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BAO CÁO 
So' kt gifia nhim k thurc hin 

Nghj quyêt Dti hi XII Cong doàn Vit Nam 

Nghj quyt Dai  hi XII Cong doàn Vit Nam disçc trin khai trong bi cãnh 
tInh hInh the gii, khu vc, trong nrn9c có nhimg din biên phLrc tp so vii dtr báo 
c'i'ia Di hôi. Giai doan  2018 - 2019, kinh tê vi mô on djnh, 1m phát dixçc kiêm 
soát, tôc d tang trwrng tiêp tic duy tn 0 müc khá, vu'çt mlic tiêu Quôc hi dê ra. 
Tuy nhiên, canh  tranh thuang mai  giia các nuOc lan, tInh hInh thiên tai, dc bit 
là djch bnh Covid - 19 diên biên phirc tap  tir dâu näm 2020 den nay, ãnh htthng 
nghiêm trng den tInh hinh phát triên kinh tê - xã hi, tác dng trirc tiêp den dai 
sOng, vic lam, thu nh.p cüa ngithi lao dng, den tO chirc và hoat dng cOng doàn1. 

Phong trào cOng nhan, vien chute, lao dng và hoat dng cong doàn tip tjc 
nhn ducic s1r quan tam, chi dao  cüa cap üy dáng, str phôi hçp chat chë cUa chInh 
quyên và ngtioi sr diung lao dng. Nhiêu Nghj quyêt, Kêt lu.n, Chi thj cña Dáng, 
Thu tixó'ng ChInh phil lien quan den giai cap cOng nhân, to chi'rc Cong doàn2  duqc 
ban hành và triên khai, dc bit B lut Lao dng nàm 2019 vó'i nhiêu quy djnh 
mai có hiu hrc tir 11am 2021... tác dng sâu sac den to churc và hoat dng cüa 
Cong doàn Vit Nam. 

Sci k& giüa nhim ki  thirc hin Ngh quyt Di hi XII Cong doàn Vit 
Nam là djp dê các cap cOng doàn dánh giá ket qua t1c hin các miic tiêu, chi tiêu 
chi:i yeu, các khâu dt phá, nhim vu, giài pháp dê ra, chi rO nhüng ton tai, han 
chë, nguyen nhân; xác djnh nhfrng van dê ion, nhüng giái pháp, nhim vi trng 
tam can tp trung trong nüa nhim ki  con iai,  dam bào thrc hin thành cong Nghj 
quyêt Dai  hôi. 

1 Nãm 2020: Ca nuâc có 32,1 triêu ngithi tü 15 tui trâ len bj ãnh huâng tiéu ci,rc bôi djch Covid-19; trong do, 69,2% 
ngithi bi giâm thu nhp, 39,9% phâi giãm gi& làmlnghi giân vic/nghi luân phiên và khoàngl4,O% buOc phái  t?m 
nghi hoc t?m  ngrng hot dOng san xuât kinh doanh. Khu virc djch viii chu ành huOng nng nê nhât bi djch Covid-
19 vói 71,6% lao dng bj ãnh hurng, tiêp dênlà khu vi,rc cong nghip và xây dimg vOi 64,7% lao dung bj ãnh huàng; 
t l lao dng bj ành hu&ng trong khu virc nông, lam nghip và thñy san là 26,4% (Tong ciic Thông kê). 
2 Nghi quyêt so 52-NQ/TW ngày 27/9/20 19 cña B Chinh tn ye mt sO chü tnrcmg, chInh sách chü dng tham gia 
cuOc Cách  mang  cOng nghip lan thütii; Nghj quyét sO 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 cOa Bô ChInh trj "Vê dôi mOi 
tO chc và hoat dng cOa Cong doãn Vit Nam trong tInh hInh mdi" Chi thj sO 37-CT/TW ngày 03/9/2019 cüa B 
Chmh tTi ye tang cuong six lành dao clii dao xây thing quan he lao dông hai hoa, On dmh va tiên bô trong tinh hinh 
mdi; Quy djnh sO 212-QD/TW ngày 30/12/2019 cOa Ban BI thu ye chüc näng, nhim vii, tO chirc b may, bién 
chê Co quan chuyen trách cüa Uy ban Mt trn To quOc và các tO chirc chinh tn - xã hi cap tinh, cap huyn; Thông 
bao Kêt luân so 160-TB,TW ngay 15/01/2020 cua Bô Chmh tn ye viêc tiep tuc thuc hien Ket luan sO 62-KL/TW, 
ngày 0 8/12/2009 ye tiêp tic dôi mdi ni dung, phixong thüc hot dng côa Mt trn To quôc Vit Nam va các doàn 
the chinh tn - xã hôi; Chi th so 16/CT-TTg ngày 14/6/2021 cüa Thu ttthng ChInh phii ye dam báo vic lam ben 
vüng, nâng cao muc sOng, cái thin diêu kin lam vic cüa cOng xthân, lao dng 



PHN TI1uJ' NTIAT 

Kêt qua gifra nhim k' thirc hin Nghj quyt 
Bi hi XII Cong doàn Vit Nam 

A. NHUNG KET QUA BA BJT BUC 

I. CONG TAC QUAN TRT, CII! BiO VA TO CH1i'C THIJ'C IIIN 
NGB! QUYET 

Ngay sau IDai hOi  XII Cong doàn Vit Nam, Ban Chp hành Tng Lien 
doàn dä lãnh dao  vic nghiên cüu, quail trit và to chirc thtrc hin Nghj quyêt Dai 
hi den toàn the can bO,  doàn viên cong doàn3. Chi dao  ban hành Kê hoach triên 
khai thc hin Nghj quyêt Dai  hi; Quy chê lam vic, Chung trinh lam vic toàn 
khóa cüa Ban Chap hàrth, 05 Chuung trinh; 03 Nghj quyêt chuyên dê; 03 Kêt lun 
nhäm cii the boa các ni dung cüa Nghj quyêt Daihi.  Doàn Chü tjch Tong Lien 
doàn dà ban hành 06 Dê an; 20 Kêt li411; 26 Quyêt djnh, Quy dinh,  Quy chê; 21 
Kê hoach; 17 Huàng dan nhäm cii the hóa các chñ trung cüa Dãng, chmnh sách 
pháp lust  cüa Nhà nuâc, chi dao  cüa Ban Chap hành Tong Lien doàn, báo dam sir 
lãnh dao toàn din, có trçng tam, tr9ng diem, giãi quyêt hiu qua, kjp thai mt so 

van dé quan tr9ng, phác tp med phát sinh. 

