TONG LIEN BOAN LAO BONG CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM
Bc 1p - Tir do - Hnh phñc
VIT NAM
S:

tt/KH-TLD

Ha Nói, ngày) tháng .3 nàm 2020

KE HOACH
To chile lity kin gop vào dir thão các van kin
Bi hi dti biêu toàn quôc Ian thñ XIII cüa Bang
trong h thông Cong doàn Vit Nam
Can cü Hithng dn s 60-HD/VPTW ngày 17/01/2020 cüa Van phông Trung
uang Dâng ye tong hp kiên gop 2 vào các di,r thão van kin Dai hi dai biêu toàn
quôc Ian thir XIII cüa Dàng;
Can cir K hotch s 21-KH/BDVTW ngày 30/7/2020 cüa Ban Dan vn
Trung ucing ye to chüc lay kin Nhân dan gop vào các di.r thào van kin Dai hi
dti biêu toàn quôc lan thu XIII cüa Dàng;
Can cü Huó'ng dn s 151-HD/BTGTW ngày 10/9/2020 cüa Ban Tuyên giáo
Trung uong ye cong bô, thào lun, lay kiên cña Nhân dan vào dir thão các van
kin trinh Dii h5i dii biêu toàn quôc lan thir XIII cüa Dãng;
Doàn Chü tjch Tng Lien doàn Lao dng Vit Narn xay dirng K hoach t
chirc lay kiên gop vào dix thào các van kin Dai hi dai biêu toàn quôc lan thir
XIII cüa Dâng trong h thông Cong doàn Vit Narn, nhu sau:
I. MUC BCH, YEU CAU
1. Tp hçip trI tue ci.ia can bô, doàn viên, cOng nhân, viên chic, ngui lao
dng (CNVCLD) tharn gia gop vào dir thâo các van kin Dai hi di biêu toàn
quôc lan thir XIII cüa Dàng; tr9ng tam là nhQng vn dê lan, quan tr9ng lien quan
den xây drng giai cap cOng nhân và to chirc Cong doàn Vit Nam.
2. Thông qua gop näm bt tam tu, nguyen v9ng cüa can b, doàn viên,
CNVCLD, dc bit là nhüng vn d ye xây dirng giai cap cOng nhân và to chirc Cong
doàn Viêt Nan-i d nghiên ciru, d xut, b sung vào van kin trmnh Di hi.
3. Qua trInh to churc 1y kin c.n barn sat các ni dung gcii thào lun cüa
Trung u'ang, cüa các cp üy Dàng; tng hcip, báo cáo day dü, trung th1rc, chInh xác
kiên tham gia gop cña can b, doàn viên, CNVCLD, tránh lam qua ba, hInh
thuc, kern hiu qua.
II. CAC DV THAO VAN KIN LAY ? KIEN
1. Dir tháo Báo cáo chInh trj ci:ia Ban Chp hành Trung uo'ng Dâng
khóa XII ti Dti hi di bieu toàn quOc lan thr XIII cüa Dáng;
2. Dr thào Báo cáo tng kt thii'c hin Chin luc phát triên kinh té - xã hi 10
nàm 2011 -2020, xây drng Chién luçic phát triên kinh tê - xâ hti 10 närn 2021 -2030;
3. Dir tháo Báo cáo dánh giá kt qua thirc hin nhim vii phát triên kinh tê xã hi 5 nãrn 2016 - 2020 Va phuang huóng, nhim vii phát trin kinh te - xã hi 5
nàm2021-2025;
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4. Du thão Báo cáo tng kt cong tác xây dirng Dãng và thi hành Diêu 1
Dáng nhirn k' Dai hi XII.
III. THOI GIAN vA HINH THU'C LAY Y KIEN
1. Tho'i gian
Vic t chüc thão 1utn, 1y kin dlóng gop cüa can b, doân viên, CNVCLD
vào dir tháo các van kin trInh Dai hi XIII cüa Dáng di.rgc tiên hành tü ngày
20/10/2020 dn ngày 10/11/2020 (Các dir tháo van kin duqc cOng bô trên các
phuong tin thông tin dai chüng).
2. HInh thirc
2.1. Cap Tong Lien doàn
a) To chtrc Hi nghj can b chü cht Lien doàn Lao dng tinh, thành
phô, Cong doan ngành Trung irong và tuong du'ong khu vijc mien Bãc
- Chü d: "Di rnói t chüc và hot dng, phát buy vj trI, vai trô cüa t chüc
Cong doàn trong h thông chInh trj Vit Narn"
- Ni dung: Tp trung thão lun lam sang rO, gop b sung các quan diem,
nhim v11, giái pháp ye trách nhim cüa to chüc chInh trj - xã hi, trong do có to
chrc Cong doàn Vit Narn trong phát buy süc mnh di doàn kêt toàn dan tc, dan
chü xã hi chü nghia, bâo dam quyên lam chü cüa nhân dan duqc dê cp trong dir
thâo van kiên trInh Dai hôi.
