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Ha Nôi, ngày 23 tháng F- nám 2020
V/v frién khai thrc hin
Chi thj so 37-CT/TWcia Ban BI tim-

Kmnh g1ri:

- Các Lien doàn Lao dng tinh, thành ph;
- Các Cong doãn ngành Trung i.wng và tirang dixing;

Ngây 03/9/20 19, Ban BI thu Trung uoTlg Dáng dâ ban hành Chi th s 37CT/TW ye tang cithng sur lath dao, chi dao xây durng quan h lao dng hài hOa,
on djnh và tiên b trong tmnh hInh m&i (sau day gi tat là Chi thj 37-CT/TW).
Thirc hin CM thj 37-CT/TW, ngày 30/12/2019, Dàng Doàn Tong Lien doàn
Lao dng Vit Nam dã xây dirng và ban hành Chucing trInh hành dng s 11CTr/DDTLD thuc hiên Clii th 37-CT/TW.
Can cü ni dung cüa Chi thj 3?-CT/TW, thirc hin Chucrng trInh hành
dng so 1 1-CTr/DDTLD, nhäm gop phãn xây dumg quan h lao dng hài hôa, on
djnh và tiên b trong tInh hInh mói, Doàn Chü tjch Tong Lien doàn Lao dng
\'it Nam dé nghj các Lien doàn Lao dng tinh, thành phô, Cong doàn ngành
Trung uoiig và tung duang triên khai mOt so ni dung sau:
1. Can cü Chuong trInh hành dng s 1 1-CTr/DDTLD d xay dirng k
hoach trin khai th1rc hin CM thj 37-CT/TW phü hcip vói dc diem, tInh hInh
quan h lao dng cüa dja phuiing, ngành dam bão hiu qua, thiêt thurc. Ni dung
cüa k hoch dam bào thông nhât vâi các chucing trInh tliçrc hin Nghj quyêt Di
hOi XII Cong doàn Vit Nam, ngh quyêt di hi Cong doàn cap tinh, thành phô,
ngành trung ulong và tung duxang, chi.rong trinh, nghj quyêt cUa cap üy dja
phuxong,.ngãnh, don vj thurc hin CM thj 37-CT/TW.
Di vth dja phrnmg, don vj dã ban hãnh van ban trin khai thurc hin Chi
thi 37-CT/TW thI rà soát, bô sung nhttng ni dung, giâi pháp mâi trong Chuzcrng
trinh hãnh dng s 1 1-CTr/DDTLD vào các chuong trmnh, ké hoach hang nm.
2. Chü dng tham mini vâi tinh, thành üy, cp üy cüng cap ye ni dung
cüa to chüc cong doàn trong nghj quyêt, chuong trInh hành dng thirc hin Clii
thj 37-CT/TW; dê xuât thành l.p ban clii do thirc hin Chi thj 37-CT/lW, trong
do dé xuât dOng chI Chü tjch Lien doàn Lao dng tinh, thành phô, Cong doãn
ngành Trung l.rong yà tucing duxong lam Phó Trithng Ban Chi do.
3. T chüc, pMi hqp vâi chinh quyn, chuyên mon dng cp t chüc các
hoat dng quán trit, tuyên truyén Clii thj 37-CT/TW trong CNVCLD, các cap
cong doàn, chü trQng tâi cong nhân lao dng dang lam vic ti các khu cong
nghip, khu chê xuât, khu kinh tê, các doanh nghip có tr 100 lao dng tth len.
Tang cithng các hInh thirc tuyén truyên trrc tuyên dê tiêp cn vâi dông dão

ngithi lao dng; ni dung cn ng.n gçn, sic tIch, phü hcip vol tmg nhóm lao
dng và các cap cong doàn.
4. Quan tam dc bit tOi trin khai các giáipháp tang cl.r&ng nm tlnh
hinh, theo dôi, cp nht tam tix, nguyen vçrng, các van dê büc xüc cüa ngi.rii lao
dng; quan tam tOi Ca nhfrng vk dê không lien quan den quan h lao dng
nhung cO the tác dng tOi quan h lao dng dan den ngl'rng vic, dlnh cong.
Tham muu vol cap üy, phôi hqp vol chmnh quyên, chuyên mon dông cap triên
khai các giái pháp nhäm on djnh tInh hInh quan h lao dng, dam bão on djnh
chInh trj, kinh tê - xãhôi, không dê các the 1c thu djch, thiêu thin chI lçii diing
kich d9ng, loi keo doan vien, ngrn:n lao d911g.
5. B tn kinh phi dam bâo trin khai thirc hin hiu qua Chi thj 37CT/TW, Chixcmg trInh hành dng so 1 1-CTr/DDTLD, trong do dành kinh phi
thóa dáng dôi vol các hoat dng dai din, bâo v quyên, lçii Ich hqp pháp, chInh
dáng cüa doàn viên, ngu?ñ lao dng;
6. Djnh k5' si kt, dánh giá kt qua thirc hin Chi thi 37-CT/TW và g'Cri
báo cáo ye Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam (qua Ban Quan h Lao dng)
trtthc ngày 20/10 hang näm.
Nomnhân:
- Die Cliü tich TLf) (b/cáo);
- Các ct/c Phó ChU tjch TLD;
- VAn phông, UBKT, các ban TLD;
- Liru: VAn thu, Ban QHLD.
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