Hâu h& các Lien doàn Lao dung tinh, thành ph& cong doàn ngành Trung 
iwng và trnmg duang to chirc tuyên tniyên, quán trit Ng quyêt Dai hOi XII 
Cong doàn Vit Nam cho di ngü can b cong doàn, doàn viên, nguai lao dng. 
Dông thai, nghiên ciru, bô sung, c1i the hóa các ni dung cüa Nghj quyêt Dai  hi 
XII Cong doàn Vit Nam, các van bàn hithng dan, triên khai Nghj quyêt vào 
chrnmg trInh lam vic toàn khóa, chuong trinh cong tác 11am ciXa Ban Thu&ng v1i, 

Ban Chap hânh và chi dao  tO chüc thirc hin dam bào phü hçip vói tInh hInh thrc 
tin cüa ngành, dja phirong, don vj. 

Ban Chip hânh, Doàn Chñ tjch Tng Lien doàn và ban thi.thng vi các c.p 
cOng doàn âã có nhCtng dôi med trong cong tác clii dao  dieu hành, ie lôi lam vic 
theo huang dan chiX, tang cu&ng phân cap, phân quyên gän vói phát huy vai trô, 
trách nhim cüa ngrai drng dâu; linh hoat, sang tao  trong chi dao  và to chirc boat 
dông, dáp 1mg yêu cãu ci the cüa tInh hInh thirc tiên, nhât là trong bôi cãnh djch 
bnh Covid - 19. Cong tác nghiên clru l 1un ye cOng nhân, cOng doàn, cong tác 
cài cách hành chinh cCia h thông cOng doàn tiep tiic duçic quan tam. Chat 1i.rng 
cac hôi nghi, hôi thao dircic cai thien Cong tac tmg dung cong nghe thông tin vao 
hoat dng cña to chi'rc Cong doân dat  mt sO kêt qua. Phat huy tot các Quy chê, 
chuong trinh phOi hç'p giüa to chlrc Cong doàn vói ChInh phü, các ban, b ngành 
trung ucing, cp üy, chirih quyen tai  dja phircing, gop phân tao  sir quan tam clii dao 
dông b, kjp thai, nâng cao hiu qua hoat dng cong doàn. 

Thirc hin K hoach so' kt giia nhim kr thirc hin Nghj quyt Dai  hi XII 

Tng Lien doãn t chrc hi ngh tp hun cho g.n 300 chü tjch, phó chü tch các Lien doàn Lao dng tinh, thành 
phô, cong doOn ngành trung irang và tinmg throng. 
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Cong doàn Vit Nam4, 100% các Lien doàn Lao dng tinh, thành ph& cong doàn 
ngành trung uang, cong doàn tong cong ty trirc thuOc Tong Lien doàn dã tiên hành 
so két giita nhim kST thirc hin Nghj quyêtDi hi Cong doàn cUa cap minh, Nghj 
quyêt Dai hOi XII Cong doàn Vit Nam, to chüc thão 1un tai  Hi nghj Ban Chap 
hành, tiêp thu, hoàn thin và gth báo cáo ye Tong Lien doàn, c ban dam bão ni 
dung, tiên d theo yêu câu. 

Trên cci si báo cáo cüa các ngành, dja phuang, Tng Lien doàn dã xây 
dirng dir tháo Báo cáo trInh xin kiên Hi nghj Doan ChU tjch, to chüc giám sat 
7 Lien doàn Lao dng tinh, thành phô, CD ngành trung ucing ye kêt qua triên khai 
th'rc hin Nghj quyêt Di hi XII Cong doân Vit Nam và hoàn thin dir tháo báo 
cáo trinh Ban Chap hành Tong Lien doàn. 

II. KET QUA TIurC Hh1N CAC Cli TIEU THEO NGII! QUYET 
DiI HQI XII CONG DOAN VIT NAM 

Nghj quyt Dai  hi XII Cong doàn Vit Nam dã d ra 09 nhóm nhim vi 
tong quát vth 19 chi tiêu phân dâu. Den hét näm 2020, két qua thtrc hin cii the 
nhir sau: 

- Chi tiêu hang 11am: 6 chi tiêu vixçrt, 02 chi tiêu dat,  03 chi tiêu không dat. 

- Chi tiêu dn cui nhiêm ks': 01 chi tiêu vixo't, 01 chi tiêu dat; 05 chi tiêu 
dat trên 50%, ithc dat  khi két thiic nhim ks'; 01 chi tiêu dat  thâp, khó dat  khi kêt 
tht'ic nhiêm ks'. 

(Phii 1ic k& qua thirc hin các chi tiêu kern theo) 

II. KET QUA THITC HIW CAC MVC  TIEU, NHIEM \TIJ, GIAI 
PHAP TIIEO NGH! QUYET o.I 11(11 xii CONG DOAN VI1T NAM 

1. Nâng cao hiu qua thyc hin nhim vi di din, bão v quyn lqi hqp 
pháp cüa doàn viên và ngtrôi lao dng 

Các cp cong doàn dã chü dng, tIch c1rc di mâi và nâng cao cht krcmg 
tham gia xay dçrng chinh sách, pháp 1ut lien quan den ngithi lao dng và to chc 
Cong doàn. Tong Lien doàn dã có trên 300 van bàn tham gia xây dimg chInh sách, 
pháp lust  ye quyên lqi cüa ngi.ri lao dng. Dã thành 1p Hi dOng ti.x van chinh 
sách, pháp 1ut bao gOm các chuyên gia trong 1mb vtrc lao dng, cOng doàn, kinh 
te a cap Tong Lien doàn. Vic phát huy vai trô d0i  ngü can b, cOng chüc là doàn 
viên cong doàn trong tham miiu xay d'rng và to cht'rc thirc hin chInh sách, pháp 
1ut có buâc chuyên mâi. COng tác thông tin, dOi thoai, nghiên cIru, dieu tra, kháo 
sat, phát hin van dê de tham mixu, dê xuât süa dôi, ho sung kp thai chInh sách, 
pháp luat trng buOc dugc chü trong. 

