
Các cp cOng doàn tip tiic dy mnh cong tác phát trin doàn viên, thành
l.p cOng doàn ca sâ". Cong tác dào tao, bôi dumg can bO cong doàn, nhât là O
cOng doãn cci sâ duge quan tam triên khai thrc hin nham trang bj, nâng cao
kiên thuc, k5 nang trong to chuc hoat dng cOng doàn. Các cap cong doàn tinh
Hôa BInh to chuc 05 lap t.p huân cho 494 can b cong doàn. Lien doàn Lao
d5ng tinh Nghç An tO chüc 02 lap tp huân ye B 1ut Lao dng nàm 2019, Lut
süa dOi mt sO dieu cüa Lust can b cOng chac, Luat vien chüc cho toàn the
can b cOng doàn chuyên trách, 01 lap tp huân nghip vi cho can b lam cong
tác kiêm tra cong doàn.
II. MQT sO NHIM VJ TRQNG TAM TRONG THANG 9/2020
1. ChÜ dng nm bt tam tu, nguyen vng, tInh hInh doàn viên, cong
nhan, vien chac, lao dng; tInh hInh san xuât, kinh doanh cüa doanh nghip d
kjp thai tham muu, d xuât chü trucmg, chInh sách hO trg nguai lao dng, tAng
cuông kêt nOi thOng tin, gop phân giài quyêt ic lam cho nguai lao dng trong
bOi cãnh din biên phüc tp cüa tInh hInh djch bnh.
2. Hoàn thin dir an Lust süa di, b sung mt s diu cüa Lust COng
doàn; tiêp tic tham gia kien xây dirng các nghj djnh, van bàn huOng dan thi
hành B 1u.t Lao dng näm 2019.
' Biiih Duang thành lap mOi 39 cong doàn c sO, kEt nap mOi 4.0 11 doàn viOn Cong doan; Bc Giang thành 1p
mOi 07 cong doàn co sO, k& nap mOi 4.066 doàn viên cOng doàn; Thanh HOa thành 1p mOi 03 cOng doàn ca sO,
két np mOi 2.100 doàn viOn cong doàn...
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3. Ph& hçrp dy mnh cong tác thanh tra, kim tra vic chp hành pháp 1ut
lao dng, Lut Cong doàn, Lut Bào hiêm xã hi, vic thrc hin chê d5 chInh
sách dôi vi ngui lao dng theo Nghj quyêt 42/NQ-CP cüa Chinh phü, Quyêt
djnh 15/2020/QD-TTg cña Thu tixcng ChInh phü... tai các d(m vj, doanh nghip.
4. T chirc Hi ngh biu ducing din hInh tiên tin cong nhân, viên chüc,
lao dng các cap và Dai hi Thi dna yêu nithc trong cong nhân, viên chiirc, lao
dng toàn quôc, lan thu X, giai doan 2021 — 2025; tong két 10 nãm thirc hin
Nghj quyêt 6b/NQ-BCH ngày 29/01/2011 cüa Ban Chap hành Tong Lien doân
ye cong tác vn dIng nü cong nhan, viên chirc, lao dng thôi k' cong nghip
boa, hin dai boa dat nuOc và Chi th 03/TLD ngày 18/8/2010 cüa Doàn Chu
tjch TOng Lien doàn ye tiêp tçic day manh phong trào thi dna "GiOi vic ni.ró'c,
dam vic nhà" trong nt cOng nhân, viên chIrc, lao dng.
5. Vn dng phát trin doàn viên, thành l.p cong doàn cc s; cp nhat
phân mêm quail l doàn viên và thirc hin dôi the doàn viên cOng doàn.
6. Xây dmg k hoach t ch'trc các boat dng chäm lo Têt Nguyen dan Tan
Siru, näm 2021 cho cong nhãn, viên chic, lao dng.LTL. JJOAN CHU T!CH
ANH VAN PHONG

Noi nhân:
- Ban Dan 4n TW (02 bàn);
- Ban To ch(rc Trung xong;
- Uy ban Kiêm Ira Trung i.rong;
- Van phong Trung irong Dãng (02 bàn);
- Uy ban TW Mt trn To quôc Vit Nam;
- Van phông ChInh phü;
- Thuông trirc f)oàn Chü tjch;
- Các ban, don vj trirc thuOc Tong Lien doàn;
- Các LDLD tinh, TP, CE) ngànli TW, CE) Tong cong
ty trirc thuc Tong Lien doàn;
- Ltru: Van thir, TOng hgp.

BAN Q
CHAP HA
TRUNGtJdN

guyn Xumn Hñng
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