TONG LIEN DOAN LAO DQNG CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM
VIET NAM
Dc 1p - Tij do - Hnh phüc
Ha Nói, ngày U tháng näm 2020

S: 6L /KH-TLD

KE HOLCH
Sr kt 5 nám thirc hin Ngh quyt s O1JNQ-DCT cüa Doãn Chü tich Tng
Lien doàn ye "Day mnh cong tác nghiên cáu 1 1un, hoit dng khoa hQc
Va cOng ngh cüa to chfrc Cong doàn trong thri k' cOng nghip hóa, hin
di hóa và hi nhp quôc t"
Ngày 18/9/2015, Doàn Chü tjch Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam
dã ban hành Nghj quyt s O1INQ-DCT v "Ddy mçinh cong tcc nghiên
citu lj luan, hogt dç5ng khoa hQc và cOng ngh cia td chic Cong doàn
trong thêi /cj) cOng nghip hóa, hin dqi hóa và hç3i nhap quc té". Dê dánh
giá. nhung kt qua, tn tai, hn ch và nguyen nhân trong qua trInh trin
khai thirc hin, Doàn Chü tjch Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam ban
hành K ho?ch so kt 5 näm thrc hin Nghj quyt s 01/NQ-DCT ngày
18/9/2015 Cu th nhii sau:
I. MJC DICH, YEU CAU

1. So kt 05 näm trin khai, thirc hin Nghj quyt nhm dánh giá vic
t chirc thirc hin các nhim vi, mc tiêu, giái pháp ma cüa Nghj quyt dã
ra, tü do rñt ra thUng bâi h9c kinh nghim, phát huy nhtrng mt lam tot,
khc jhiic nhuing m.t tn tai, thiu sot trong cong tác t chirc nghiên ci.ru 1
1u.n, ho.t dng khoa h9c và cOng ngh cüa t chirc COng doàn trong thà'i
gian t&i.
2. Dánh giá nhUng dóng gop cña Cong tác nghiên cüu 1 1un và hoat
ding khoa h9c cña các c.p cOng doàn trong 05 nàm qua phiic vi sir lãnh
dao, chi do cüa Ban chp hânh, Ban thuing v11 cOng doàn các cap, Ban
Ch.p hành, Doàn Chü tch Tng Lien doàn; trong vic tham miru và kin
nghj hoàn thin chInh sách v phong trào cOng nhãn, ho.t dng cOng doàn.
3. D xut các nhim vi, giãi pháp tiOp tiC nâng cao hiu qua vic thirc
hin cOng tác nghién c1ru 1 Iu.n và hoat dng khoa h9c cüa t chirc COng
doàn theo tinh th.n Van kin Dai hi Cong doàn Vit Nam 1.n thir XII.
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II. NQI DUNG SO KET

1. Cong tác lãnh do, chi dao th chirc trin khai thc hin Nghj quyt
s 01/NQ-DCT ngây 18/9/2015 cia Doàn Chü tjch Tng Lien doàn v
"Ddy mznh cong tác nghiên cz'cu ly' lun, hogt dç5ng khoa hQc và cOng ngh
cia tc4 chic cOng doàn trong thai k) cOng nghip hOa, hin dii hóa và h5i
nhap quc ti".
2. Dánh giá kt qua và nhUng dóng gop cña cong tác nghiên ciru 1
1un, boat dng khoa h9c cong ngh trong vic tham muu và kin nghj
hoàn thin chInh sách v phong trào cong nhân và hoat dng cüa t chirc
cong doàn các cp.
3. Cong tác phi hcrp chia sé thông tin, irng ding kt qua nghiên cfru
1 lu.n, hoat dng khoa hçc và cong ngh gop phn cài tin k5 thu.t nâng
cao näng su.t lao dng, cht luçmg san phm, cái thin diu kin, mOi
trung lam vic, nâng cao sirc khOe, tang them thu nhp cho cong nhân,
nguäi lao dng.
4. Dánh giá nhüng tru dim, tn tai và nguyen nhân; bài h9c kinh
nghim; trong Cong tác nghién c(ru l 1un, hoat dng khoa h9c Va cong
ngh cüa dja phuong, ca quan và dan vj.
5. Phucing huó'ng, nhim vi,i Cong tác nghiên ciru 1 1u.n, hoat dng
khoa hçc Va Cong ngh cüa co quan, dan vj trong thii gian tOi.
(Co d cu'o'ng báo cáo, biu mu tang hctp gz'ti kèm)
III. PHIXONG PHAP SO KET

