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CHUNG TR!NH PHOI HqP TUYEN TRUYEN
GIUA TONG LIEN BOAN LAO BONG VIT NAM VA oAi TIENG NO! VLT NAM
GIAI BOAN 2020-2025
Thirc hin Kt 1un s 79-KL/TW (khóa XI) cüa B ChInh trj v dy minh
thirc hin Nghj quyêt so 20-NQ/TW cüa Ban Chap hânh Trung ucmg Bang khoá
X ye "Tiêp tiic xây dimg giai cap cong nhân Vit Nam thi kS' day mnh cong
nghip boa, hin di hoá dat nuâc"; Nghj quyêt Hi nghj lan thu V Ban Chap
hành Trung uang Bang (khoa X) ye "Cong tác tu tu&ng, 1 1un và báo chI truâc
yêu cu mOi"; Nghj quyêt so 35-NQ/TW cüa B ChInh trj (khóa XII) ye "Tang
cuô'ng bão v nên tang tix tuYng cüa Bang, dau tranh phãn bác các quan diem sal
trái, thu djch trong tInh hInh mdi"; Nghj quyêt Dai hi XII Cong doân Vit Nam,
Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam (LDLDVN) và Dài Tiêng nói Vit Nam
(TNVN) thông nhât triên khai Chuang trInh phôi hcrp tuyên truyên ye phong trâo
cong nhân và hot dng Cong doàn giai don 2020-2025.
I. MIJC BICH, YEU CAU
1. Phi hçp chat chê, toàn din giüa Tng Lien doan Lao dng Vit Nam
va Dài Tiêng nói Vit Nam trong cOng tác tuyên truyên, phô biên chü trucmg,
dithng lôi cüa Bang, chInh sách, pháp lut cüa Nhà nuOc trong doàn viên, cong
nhân, viên chirc, lao dng (CNVCLB); dâu tranh phãn bác các quan diem sai trái,
gop phân bão v nên tang tu tuâng cüa Bang, cüng cO niêm tin cüa CNVCLD vào
sir länh do cUa Bang, sir nghip cOng nghip hóa, hin dai boa dat nuâc.
2. Khng djnh vai trô cüa Cong doàn Vit Nam trong di din, chàm Jo,
bão v quyen, lcd Ich hcip pháp, chInh dáng cüa CNVCLB và tham gia quãn l
Nba nuâc; nhftng ket qua dOi mâi to chüc và phuong thüc hott dng cüa Cong
doàn Vit Nam dáp üng yêu câu cüa tInh hlnh mri; gop phân nâng cao nhn thüc
cüa các cap u' Bang, chInh quyên trong chàm Jo cho CNVCLB; phát triên doàn
vien, xây dirng giai cap cOng than, to chuc Cong doàn vüng minh.
3. Tang cung cOng tác tuyên truyn, giáo d%lc nâng cao giác ng giai cAp,
ban linh chInh trj, tinh than yeu nuOc; nâng cao hieu biêt, thüc tuân thu pháp
1ut, ki Ju.t lao dng; nang cao di sOng van boa tinh than cüa doàn vien,
CNVCLB.
4. Tp hqp trI tue, kin cüa giai cp cOng nhân yà th chüc Cong doàn
trong tham gia xây dimg Bang, Nba nuc trong sach, virng math; xây dirng chInh
sách, pháp luât yà phân bin xã hOi.
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II. NQI DUNG
1. Tuyên truyn, ph bin và c vu doàn viên, CNVCLD, các cp Cong
doàn thirc hin tot các chü trucmg, Nghj quyêt cüa Bang, chInh sách, pháp 1ut
cüa Nhà nuc, d.c bit các ni dung lien quan den cong nhân, viên chüc, lao
dng va to chirc Cong doàn; phãn bác các quan diem sai trái, thu djch nhäm báo
v nén tang tir tithng cüa Bang; tuyên truyên ye cong tác tham gia xây dirng
Dâng, xay dimg chInh quyên trong sch, v€rng minh cüa các cap cong doàn.