- Thôi gian: Di,r kin V2 ngày, cui tháng 10/2020.
- Bla dim: Trit so Tng Lien doân, s 65, Quán SO, Hoàn Kirn, Ha Ni.
- Thành phân: ThuOng ti-irc Doàn ChO tjch; di din lãnh dto các ban, don
vj trirc thuc Tng Lien doàn; di din lãnh dao Lien doàn Lao dng tinh, thânh phô
tO Quâng Trj trO ra va Cong doàn ngành Trung uong và tuong throng (trO Cong
doàn Cao su Viêt Narn).
b) To chfrc Hi ngh can b chü chôt Lien doàn Lao dng tmnh, thành
phô, Cong cloàn ngành Trung u'o'ng vã tuong throng khu virc mien Nam
- Chü dê: "Dôi rnOi chInh sách di vOi NLD trong qua trInh dôi mOi mtnh me
rno hInh tang truOng, co cu lai nên kinh t, nâng cao näng suât, chat lucmg, hiu qua
và sOc canh tranh".
- Ni dung: Tp trung thào lun, b sung, lam rO các nhim vu, giái pháp v
xây dçi'ng và thrc hin chInh sách lao dông, vic lam, tiên luong, bão hiêm that
nghip, phüc lqi xã hi, an sinh xã hôi; chInh sách dào tto, bôi duOng nâng cao
trInh do hoc van, k näng nghe nghip cho NLD... duçc dé cp trong dir thâo van
kiên trInh Dai hôi.
- Thôi gian: Dir kin V2 ngáy, cui tháng 10/2020.
- Dia dirn: Van phông B, Nba khách Tong Lien doán,
S 85 Cách mng Thang Tam, Qun 1, TP. H ChI Minh.
- Thành phãn: Di din ThuOng trirc Doàn ChO tjch; dai din lãnh do
thânh phO HO ChI Minh; di din lânh do Lien doân Lao dng tinh, thành phO tO
ThOa Thien Hue trO vào và Cong doân Cao su Vit Nam.
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c) To chuc Hi nghj cüa Doãn Chü tich Tong Lien doàn gop dir thão
các van kin Dii hi diii biêu toãn quôc Ian thu XIII cüa Bang
- Chü dê: "Xây dirng giai cp cong nhân Vit Nam trong thii k' mâi".
- Ni dung: Tp trung thâo lun lam rO c sâ 1 1un Va thirc tin v phát
triên giai cap cOng nhân; dê xuât các giài pháp, kiên nghj vi Dáng Cong san Vit
Nam ye van dê phát triên giai cap cOng nhân Vit Nam trong thai kS' m1i.
- Thôi gian: Dr kin V2 ngày, kt hcip cüng vOi Hi nghj Doàn Chü tjch
Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam.
- Bla dim: Trii sO' Tng Lien doàn, s 65, Quán Sü, Hoàn Kirn, Ha Ni.
- Thành phn: Các dng chI üy viên Doàn Chü tjch Tong Lien doàn; mi
mt s dOng chI nguyen là lãnh dao Tong Lien doàn và mt so nhà khoa h9c.
Lu'u :Trong tru'ng hqp tInh hInh djch bnh covid - 19 din biên phüc tap,
Tong Lien doàn sê 1ira ch9n phuo'ng an to chüc Hi nghj trrc tuyên.
2.2. Lien doãn Lao dng tinh, thành ph Cong doàn ngành Trung u'o'ng
và ttro'ng du'ong
Can cü vào di tu'ang doàn viên cong doàn chü yu, các dGn vj lira ch9n hInh
thirc phü hçp, có th t chirc hi nghi Ban Thu'mg vv rnO' rng, hi nghj can b chü
chôt dóng gop kiên vào d? thâo van kin Dui hi XIII cüa Dãng, tr9ng tam là các
van d lien quan den xây dçrng giai cp cong nhân và tO chirc Cong doàn.
IV. BO CUC BAO CÁO TONG HP KIEN
Báo cáo tang hctp ,j5 kiê'n cta tfrng cá'p, grn 3 phán:
1. Phân nhn xét chung
Nêu khái quát v s lu'gng kin phát biu, không khI tháo lun (soi nôi,
trao dôi, tranh luân...), xu hurng chung (nhât trI, không nhât trI...); nhn xét ye
qua trInh chuân bj van kin, chat 1i.rng van kin (tInh cOng phu, nghiêm tüc, ni
dung, b cue...); tam tu', nguyen v9ng cüa can b, doàn viên, CNVCLD vào sir
lãnh dto cüa Dàng trong nhim k rnói...