1. Các LDLD tinh, thành phi cong doàn ngành Trung tro'ng và
ttro'ng throiig; các trtrông, vin; báo, tp chI cüa t chfrc cong doàn.
- T chirc sa kt vic trin khai thirc hin nghj quy& b.ng van ban;
- Xây drng báo cáo (theo dê cucrng, biéu máu gii kern) gi:ri ye Tong
Lien doàn, qua Ban Tuyên giáo trurc ngáy 10/10/2020.
2. Cap Tong Lien doàn
- T chirc t9a dam, hi thâo khoa hQc v cong tác nghiên ciru 1 1un,
hoat dng khoa h9c và cong ngh cña t chirc cong doàn trong thii gian
qua, phuang huàng nhim vii trong th?yi gian tói.
- Thri gian thirc hin trung tu.n cui tháng 10 nãm 2020.
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IV. TO CHUC THVC HIN

1. Cap Tong Lien doàn
- Giao Ban Tuyên giáo Tong Lien doàn là Ca quan chü trI tham muu,
giñp vic Thithng trirc Doàn Chñ tjch trong vic don dc các dan vj, dja
phuang t chirc so kt vic trin khai thirc hin nghj quyt dam báo dung
tin do theo k hoach.
- Giao Ban Tuyên giáo Tng Lien doàn có trách nhim tng hçrp, xây
dirng báo cáo So kt 5 nàm thc hin Nghj quyt s 01 /NQ-DCT ngày
18/9/2015 cña Doàn Chü tjch Tng Lien doàn và tng hqp phuo'ng hi.râng,
nhim vi1, ni dung cong tác nghiên cthi 1 1un, hoat dng khoa h9c và
cong ngh cUa t chi.'rc Cong dioàn trong thai giai tth.
- Giao Vin Cong nhân và Cong doãn tin hành "nhanh" 01 nghiên
ciru, kháo sat dánh giá khách quan, có tinh dc l.p, v k& qua trin khai
thrc hin Nghj quyt trong 5 näm qua, lam ca sâ di chirng và b sung cho
báo cáo so kêt cfia TLD.
2. Các LDLD tinh, thành phô cOng doàn ngành Trung u'ong và
tiro'ng throiig.
- Xây drng báo cáo so kt vic t chi'rc trin khai thirc hin Ngh
quyt s 01/NQ-DCT ngày 18/9/2015 cüa Doàn Chü tjch Tng Lien doàn
(theo d cu'crng, bié'u máu gi kern).
- Báo cáo so kt gri v TOng Lien doàn, qua Ban Tuyên giáo trixó'c
ngày 10/10/2020 d Mng hçip báo cáo ThiRmg trirc Doàn Chü tjch cho
kin truOc khi trInh Doàn Chü tjch Tng Lien doàn.
3. Dôi vói các trtrông, vin, báo, tp chI cüa to chfrc cong doàn.
3.1- V4n Cong nhân và Cong doàn.
Can cü nhim v11 ducic giao xây drng báo cáo dánh giá kt qua cong
tác tham muu giüp Doàn Chü tjch Tng Lien doàn và Hi dMg khoa h9c
Tng Lien doàn trong cong tác tham muli, tu vn và quán 1 các d tài
nghiên cüu 1 1u.n, hoat dng khoa h9c cüa các cap cOng doàn, có sr di1ng
kinh phi cong doàn.
3.2- Vin Khoa hQc An bàn và v sinh lao d3ng.
Can cü nhim v11 duçic giao xây dirng báo cáo dánh giá kt qua cong
tác tham miru, tu vn và quân 1 các d tài nghiên ciru tir ngun ngân sách
sir nghip khoa h9c do nhà nuOc cp.
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3.3- Trwông Diii h9c Cong itoàn và Truô'ng Diii /19C TOn Dác Thtng.
Can ci.'r nhim vii di.rçc giao xây dirng báo cáo kt qua cong tác nghiên
ciru hot dng khoa hQc v cong nhân, cOng doàn trong can b, nghiên ciru
sinh, h9c viên và sinh viên cüa nhà tru6ng.