2. Phân ánhtInh hInh diii sang, tam tu nguyen vçng cUa cong nhân, vien
chirc, lao dng. Dâu tranh, len an các hành vi vi phtm pháp lu,t lao dng, Luât
Cong doàn, xâm hai den quyên, igi Ich hçip pháp, chInh dáng cüa cong nhân, viên
chirc, lao dng.
3. Thông tin, tuyên truyn hott dng cUa các cp cong doàn trong dai din,
chäm lo, bâo v quyên, igi Ich hp pháp, chInh dáng cüa doàn viên, ngui lao
dng; tham gia xay dmg chInh sách, pháp lut nhât là các quan diem, kiên cüa
Tong Lien doàn ye các ni dung lien quan m.t thiêt ti di sOng cüa ngui lao
dng, tO chüc Cong doàn nhu: Lu3t Cong doân, tiên li.wng tOi thiêu, hithng dn
thi thành B lut Lao dng, Bâo hiêm xâ hi... tii Quôc hi, Hi dông tiên krang
quOc gia, các diên dan, hi nghj, hi thão; Cong tác tham gia giám sat vic thixc
hin chInh sách, pháp lust, quy che dan chü ti co si...
4. Tuyên truyn sâu rng các hoit dng chàm lo, bão v quyn, lqi Ich cüa
doàn viên và nguñ lao dng nhu: Các hoat dng trong Tháng Cong nhân, Tháng
hành dng ye an toàn v sinh lao dng, "Têt Sum vây"; Chuong trInh phüc lcii
doàn viên; xây dirng thiêt chê cOng doàn... Tuyên truyen, cô vti, dng viên, lan
tOa nhng mO hInh, each lam tOt cUa các cap üy Bang, chInh quyen, nguäi sir
dung lao dng và các cap cOng doàn trong chàm lo, nâng cao diii song v,t chat,
tinh than cho CNLD dc bit tai các khu cOng nghip, khu che xuât.
5. Phân ánh toàn din phong trào cong nhân, hot dng Cong doàn các cap,
kêt qua thrc hin Nghj quyet Di hi XII Cong doàn Vit Nam; các phong trâo
thi dua yeu niic do tO chic COng doàn phát dng, phong trào van ngh, the thao;
gisong ngui tOt vic tOt, hçc tp và lam theo tis tu&ng, do dic, phong each Ho
ChI MinE trong di ngü CNVCLD, can b COng doàn; Giài thu&ng Nguyn Düc
Cânh, Giâi thu&ng Nguyen Van Linh...
III. PHAN CONG NHIM VJ
Hai ben pMi hçip chi do, t chi'rc triên khai tuyen truyn v giai dtp cOng
nhan và t chüc Cong doàn Vit Nam trén các phuang tin truyn thông cüa Dài
Ting nói Vit Nam. Trong do:
A. Dài Ting nói Vit Nam:
1. Xây dirng các mu chucmg trInh, chuyen mvc, chuyen d v cOng nhan,
cOng doàn, t9a dam, trao dOi, tu van chinh sách, pháp lut lao dng, van hóa van
ngh... tren 4 loi hInh báo chI gOm: phát thanh, truyen hInh, báo din tr và báo in.
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2. Tang cumg tin, bài, th?ñ krgng phát song nhân các sir kin chInh trj quan
trng, các ngày lé 1cn cüa dat nithc lien quan den giai cap cong nhan và to chcrc
Cong doàn nhu: Ngày Quoc té Lao dng (1/5), Ngày thành 1p Côngdoàn Vit
Nam (2 8/7), Têt Sum vây, Tháng Cong nhân; Dti hi cong doàn các cap, Di hi
XIII Cong doàn Vit Nam.
3. Thix?ing xuyên trao di, chia sé, tham vn thông tin lien quan giüa hai
ben ye phong trào cOng nhân và cOng doàn các cap.