T chüc Cong doàn chü tri xay dçrng, hoàn thin h so d'ir an Lust sira di, 
ho sung mt sO diêu cüa Lut Cong doàn trinh QuOc hi khóa XIV xem xét, cho 
hen. Nliiêu kiên dé xut cüa to chirc Cong doàn trong tham gia xây dirng chinh 
sách dã dxçvc các co quan chü In son tháo tiêp thu, gop phân quan trQng hào ye 

4 K ho?ch s6 56/KH-TLD ngày 23/7/2020 v sa kt giüa nbiin k' thc hin Ngh quyt Di hi XII Cong doân 
Viét Nam 
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quyn igi hçp pháp cña doàn vien, ngixäi lao dng, tiêu biu nhir Bô lut Lao dng 
2019; Lu.t Bão v môi trithng (si:ra dôi); Lut dua ngui lao dung di lam vic tai 
nuàc ngoài, các chInh sách h tr? nguô'i lao dng và doanh nghip gp khó khän 
do bj ánh hithng bi Covid - 19 cüng nhiêu van ban huàng dan thi hành pháp 14t 
lien quan trirc tiêp den ngixi lao dng nhu van dê tuôi nghi hmi, thai gi lam vic 
bmnh thuing, thñ giä lam them, dôi thoi, th'irc hin dan chü a ca sa... 

Cong doàn Vit Nam th hin rö vai trô, trách nhim dai  din ngi.thi lao 
dng trong nghiên ciru, dê xuât, tham gia có hiu qua trong Hi dông tiên hrcmg 
quôc gia, gop phân dê xuât diêu chinh tang tiên luong tôi thiêu vñng: 11am 2018: 
6,5%, näm 2019: 5,3%; 11am 2020: 5,5%, gop phân cai thin di song doàn viên, 
nguôi lao dng, dam bào tiên luong tôi thiêu gân vâi müc song tôi thiêu cüa nguai 
lao dng. Các cap cong doàn tIch circ dê xuât vâi cap uy, tham gia vâi chInh quyên, 
co quan chuyên mon ci'mg cap trong xây dipig co chê, chinh sách, quy djnh thuc 
ngành, dja phuong, don v và doanh nghip, gop phân nâng cao hiu qua hoat dng 
chäm lo, bão v quyên và lçi Ich hçp pháp, chInh dáng cüa nguai lao dng5. 

Vic nâng cao cht hrçmg thuung lircmg, k kt và thrc hin thôa ithc lao 
dng tp the (TUtDTT) trong các doanh nghip, nhât là doanh nghip ngoài khu 
vrc nhà nuâc duçic các cap cong doãn chit tr9ng vâi d bao phü rng hon, chat 
luçmg tot hcni6. Vic dai  din kr  kêt thOa txâc lao dng tp the a doanh nghip chira 
có to chirc Cong doân dat  kêt qua buâc dâu7. Nira nhim kr vira qua, dâ k mai 
dirge 6.113 bàn TUIBTT doanh nghip, gap 4,6 lan so vâi cà nhim kS' Dai hi 
XI, nâng tong so TU1IJDT dã k kêt len 34.989 bàn8. Chat lugng TIXLDTT tiêp tiic 
dirge nâng len9. Di ngü can b lam cOng tác thuong luqng tp the dirge quan tam 
dào tao  ye kiên thc pháp lut và k näng thucmg 1ugng10. Tong Lien doàn dã xây 
dmg quy trInh và htthng dn cong doàn cap trên trirc tiêp co sâ k kêt 10 bàn 
TULDTT nhóm doanh nghip" vài 106 doanh nghip tham gia, 53.572 lao dng 
dugc huang loi. Dày là co sâ quan tr9ng thüc day dôi thoai, thucrng lrnmg t?i  doanh 
nghip theo quy djnh mai cüa Bô lut Lao dng 2019 vàlà tiên âê cho cac T[XLDTT 
doanh nghip và TULDTT ngành thirc chat hon trong thai gian tOi. 

LDLD tinh BInh Drnmg: Tham mi.ru Ban Thmmg vii Tinh iXy ban hành D an tng th "Dii mdi t chiXc, ni 
dung và phtrcing th(rc hot dng cong doãn tinh BInh Dixcing trong tInh hinh mdi". Dáng doàn LDLF) tinh Long 
An trin khai Kê hoach thirc hin Nghj quyt so 12 -NQ/TUngay 15/4/2021 cña BCH Dãng bO tinh Long An ye 
thuc hin Chucing trInh dào to nguôn nhân hrc dáp frng nhu câu phát triên Cong nghip và nông nghip tinh -mOt 
trong 03 chircing trinh dot pha thuc hien Nghi quyêt Dai hôi Dang bô trnh Long An lan thu XI, nhiêm ky 2020 - 
2025. Vinh PhXc dê xuât UBND tinh ye Dê an H6 trçi cong tác tuyên truyên và chàm lo ddi sOng CNLD trong cac 
khu cong nghip trên dja bàn tinh, giai don 2021 - 2025. 
6  Ni dung cüa các bàn thoâ udc tp trung vâo nhfing cam kêt thiet th%rc, có lqi hon cho ngirdi lao dng nhu van 
dê ye tiOn lrnmg, tiên thirOng, dam bàn vic lam, nOng cao k nãng nghê nghip, van hóa iXng xO, thi,rc hin chInh 
sách bInh dàng gidi... 