3.4- Tçzp chILao d3ng và Cong doàn.
Can dr nhim vi dugc giao xây dirng báo cáo kt qua cong tác tuyên
truyn ni dung Nghj quyt s 01/NQ-DCT ngày 18/9/20 15 cüa Doàn Chü
tjch Tng Lien doàn và vic ph bin, dang tái kt qua các cOng trInh
nghiên ciru 1 Juan, nghiên ciru khoa h9c và cong ngh trên t.p chI và các
n phâm cüa tap chi.
Các báo cáo gi:ri ye Tong Lien doàn qua Ban Tuyên giáo triiic ngày
10/10/2020 dé tng hqp, báo cáo Thithng tr1rc Doàn Chü tjch cho kin
truOc khi trInh Doàn Chü tjch vào kS' hQp cuôi näm.
4. Ban Tãi chInh Tng Lien doàn:
Can cir nhim v11 ducic giao báo cáo kt qua cong tác tham miru cho
Doàn Chü tjch Tng Lien doàn trong vic ban hành hi.râng dn vic 1p
miic chi, dir trñ kinh phi phiic vii cong tác nghiên ciu 1 Juan, hoat dng
khoa h9c và cong ngh trong h thong cOng doan./
TM. flOAN CHU T!CH
PHO CHU TICH THU'OTNG TRU'C

No'inhin:
- Các LDLD tinh, thành phô;
- Các CD ngành TW và tuang dirang; (d vh)
- Các Ban, dan vj TLD;
- TTDCT (d B/c)
- Lru VT, BTG.

Trn Thanh Hal
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E CUNG
5 nãm thijc hin Nghj quyt s O1INQ-DCT ngày 18/9/2015
cüa Boàn Chü tjch Tong Lien doàn v "Day mçznh cong the nghiên thu lfl
lumn, hort d3ng khoa h9c và cOng ngh cüa tEi chá'c cOng doàn trong thoi kj
cOng nghip hóa, hin dzi hóa và h?3i nhIp quOc tê"
(Kern theo Ké hoçich so 62 /KH-TLD ngày AR tháng 9 nàm 2020)
Phn thfr nht:
DANH GIA KET QUA TRIEN KHAI T}II)C HIN NGHI QUYET
I. TINII IIINH CHUNG
1. Thuân Içri
2. Khó khàn
II. KET QUA DJT DUQC
1. Cong tác Iänh do, chi do t chfrc triên khai thirc hin Nghj quyt.
- Cong tác quán trit trin khai thrc hin Nghj quy&;
- Xây drng các van ban k hoch, huó'ng din, chucrng trInh thirc hin Nghj
quyêt;
- Ban hành các quyt djnh thành l.p b phn theo dOi quãn l cong tác
nghiên ciru 1 1u.n, hot dng khoa h9c và cong ngh.
2. Kt qua nghiên cfru 1 1un, hot dng khoa h9c Va cong ngh cüa cr
quan, do'n vj và t chfrc cong doàn các cp 5 nãm qua (2015 - 2020)
2.1- S hrçvng các d an, d tài nghiên cru, báo cáo khoa h9c dã duçic to
chüc trin khai thirc hin và dâ duçic dua vào irng ding. trong thixc tin hoat
dng & các cp cong doàn. (Phy lye 1).
2.2- Cht lixqng các dé an, dê tài.
- Nghiên ci'ru cung c.p thông tin phiic v11 sir lãnh dao, chi do hoat dng
cüa Ban Chp hành cong doàn các cp và Ban Chp hânh, Doàn ChU tjch Tng
Lien doàn.
- Gop ph.n câi tin k5 thu.t nâng cao nng suit lao dng, chit luqng san
phm, câi thin diu kin lam vic, nâng cao süc khôe cho cong nhân, ngithi lao
dng.
2.3- Vic báo dam các ngun 1rc trong nghiên cfru phçic vi cong tác nghien
cru 1 lun, hot dng khoa hçc và cong ngh cüa Co quan, don vj.
- Nguo2n ly-c v tài chInh:
+ Ngun kinh phi Tng Lien doán cp theo nhim vi giao hang nàm hoc
theo don dt hang nghiên ciru cüa Tng Lien doàn cho các co quan, don vj;
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+ Ngun xã hi hóa tr các ti chirc, doanh nghip, dcm vi khác phic v
cong tác nghien cru l lun, boat dng khoa h9c và cong ngh.
- Ngun luv v con ngw&i: Cong tác dão tao, bi duOiig, tuyn ding, sü
diing di ngü chuyên gia, nhà khoa hçc trong cong tác nghiên c1ru l 1un, boat
dng khoa h9c và cong ngh.
2.4- Cong tác phi hçrp chia sé thông tin, 1mg diing kt qua nghiên clru
l lun, hoat drng khoa hçc và cong ngh gop ph.n câi tin k thut nâng
cao näng sut lao dng, cht luçing san phm, cãi thin diu kin, môi
truông lam vic, nâng cao slrc khóe, tang them thu nhp cho cong nhân,
ngixi lao dng và boat dng cüa t chic cong doàn các cp.
3. Nhn xét, dánh giá.
- NIhüng ru dim, thn tai vâ nguyen nhân;
- Bâi h9c kinh nghim.
Phn thfr hai:
PHIIONG HUNG, NHIM VV VA GIAI PHAP TIEP TVC DAY MNH CONG
TAC NGHIEN cUt L' LUN, HOT DQNG KHOA HQC VA CONG NGH CUA
TO CH1C CONG DOAN TRONG TiNH HiNH MI