4. Xem xét dua chü d cOng nhân và hot dng cong doàn vào Co cu giài
thithng cüa các hang miic trong Lien hoan Phát thanh toân quôc dê khuyen khIch
phóng viên, biên tp viên các Dài phát thanh - truyên hInh các tinh, thành phO
trên toàn quôc quan tam sâu sat han ntta den 1mb virc nay.
B. Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam:
1. Chi dao các Ban, don vj tr%rc thuc Tng Lien doàn, Lien doàn Lao dng
các tinh, thành phô, Cong doàn ngành Trung uang và tuorng duang, Cong doân
Tong Cong ty trirc thuc Tong Lien doàn thiing xuyên và djnh kSr cung cp
thông tin, djnh huing tuyên truyên và tto diêu kin cho phóng viên cüa Dài Tiêng
nói Vit Nam hot dng nghip vii.
2. Chi do các Ban, dan vj trirc thuc cung cp thông tin, tham gia trâ li
phOng van các chuang trInh, chuyên miic phát song, xuât bàn trên các phucrng
tin truyên thông cüa Dài Tiêng nói Vit Nam.
3. Tp hçrp nhttng kin dóng gop, phân ánh cüa cOng doàn các cp và
Cong nhân, viên chüc, lao dng ye ni dung chuong trInh, chuyénmiic dã däng
tài, phát song dê trao dôi vi b phn thu&ng tr1rc Chuong trInh phôi hqp cüa hai
Co quan.
4. Xem xét h trçi mt ph.n kinh phi d trin khai thirc hin chuang trInh
phôi hqp tuyên truyên, kinh phi giãi thixng cho tác phâm xuât sac ye dê tài cOng
nhân và hot dng cOng doàn trong Lien hoan phát thanh Toàn quôc.
IV. TO CH1'C TH1'C HIN
1. Can cü ni dung Chuang trInh ph& hqp, hai co quan tMng nht xây
dmg k hoch phôi hqp hang näm tren co s 1ira ch9n ni dung, nhim vçi trpng
tam sat voi thuc tê nhiem vu chinh tn cua hai co quan e to chuc thuc hiên hiêu
qua, thiet thçrc; Thiêt 1p co ché phOi hqp, trao dôi thông tin cii the, chi do các
dan vj trçcc thuc tO chtrc thiic hin.
2. Dài Ting nói Vit Nam giao cho Ban Thu k biên tap, Tng Lien doân
Lao dng Vit Nam giao cho Ban Tuyên giáo là dan vj dâu mOi thirc hin
Chuang trInb phOi hçip cOng tác tuyên truyen.
3. Djnh kS' hang näm, Lath dao hal co quan du mi cüa Dài Ting noi
Vit Nam và Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam có trách nhim tra? dôi thông
tin, tham gia kien ye các van dê lien quan den ni dung phOi hqp; To chirc theo
döi, kiêm tra, dOn dOc, tong hp tInh hInh các don vj trien khai ni dung phôi
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hçp, kjp thii báo cáo và xin kin chi dao cüa Lãnh dao hai
quyôt nhüng van dê nay sinh trong qua trInh thirc hin.

Co

quan d giãi

V. THOA THU3N CHUNG
1. Các hoat dng phi hçip phài can cü vào chic näng, nhim viii, quyn
htn và trách nhim cüa môi co quail, theo quy djnh cüa pháp 1ut và ni dung cüa
Chixcing trInh phôi hccp nay.
2. Dam bâo phát buy vai trô, trách nhim cüa mi Co quan, d cao sr hqp
tác, hiu qua và thiêt thicc trong giài quyêt cong vic và triên khai các hot dng
cüa Chuong trInh phôi hçip cong tác tuyên truyên.
3. Chixcmg trInh phi hçp cong tác nay có giá trj tü ngày k. Trong qua
trInh th?c hin, nêu phát sinh van dê mâi ye ni dung phôi hçp, hai ben cüng xem
xét, thông nhât bô sung.
4. Van bàn k k& duçic 1p thành 04 bàn, có giá trj pháp 1 nhii nhau, mi
ben git 02 bàn.!.
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