Thành phô Ho ChI Minh: CD cap trên trirc tiêp cci sO di din k kêt thOa udc lao dng tp the ti 176 doanh 
nghip chua cô tO chiXc Cong doàn. 
8  Tang 2,66 diem % so vdi dan nhim kr 

Ti l TTXLDTT xêp loi A, B tang 1,56 diem % so v&i dâunhim k' 
'°Dã to chrc 6 lOp dào t.o cho 24 can b cOng doàn lam cOng tác thucrng lucrng t.p the ti các tinh, TP. 
"10 TUTT nhóm DN gOm: TUTT dt may Hung Yen, Binh Tan, ThCi Dfrc, Din tü Hãi PhOng, Du ljch Dà Nang, 
Go BInh Ducing... 
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Các cp cong doàn tp trung nâng cao s 1ucng, chAt lixcng hOi  nghj can b 
cong chüc, hOi  nghj ngithi lao dng và dOi thoai tai  nm lam vic. Cong doàn ca 
s0 dã chü dng tham gia, phôi hcp vâi chInh quyên, c quan chuyên mon cüng 
cap to chrc hi nghj can b, cong chtrc, viên chi'rc, hi ngh ngithi lao dng và to 
chirc dôi thoai tai  c s&2, giãi quyêt kjp thii nhiêu van dê vixàng mac, birc xüc 
cCta ngithi lao dng13. 

Hoat dng tu vAn pháp lut t?i  nai ô', fbi lam vic cüa doàn viên, ngithi lao 
dng duqc dlây manh;  tang cithng hoat dng tix van pháp luttic tuyên dê t.p 
hçip, ho trçr kjp thbi ngi.thi lao dng; quan tam thrc hin quyên và trách nhim 
tham gia to ting bào v quyên lcii cüa doàn viên, ngithi lao dng tai  Tôa an theo 
quy djnh. Ni'ra nhim k' qua có 123.256 hoat dng tu van pháp lut duçic thirc 
hin, 4 16.480 luçit NLD thrçc tr van; 3.585 vii an t?i  tôa duçic to chrc cong doàn 
ho trçi khbi kin, 2.564 viii an dugc t chirc cong doàn dai  din NLD khyi kin tai 
tôa an, ginp ngithi lao dng duçc bào v quyên lqi vth so tiên duçic nhn là gân 
45 t' dông'. Mang hthi lut su, lust  gia cüa tO chirc Cong doàn tirng buóc duçc 
hInh thành'5. 

Cong doàn tip tiic phát huy vai trô trong tham gia xây drng quan h lao 
dng hài hôa, on djnh và tiên b; phân cong can hO barn sat co' sO', thuO'ng xuyên 
lang nghe tam tix, nguyen vçng cüa doàn viên, ngithi lao dng, xây drng dOi  ngü 
cong nhân nông cot tai  các doanh nghip, thiêt 1p các kênh thông tin da chiêu tO' 
cci sO', tang cirO'ng hot dng dôi thoai a nliiêu cap, dê nghj nguO'i sO' dng lao 
dng chap hành nghiêm quy djnh cüa pháp luât... gop phân giãm thiêu các vi 
tranh chap lao dng và ngmg vic tp the. Trong ba näm qua, so cuOc tranh chap 
lao dng, ngi'rng vic tp the giám gân 50% so v6i dlâu nhim kST'6. 

Các cAp cOng doàn dã chü dng xây dirng k hoach, tang clthng tuyên 
truyên, 4n dng ngithi lao dng chap hành pháp lu.t ye an toàn, v sinh lao dng, 
nOi quy, quy djnh ci:ta co' quan, doaith nghip; tIch circ phOi hçp vâi ngtxO'i sir diing 
lao dng nâng cao näng 1irc, hiu qua hoat dng mang hthi an toàn v sinh viên; 
nghiên cO'u áp d11ng BO tiêu chi dánh giá xep loai doanh nghip theo tiêu chi an 
toàn'7. Clii'i dng nghiên ci'ru dê xuât ho sung các bnh nghê nghip dixçc bào 
hiêm xã h0i18;  tang cithng tharn gia thanh tra, kiêm tra, giám sat ye an toàn v sinh 
lao dng, phông chOng cháy nO, bao v mOi triiO'ng và diêu tra tai nan  lao dng'9. 

12 Tr hcm 30.641 cuOc  dé,i thoai djnh ks', 3.101 cuc di thoi dOt  xut vào nàm 2017 dã tang len 31.044 cuOc di 
thoaidnh k và 3.593 cuôc dôi thoai dot xuât vào nàm 2020. 

Tiên hrcmg trong thai gian cách ly, phân cOng bO ti-I ngu?ri lao dng lam vic luan phiên trong thai diem djch 
bênh, h trçi, trci cap khó khàn cho nguài lao dng mat vic, thOi viOc do ãnh htthng cüa djch bOnh  Covid-19 
'4 MOt sO diên hInh tiêu biêu nhir Bmnh Duong, Dông Nai, Long An, Dà Nng... 

15 Trong 3 nàm qua, dã có 14 dan vj cr can bO tham gia dào to ngh lut six, 26 can hO dà hoàn thành khóa dào 
tao, thrçic cap chfrng chi và 10 can hO dang tiêp ti,ic theo hQc. 

'6 Näm2018: 208 cuOc; 2019: 119 cuOc; 2020: 125 cuOc. 
17 N 2020, Vin Khoa h9c An toàn V sinh Lao dOng  dA phôi hgp vOi Cong doan DOt  may ViOt Nam, Tp chi Lao 
dOng và COng doàn danh giá xêp lo?i doanh nghip an toàn theo BO tiêu chI do ViOn  nghiên cüu xây dmg. 
'8 Trên ca s& nghiên cüu cO.a ViOn  KHATVSLD, TLE) dang dê xuât BO Y tê bô sung bOnh  nhiêm  dOc  EthylBenzen 
là bOnh  nghê nghip duçic hu?ing BJiXH. 
19 100% các vi tai nn lao dng chêt ngr&i dêu có di diOn  cOng doàn tham gia diêu tra. 