I. PHIXUNG HIJONG CONG TAC NGHIEN cUt L LUN, HOLT DQNG
KHOA HOC VA CONG NGH TRONG THI GIAN TOL (Phy 4w 2).
II. NHIM vv vA GIAI PHAP

1. Nâng cao vai trô chi dao cüa các c.p cong doân v nghiên clru l 1un,
boat dng khoa h9c và cOng ngh.
2. Tip t1ic nng cao ch.t luçing nghiên c1mu 1 lu.n, hoat dng khoa h9c Va
cOng ngh và 1mg diing trong thirc tin.
3. Dir báo và chIt dng nghiên clru don du nhng vn d Vit Nam tham
gia sau vào các Hip djnh thucrng mai tir do th h mOi.
4. Quán trit cOng tác thông tin, báo cáo, tng kit, dánh giá; djnh huâng ni
dung nghiên c'cru l 1uri, boat dng khoa hçc và cong ngh tr9ng tam cIta to
chlic Cong doàn thñ gian t&i.
Ph6 thfr ba
DE XUAT, MEN NGH!

1. Dôi vói Trung uong Dâng
2. Di vth ChInh phIt, B Kboa h9c và Cong ngh
3. D& vói Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam.
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N LAO DQNG VIET NAM
BIEU MAU TONG HP
em theo D cuong Báo cáo So kêt 5 nám thiyc hin Nghj quyt s 01/NQ-DCT ngãy 18/9/2015
cüa Doãn Chü tjch Ting Lien doàn
1. Phi 1iic 1: S 1ucmg các dt an, d tài nghiên cfru, báo cáo khoa h9c dã dLrçic th chi'rc trin khai thirc hin và dã dixçic dua
vào üng dicing trong thirc tiên boat dng i các cap cong doân.
STT

TEN BE TA!, BE AN BA, BANG
TRIEN KHAI NGHIEN

2. Phy
STT

h1ic 2:

NQI DUNG
CHIN!! CUA nE
TA!, E AN

SAN PHAM, 15NG
D1JNG CUA E
TA!, BE AN

CAP TRIEN KHAI
UNG DUNG

KINH PHI THVC HIN
Cong tác
Cong tác triên
nghien c(ru
hai rng diing

Gil!
CHU

Dr kin ni dung nghiên ciru 1 1un, hoat dng khoa hçc và cong ngh trong thai giai tói.

NllIM VJ NGHIEN ciTh

MUC TIEu

NO! DUNG
NGHIEN cUu

KET QUA
NGHIEN Cffij

CAP PHE
DUYET

THÔI GIAN
THC IllN

KIN!! PHI
TIIIC HIN