2. Phân tong hqp 5' kiên gop 5' ye ni dung
Tong hçip trng vn d theo trInh t11 b citc cüa các dir tháo van kiin trInh Dti
hôi XIII cüa Bang, dc bit là nhu'ng ni dung có lien quan den xây dirng giai cap
cOng nhân và tO chiirc COng doàn Vit Nam trong tInh hInh mâi.
3. Phân dê xuãt, kin nghj
Tng hp nhU'ng d xut, kin nghj cüa can b, doàn viên, CNVCLD v
nhU'ng van e có lien quan den ni dung van kin, qua trInh chuân bj di hi Bang
toàn quOc lan thr XIII nói chung, ye xây dçrng giai cap cong nhân và tO chüc COng
doàn Vit Nam nói rieng.
V. TO CH1C THC HIN
1. Ban Tuyên giáo Tong Lien doàn xay dirng k hoch t chüc ly 5' kin
gop 5' yào dir thào van kin Dai hi di bieu toàn quOc lan thir XIII cüa Bang trong
h thông tO chirc Cong doàn Vit Nam; là dâu môi giüp Thung tr1rc Doàn Chü tjch
TOng Lien doàn tO chc các hi nghj gop 5' kien cap Tong Lien doàn; dang tài các
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dir tháo van kin trInh Dti hi XIII cüa Dàng trên Cong Thông tin din tü và mng
xã hi Cong doàn Vit Nam; tng hop, báo cáo kt qua vi Ban Dan vn Trung
uang theo quy djnh.
2. Van phông Tong Lien doàn phi hçTp vth Ban Tuyên giáo giüp Thung
truc Doàn Chü tjch to chirc các hji nghj cap Tong Lien doàn lay kiên gop vào
dir thâo van kin Dai hi XIII cüa Dàng.
3. Vin Cong nhãn và Cong doàn xây dung k hoch, chun bj ni dung,
giüp Thu'ng truc Doàn Chü tich Tong Lien doàn to chirc gop dir thào các van
kin tai Hi nghj Doàn Chü tjch Tong Lien doàn.
4. Các Lien doàn Lao dng tinh, thành phô, Cong doàn ngành Trung
trong và ttro'ng thro'ng to chüc quán trit, tuyên truyên sâu rng các van kin trInh
Dai hôi XIII cüa Dàng trong can b, doàn viên, CNVCLD bang các hInh thi'rc phü
hop; cô vu, dông viên can b, doàn vien, CNVCLD tIch circ dóng gop kiên vào
dir thâo van kin trinh Dai hi (tp trung vào các ni dung lien quan den xây dirng
giai cp cOng nhân, t chCrc cOng doàn Vit Nam); xây dçrng báo cáo kêt qua giri
ye Tong Lien doàn (qua Ban Tuyên giáo) tru'ó'c 10/11/2020.
5. Các co' quan báo chI, trang thông tin, Cong thông tin din tü', mng
xã hi Cong toàn Vit Nam ma chuyên trang, chuyên mvc thông tin, tuyên
truyên ye Dii hi XIII cüa Dàng; tao các din dan dê can b, doàn viên,
CNVCLD tham gia dóng gop kiên. Báo Lao dng, Báo Nguè'i Lao dng, Báo
Lao dng Thu dO, Tip chI Lao dng và Cong doàn, Cong thông tin din ti:r COng
doàn Vit Narn là nhcrng don vj chü hrc trong vic djnh huang du lun, cong bô
kip thô'i, chinh xác các du thào vAn kin trInh Dii hi XIII cüa Dãng, các huông
dan cüa Trung uang và kêt qua to chüc lay kiên cüa can b, doàn viên,
CNVCLD tai các cap Cong doàn.
Trên day là k hoach to chirc 1.y ' kin gop ' vào d,r thâo vAn kin trInh Dai
hôi dai biêu toàn quOc lan thu XIII cüa Dàng trong h thông to chirc Cong doàn
Vit Narn, Doàn Chü tjch TOng Lien doàn yêu câu cong doàn các cap /nghiên cru,
vn diing sang tao trong thçrc hin, dam báo chat luçrng và thai gian.

No'i nhân:
- Ban Dan vn TJJ; Ban Tuyên giáo
T.U; Van phong T.U' Dáng (dê b/c);
- TT DCT Tong Lien ctoàn (de b/c);
- Các LDLD tinh, thành ph; CD nganh
T.U' và tixang duang;
- Ban TG, VP TLD, Vin CNCD;
- Ca quan báo chI cong doàn;
- Liiu VT.
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