5 



Cong tác tham gia kim tra, thanh Ira, giám sat tip tçic ducic tang cixng a 

tat cá các cap cong doàn, tp trung vào các ni dung lien quan den an toàn v sinh 
lao dng, vic thirc hin các chInh sách ye tiên lixcmg, bão hiêm xã hi, hçip dông 
lao dng... Thông qua hoat dng tham gia thanh tra, kiêm tra, giám sat, nhiêu han 
chê, bat cap, vi phm trong qua trInh thirc hin chInh sách, pháp luat  duçc phát 
hiên, chân chinh, xir 1 kjp thai; nhiêu hen ngh sfra dôi, bô sung chinh sách, pháp 
1ut duçic các cap cong doàn dê xuât, dông thai trirc tiêp thông tin, htràng dan, giái 
dáp ye pháp 1ut cho ca quan, dm vj, doanh nghip, gop phân bâo v quyên loi hçp 
pháp cüa doan vien, ngtxôi lao dng, nâng cao hiu qua hoat dng cüa doanh nghip. 
Chircrng trInh phôi hçp giám sat gi&a Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam vth US' 
ban Trung umg Mt trn To quôc Vit Nam, B Lao dng - Thuoiig binh và Xã 
hi, Bô Y tê, Bô Tài nguyen và Môi tnthng, Bão hiêm xã hi Vit Nam dizc triOn 
khai, tác dng tIch circ dOn doanh nghip, c quan quàn iS' nhà nuàc a các dja 
phuong, gop phân nâng cao tInh dai  din, bào v quyên lçii cüa ngithi lao dng. 

2. Chäm lo lçii Ich thit thirc cho doàn viên và ngtrô'i lao dng 

Nhn thüc ciXa các cp cong doàn v tp trung nguM ltrc d chäm lo cho 
doàn viOn, ngthi lao dng có chuyên biOn quan tr9ng trong bôi cành djch bnh 
Covid 19, dã hInh thành nhiOu chInh sách chäm lo, ho trçi khi so dông doàn viOn, 
ngithi lao dng gp khó khàn tir nguôn tài chinh cong doàn20. Tong Lien doàn dã 
kjp thi huang dan các cap cong doàn triên khai các hoat dng theo tmg giai doan 
cii the cüa cuc chiOn phông chông djch bnh Covid-19; sam thông qua chü 
tnro'ng liXi thai diem dóng kinh phi cong doàn dôi vó'i các doanh nghip bj ãnh 
hithng và min dóng doàn phi dOi vâi doàn vien có mirc thu nhp thap hcm müc 
lucmg co sa; phát dng chuong trinh "Väc xin cho cong nhân" và trIch 200 t5' 
dông tir nguôn tài chinh cong doàn dO dóng gop vào Chuong trinh, giiXp cong 
nhân, lao dng sam tiêp cn dirge nguOn väc xin theo chü trucmg cüa ChInh phü. 
Vai tinh thn doàn kêt, näng dng, sang tao,  các cap cong doàn to chirc nliiOu hoat 
dng chäm lo, h trci cho doàn vien, nguai lao dng bj ãnh hithng bâi djch bnh, 
các hrc lucmg lam nhim vit tuyên dâu chông djch, dc bit là khi djch bnh xâm 
nhp vào cong nhân, lao dng trong các khu cong nghip, nhât là trong dt büng 
phát djch lan thir lix. 

Chuong trInh "Phüc igi doàn viOn cOng doàn" tip tiic dirge trin khai; dà 
kS' mâi 720 thOa thuan, nâng tong so thOa thuan dà kS'  lOn 1.893 bàn, có hon 7 
triêu doàn viên, ngithi lao dng dirge huang lgi Ich tr các thOa thu.n vâi so tiOn 
là hon 4.500 tS'  dOng. Tong Lien doàn dã tiên hành dánh giá kêt qua 2 nàm thirc 

20  Quyt dinE s 643/QD-TLD ngày 22/5/2020 v chi h tra cho doàn vien, ngithi lao dng bj ãnh huOng bâi cljch 
bnh Covid - 19 và Quyêt dlnh  so 1921/QD-TLD ngày 12/01/2021 ye vic chi h trçi cho doân viên, ngtrài lao 
dng bj ãnh hithng bâi djch bnh, thiên tai nàm 2020 trong djp Têt Nguyen dan Tan Sru nãm 2021; Quyêt djnh 
so 2606/QD-TLD ngày 19/5/2021 ye vic chi ho trçi khãn cap cho doàn viên, NLf) bj ânh hu&ng bói djch bnh 
COVID-19 trong dçit bthig phil djch lan thu 4 kê tr ngày 27/4/202 1 
Nãm 2020: các cap cong doàn chi gãn 657 t' dông ho trçl doàn viên NLD bj ánh hithng b&i djch bnh, trong do, 
chi tfr nguOn tài chInh cong doàn chiëm hon 65%. - . 
Thirc hin Quyêt dinE  so 1921/QD-TLD, cO 290.000 doàn viên, NLF) duçic hO trçl vth tOng so tiên làgân 140 t dong, 
trong dO cO gan 200.000 doàn viOn, NLf) bj ãnh huing b?ri djch bn1i Covid — 19 vOi tOng so tiên gân 89 t dong. 
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hin chixcing trmnli phüc lçii doàn viên, tip tic djnh hxàng các cp cong doàn trong 
viêc ha chçn doi tác dê k3' kêt các thóa thun dam bào mang lai  igi Ich thiêt thirc 
cho doàn viên, ngu1i lao dng. 

Các mô hInh chäm lo igi Ich thi& thixc cho doàn viên cOng doàn,  tip tijc 
dirge hoàn thin. Chircing trInh Têt Sum vây có buâc phát triên, là diem nhân 
mang dam  dâu an cña to chirc Cong doàn trong chäm lo Tét cho doàn viên, nguOi 
lao dng, có han 14 friu hxçrt doàn viên, ngixii lao dng dixgc chäm lo Têt vâi 
tong so tiên han 13.500 t' dông. To chüc Cong doàn dã tham muu mOi các dông 
chI lãnh dao  Dàng, Nhà nuâc, các ban, b, ngành trung hang di thäm, tang qua 
dng viên cOng nhan, vien chirc, lao dng có hoàn cành khó khän, tao  six lan tOa 
tIch crc ti cap iy, chInh quyên các dja phuang, nguii sCr ding lao dng cüng 
chung tay chàm lo cho doàn viên, nguri lao dng. Chuang trInh Mái am Cong 
doàn dà h trçr xay dirng, sra chtta han 9 nghIn can nhà cho doàn viên, ngLthi lao 
dông2' vó'i so tiên gân 364 tT dông. Hoat dng cho vay von, ho trg tao  vic lam 
cho ngui lao dng ttr Qu Quôc gia ye vic lam, qu Trg vOn cho ngithi lao dng 
nghèo ttr tao  vic lam cüa to chc Cong doàn tiêp tic dugc duy tn, m rng22. Co 
66,15% so CDCS doanh nghip to churc büa an ca cho NLD, tang 3,8% so vi dâu 
nhim kS',  trong do có 92,3% dan vj Co giá trj bh3a an ca dat  tr 15.000 dông trâ 
len, tang 15,5% so vâi dâu nhim ks'. 

