TONG LIEN DOAN LAO BONG
VIET NAM

CONG HOA xA HQI CIIU NGHIA VIT NAM
Bc 1p - Tir do - H3nh phüc

S:18 /TLD

Ha Nç5i, ngày 10 tháng 8 nám 2020

V/v czng có' td chz'c, hogt d5ng
cong doàn theo ngành, nghê

KInh gü'i: - Các lien doàn lao dng tinh, thành ph;
- Các cong doàn ngành trung iroiig và ttrong dirong;
- Các cong doàn tong cong ty trirc thuc Tng lien doàn.

Thai gian qua, do yêu cu phát trin cia nn kinh t& co ch quãn 1 kinh th
cüa Nhà rnrc có nhiu thay di, tác dng r.t lan dn mô hInh to chüc và boat
dng cüa các cong doàn ngành, ngh. Hu ht các cong doàn ngãnh trimg uong
và các cong doàn ngành dja phumg du gp khó khän do so hrqng doàn viên suy
giám m?nh. Nhiu cong doàn ngânh dja phumig không có dü s krçing doàn viên,
s hrcing cong doàn ca s& nên phâi sp xp !ai ho.c giãi the.
Trong th&i gian tth tin trInh tái ca cu các doanh nghip nhà nuâc tip tic
duçic dy mnh; cüng v&i sir phát trin cüa khoa h9c cong ngh, sê tác dng manh
m, dn d&i s hrçrng lao dng nói chung và lao dng trong khu vrc nba nu&c ni
riêng tip t%ic giãm manh. Truàc tInh hInh do, Tong Lien doàn Lao dng Vit
Nam dang báo cáo trInh B Cbmnh trj D an di mdci th chirc và hoat dng cüa
Cong doàn Vit Nam trong tInh hInh mâi, trong do d xut cüng cô, tang cithng
hoat dng cüa cong doàn theo tInh ngânh ngh& d phii hqp vâi nên kinh t th
trLr&ng dinE hithng xã hi chü nghia và xu hithng hi nhp quc t.
D thun igi cho vic di mOi t chüc, boat dng cüa cong doàn theo ngành
ngh sau khi D an di mai t chüc và boat dng cüa Cong doàn Vit Nam dirçic
B ChInh trj phê duyt, Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam d ngh.j ban thu&ng
vii các lien doàn lao dng tinh, thãnh ph& cong doàn ngành trung trang và tuong
duYng, cOng doàn thng cOng ty trirc thuc Tng Lien doàn th'rc hin mt s ni
dung sau day:
1. Di vài cOng doàn ngành dja phuong
fM nghj ban thu&ng vii các lien doãn lao dng tinh thành ph thng cising
phi hçp vâi cOng doàn ngành trung ucYng, chi dao, hithng dk các cOng doàn
ngânh dja phuong tang ctthng các boat dng cong doàn mang tinh ngành, ngh;
quan tam kiin toàn th chirc b may; b sung biên ch và các nguon 1irc khac, tao
diu kin d các cong doàn ngành dja phuong lam t& nhim vi tp hçip ngubi lao
dng theo ngành ngh phát trin doàn viên, thành 1p cong doàn cci sâ dü diu kiin

thãnh 1p và duy fri hoat dng theo quy dinh cüa Diu 1 và Ruóng dn so
704/HD-TLD ngày 12/5/2017 cüa Doàn Chü tjch Tng Lien doân Lao dng Vit
Nam. Trurâc mt gic nguyen (không giái th, sap nhp) các cong doãn ngành dija
phiscing hin có.
2. Di vâi các cong doàn ngành trung ucmg và ttrnng ducing, cong doàn
tng cong ty trrc thuc Tng Lien doãn
E nghj ban thi.r?mg V1 the Cong doàn ngành trung hong và tuang duung,
cOng doãn tng cOng ty triic thuc Tng Lien doàn tang cu&ng phi hqp v&i các
LDLD tinh, thành phd, xây dirng quy ch phi hqp chi dao, hithng dn cOng doàn
ngành dja phrnmg th1rc hin các ni dung mang tInh ngành ngh nhu: Ch d,
chInh sách lao dng ngânh; phircing hu&ng nhim vi phát trin ngành; tuyen
truyn giáo diic truyn thing ngành...; t.p trung dy m?nh cong tác phát trin
doãn viên, thành 13p cOng doàn ca sâ trong các loai hlnh dan vj, doanh nghip
cüng ngành ngh.
D tao diu kin cho cong doàn ngânh trung uang và tuang ducmg, cOng
doàn tng cOng ty tric thuc Tng Lien doân n djnh v s hrcing doàn viên và
cOng doàn ca sâ d nghj các LDLD tinh thành ph dang quãn 1 các cong doàn
ca sâ trong các dan vj, doanh nghip, trLrYng hçc trrc thuc các b, ngành trung
uang chuyn giao cOng doàn Ca s& cho cOng doàn ngành trung uang quàn 1, chi
dao hoat dng. Di v1i các cOng doàn ca sà trong các doanh nghip nba nirâc
thuc b, ngành trung uang sau khi tái ca cu nhà nuOc khOng có c phn hoc
không n.m gi c ph.n chi ph6i thI cOng doàn ngành trung uung và tuong
duxong, cong doàn tng cOng ty trrc thuc Tng Lien doàn tip tic quãn l, chi
dao hoat dng (tam thi chua bàn giao v lien doàn lao dng tinh, thành ph theo
quy djnh).
Tren day là mt s ni dung nhm cong c tang cuing hoat dng cña cong
doàn theo ngành, ngh& d nghj ban thi.rng vçi các lien doàn lao dng tinh, thành
ph& cOng doàn ngành trung uang và thong duang, cOng doãn tng cong ty tWc
thuc Tng Lien doàn nghiêm tic thc hin. ,
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