Tong Lien doàn kin nghj, d xut Thi'i lthng Chinh phà ban hành Quy& 
djnh so 1729/QD-TLD ngày 04/11/2020 sCra dôi, bô sung mt so ni dung cCia 
Quyêt djnh so 655/QD-TTg ngày 12/5/2017 cüa Thu tixOng ChInh pbü phê duyt 
Dê an "Dâu tir xây dirng các thiêt ché cüa cOng doàn tai  các khu cOng nghip, khu 
ch xut" nhm tháo g các khó khan, virâng mac, day nhanh vic friên khai xay 
cbrng thit chê cOng doàn tai  các khu cOng nghip, khu chO xuât, phic vi doàn viên, 
ngtthi lao dng. Den nay, dà có 40 tinh, thành phO trirc thuc Tnung uoiig có van 
bàn thOa thuan bô trI dat dé nghiên cCru dâu tix. 

3. JJi mó'i cong tác tuyên truyn, In dng; nâng cao ban linh chInh 
trj, thu'c pháp lut, tác phong cong nghip, k lut lao dng, trInh d, k 
nãng nghê nghip cüa doàn viên, ngirbi lao dng 

Trong nüa nhim kS'  qua, các cp cOng doàn cO nhan thic mi v cOng tác 
tuyen trnyên, van  dng, tiên hành dOi mCi và tao  sr chuyên biên tich crc trên mt 
so ni dung, linh vrc. Hoat dng tuyên truyen, phO biên h9c tap ye chü nghia Mac 
- Lenin, tir ttx&ng HO ChI Minh, tuyên truyên chñ trirang, dithng lOi cüa Dàng, 
chInh sách, pháp luat  cüa Nhà miCe, nlrftng s11 kin chinh trj tr9ng dai  cüa Dàng, 
dat nirCc dirge tiên hành thi.rCng xuyên vCi nhiêu hInh thüc phong phü, da dang23, 
tIch circ 'Crng dimg cong ngh sO, mang internet dê truyen tãi thông tin va tang 

21  Xây mài 6.792 can, sira chUa 2.343 can. 
22  1.098 ngithi thrcic vay von tr Qu Quôc gia giái quyêt vic lam vâi sO tiên giài ngân trên 13t dOng. 
23  Giai do?n 2018 - 2020 các cap Cong doàn dã tO chc thrcic 360.302 cuc tuyên truyên phô biên chi thj, ngh 
quyêt cia Dãng, chinh sách, pháp 1i4t cüa Nhà miOc, vói hcm 42.793.760 lircit doàn viên, cong nhãn, viên chrc, 
lao dông tham gia; phát hành trên 3.080.706 quyOn sách, ti gap, áp phich, khâu hiêu tuyên truyên. Riêng so doOn 
viên, NLD duccc phO biên ye pháp 1i4t lao dng, cong doàn, BHXH, BHYT là 12.197.053 hrçit nguOi. 
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cuô'ng ttxo'ng tác, chia sé vâi ngithi lao dng24. Hoat dng tuyên truyn cüa các 
cap cong doàn dã gop phân nâng cao nàng hrc tr bâo v quyên lçii hçp pháp cüa 
ngithi lao dng, tao  sr gàn kêt chit chê han giüa doàn viên vi to chirc Cong 
doàn. 

Cong tác tuyên truyên, 4n dng doàn viên, ngithi lao dng hçc tp nâng 
cao trinh dO,  k5 näng nghê nghip, tác phong cong nghip, k' lut lao dng duqc 
mOt s dan vj quan tam thrc hin gän vci vic thirc hin Quyêt dnh so 231/QD-
TTg ngày 13/02/2015 cüa Thu tithng Chinh phü ye "Day mgnhcác hogt dng 
hQc tp suôt d&i trong cong nhân lao d3ng tgi các doanh nghip den nám 2O2O 25. 
MOt so Cong doàn Ca sâ dã thixang lucing, dôi thoai thành cong vâi ngithi scr dtng 
lao dng tao  diêu kin de ngi.thi lao dng tham gia h9c t.p; xây dtxng qu' khuyên 
h9c, các "Dim h9c tip, sinh hoat van hóa", ti sách h9c tsp; to chüc phong trào 
luyn on l thuyêt, luyn tay nghê, thi thg giOi... cho cong nhân, lao dng tai 
doanh nghip26; bmc dâu to chcrc cho can bO cong doàn ca sâ và cOng nhân, lao 
dng hçc tp nâng cao 1 lun chInh trj. 

Tip tkic  trin khai thrc hin Clii thj 05-CT/TW ngày 15/5/2016 cüa Bô 
ChInli tn ye "Day mçinh hQc tp và lam theo tw tw&ng, dgo th'c, phong cách HO 
ChI Minh" gän vài nhim vii cOng tác cüa to ch(rc Cong doàn, mOt so dan v dã 
xây dirng chü dê, tiêu chi ci1 the, phü hçip vói thirc tiên ngành, dja phuang trong 
to chrc thirc hin Chi thj dat  hiu qua thiet thirc27. Các cap cong doàn dã xây drng, 
ton vinh, biêu duang, khen thixing 1.714 mô hInh hay, cách lam hiu qua, gixang 
t.p the, cá nhân diên hInh tiên tiOn trong triên khai thrc hin Clii thj. 

Vic triên khai thc Chi thj so 52-CT/TW ngày 09/01/2016 cüa Ban BI thu 
Trung hong Dàng (khóa XI) ye "Tang czthng s länh dgo cja Dáng dOi vâi cOng 
tác náng cao d&i sOng van hóa tinh than cho cOng nhán lao dng khu cOng nghip, 
khu ché xuát" dã gop phân nâng cao nhn thuc cña cap üy, to chuc dãng, chInh 
quyên các cap ye xây drng di song van hóa cho cOng nhân, lao dng. Cong tác 
xay dtrng diii sOng yän hóa cho cong nhân lao dng, nhât là cOng nhân lao dng 

24  Thông qua mng xä hi, Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam dã t chirc Cuc thi trrc tuyn tim hiu v& phong 
trào cong nhân, hot dng Cong don (2018), có trên 100 nghin ngu&i tham dr; Cuc thi sang tác Video Clip "Bài 
tp the dic gilia giâ" (2020), có trên 02 nghIn tác phâm dr thi, thu hut han 08 triu hrcit ngir&i theo doi; cuc thi tnrc 
tuyên tIm hiêu Bô lu.t Lao dng nm 2019 (2020), vói hon 10 nghmn nguOi tham gia; Cuc thi ânh "Net dep can b 
cong doàn Co sâ" (2019); "Net dçp cong doàn và ngithi lao dng" (2020) có hang triu luçrt ngithi ti.rang tác. 
25  TInli dn ht nàm 2020, t5' l cOng nhãn, lao dng cO trInh dO THPT là 66,7%; t' 1 cong nhân, lao dung dä qua 
dào to (bao gOm cà doanh nghip tr dào to và dào to ngan ngày t?i  các co sO dào tao) là 80%, cOng nhân, lao 
dung di.rçic dào t?o l?i t' l 43%; b.c thci tr 4-7 (co tay nghê cao) là 22,5%. Các cap cong doàn dã tO chirc duqc 
35.449 cuc tuyên truyên pháp 14t, giáo dic chinh trj cho 5.061.736 hrcit cong nhân, lao dng; to chüc ducic 
16.290 cuOc tuyên truyên ye k5 nàng song cho hon 3 triOu  hrçct cong nhân, lao dng; vn dng don v, doanh 
nghip mô lap h9c ngoi ngi cho 560.213 h19t CNLD; 5 14.677 hrçit Cong nhân, lao dng hçc tin h9c. 
26  Tang hQc bang cho cong nhân, lao dng nghèo vuçvt khó h9c tip; lien kt vâi can cc sO dào to ngh cho cong 
nhãn, lao dOng;  vn  dOng  ngixOi s dmg lao dng thrc hin cOng thrc 1/1, ngtxOi sir ding lao dng bO ra 01 giO 
trong giO làmvic dê cOng nhân, lao dOng  hçc tp vn trà nguyen krong, cong nhân, lao dng bO ra 01 gi& nghi 
cua ca nhân de hoc tap, to chuc tuân le 'Hoc tap suOt dcn nhãm van dOng cOng nhan lao dông hoc tap 
27  Cong doàn Y té Vit Nam ch9n chü dê: "Thtc hin quy täc ing xzi ndng cao y dic và lam theo tam gzwng dqo 
dic Ho C/il Mm/i". Cong doàn Viên chOc Vit Nam vói chü dê: "X' dtng ngzthi can bç5 congchz-c, vien chic 
"Trung than/i - trách nhim - hem chIn/i - sang tqo". Cong doàn Giáo duc Viêt Nam vâi chü dé: "Môi thay, cO 
giáo là tOrn gwong dgo di-c tt hcw và sang tgo". COng doOn Quoc phOng "100% cOn bô, doàn viên, Cong doàn 
Quoc phOng hOng nOm thIng kj p/ian ddu thrc hin 5 tiêu c/il ye hQc tap  và lam theo tw tw&ng, dqo dz-c, phong 
cách Ho C/il Mm/i và 5 n5i dung thng dan/i "B5 dt5i  Cy Ho"... 
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kbu Cong nghip, khu ch xut diiçxc chü trçng hcm. Nhiu do'n vj dã chà dng 
kiên nghj, dê xuât vâi chInh quyên dông cap, ngithi si'r ding lao dng và huy 
dng nguôn lirc xã hi hóa xay dçrng các thiêt chê phic vit di song tinh than 
cüa doàn viên, ngthi lao dng28. 

Các cp cong doàn dã tIch cc nâng cao hiu qua cüa các chuang trInh 
phôi hcip vâi c quan truyên thông29  trong thông tin, tuyên truyên ye phong trào 
cong nhan, hoat dng Cong doàn. Ben canh  các chucmg trInh thumg xuyên, djnh 
ki30, Tong Lien doàn và nhiêu dcm v  dã chü dng, phôi hçp to chrc các chiên 
djch truyên thông có tr9ng tam, tr9ng diem, xi l các van de truyên thông theo 
nhim vi cüa to chirc Cong doàn Vit Nam. 

Vic sp xp các cci quan báo clii cong doàn theo Quy& djnh s 362/QD-
TTg cüa Thà tithng Chinh phü phê duyt Quy hoach phát triên và quãn l báo chI 
toàn quôc den näm 2025 duc triên khai31, gall vâi trng bithc nâng cao chat hrng 
boat dng. Tong Lien doàn dã chi dao  thiêt 1p chuyên trang Cong doàn Vit 
Nam trên Báo Lao dng dê cp nht, phàn ánh thông tin hoat dng cüa 83 lien 
doàn lao dng dja phtxcmg, cong doàn ngành Trung uang và tumg dixcmg; triên 
khai thirc hin Dê an 1298/DA-TLD ngày 29/6/20 18 ye "Cong doàn Vit Nam 
tuyên truyen, vn dç5ng cOng nhán tren mgng xâ h5i", hInh thành các trang mng 
xa hi cüa các cap cong doàn kêt hçTp thông tin trên Cong thông tin din ttr Cong 
doàn Vit Nam, các trang thông tin din tCr cüa to chrc cOng doàn tai  các ngành, 
dja phucmg dê lan tOa thông tin den dioàn viên, ngrnii lao dng nhât là trong bOi 
cãnh dich bênh Covid - 19. 

Các cp cong doàn tip tic thirc hin K& lun s6 100-KL/TW ngày 
18/8/2014 cña Ban Bi thu Trung ixcmg Dàng ye "Dói mó'i và náng cao chat lu'cxng 
cOng tác diêu Ira, nám bat, nghiên ciu du' lun xä hi", duy tn hoat dng cCia 
dôi ngü cong tac vien du luân xã hôi Môt so dan vi duy tn hoat dOng cua mô 
hinh "TO tt quán khu nhà trQ cOng nhán" dê t.p hçip, ho trç, dông thai 11am bat 
dir 1u.n xã hi trong doàn vien, cong nhân lao dng32. Nhiêu dan vj dã quan tam 
tang cuàng diêu tra, näm bat dir lun xã hi trong doàn viên, nguYi lao dng 

28 Hin nay h th&ig Cong doàri có 30 cung, nhà van hOa lao dng cp tinh; 05 nhà van hóa cOng nhân khu cong 
nghiêp, khu chê xuât, frong do mt so cung van hóa, n1à van hóa da phát huy hiu qua trong to chic các hot dng 
van hOa, van ngh, the dgc the thao, chäm lo dOi sOng tinh than cho CNVCLD. 
29 Tông Lien doãn Lao dung Vit Nam d k chuong trinh phôi h vói Thông tan xà Via Nam, Dài Truyên hinh 
Via Nam, Dài Tiêng nói Via Nam, Báo Nbân dan, T chI Cong san. LDLf) t?i  các dja phuong, Cong doà.n ngânh 
Trung uong dêucó chrnmg trinh phôi hcrp vói báo nganh, dja phirmg, dài phát thanh và truyên hInh dja phirmig 
trong tuyên truyên ye phong trào cOng nhân, hoat dng cong doàn. 
30 Chuong trInh Truyên hInh Cong doàn Vit Nam (TTXVN) thrc hin 52 chuong trInhilnàm ye cOng nhân và 
cong doãn. Chuyên m1c Lao dn và Cong doàn thrc hin trên 40 phóng srI näm trên VTV1. To chc th%rc hin 
12 Chuong trInh dOi thoi xc tiêp/nàm ye chInh sách, pháp 1u3t lien quan den ngithi lao dng phát ên h thai 
sir VOV1 (Dài Tiêng nói Vit Nam). 

31 Báo Ngtthi Lao dng, Báo Lao dng Ngh An và Lao dung D6ng Nai dã ducic chuyn chü quãn, sap nh.p v 
các Ca quan báo dãng tgi dja phuong. 

32 Co tng s6 2.566 To quãn khu nhà trç cong nhan vài trên 208.600 cOng nhân lao dng tham giatgi 22 dja 
phuang. Riêng LDLD TP. Ho ChI Mirth Co 1.757 to, vài 120.242 CNLD, LDLE) tinh Long An có 316 tO, vâi trên 
15.000 CNLD, LDLD TP.Hà NOi  có 92 tO vôi trén 20.000 NLD, LDLD TP Da Nng CO 49 tO vói 6.798 CNLD, 
LDLD DOug Tháp có 37 tO vói 2.508 NLD... 
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thông qua các trang mng xã hOi  cüa Cong doàn, các trang, hi, nhóm cong nhân 
trên mang xã hi. 

Vo'i phuang châm "Mâ'i cong doàn cc so' - M(3t lcii Ich doàn viên"33, Tháng 
Cong nhân ngày càng phát huy hiu qua, là diem nhân quan tr9ng cüa hoat dng 
cong doàn. Tháng Cong nhân hang nàm dêu có ch'i dê phü hçp vói tInh hinh thirc 
tin, thiêt ké biêu thing, b nhn din và to ch'ác chiên dch truyên thông sâu rng 
trong doàn viên, ngixii lao dng và xã hi. Näm 2018, 2019, 2020, Tong Lien doàn 
Lao dng Vit Nam tiêp tiic tham mixu Va tO chrc dê Thu tixó'ng ChInh phü gp gr, 
dOi thoai vâi cong nhn, viên chirc, lao dng vào djp Tháng Cong nhân34. Các cap 

cong doàn dã tranh thi str i'mg h cüa cap üy, to chüc dàng, chInh quyên, doanh 
nghip, vn dng nhieu nguon 11rc to chüc dçit cao diem chäm lo thiêt thirc cho doàn 
vien, nguoi lao dng, nhât là ngtthi lao dng Co hoàn cành khó khän, ngithi lao dng 
bj tai nan  lao dng, bnh nghê nghip35... 

Kr nim 90 näm ngày thành 1p Cong doàn Vit Nam (28/7/1929 — 
28/7/2019), Tong Lien doàn tO chüc tr9ng the Lê kS'  nim và don nhn Huân 
chucng Ho ChI Minh lan thir ba; phôi hçp vói Ban Tuyên giáo Trung uo'ng, Hi 
dông l lun Trung uong to chirc Hi thào khoa h9c "COng doàn Vit Nam —90 
näm xay drng và phát triên" düc kêt 5 truyên thông ye yang, 5  bài h9c qu báu là 
co' s tiêp tic phát triên to chIrc và hoat dng cong doàn trong tInh hInh mri. Các 
cap cOng doàn chü dng to chi'rc nhiêu hoat dng thiêt thtrc, hithng ye ccr sO', doàn 
vien, ngithi lao dng gän vOi thirc hin n1iim vii chInh frj cüa dat nuàc, tao  thành 
cuOc sinh hoat chInh frj sâu rng. 

4. Xây dirng t chfrc Cong doàn vü'ng mnh, tIch ciTe  tham gia xây 
ding dáng, xây dinig chInh quyên trong sch, vfrng minh 

Qua nua nhim kSr, nhn thic v cong tác phát trin doàn viên, thành 1p 
cong doàn co sO' cüa các cap cOng doàn ngày càng sâu sac ho'n, rO tInh ti.r giác, 
duccc xác djnh là nhim vit thuàng xuyên, mang tInh sOng cOn cüa tO chirc cOng 
doàn. Cong tác doàn viên duqc chü tr9ng dôi mó'i cà ye ni dung và phuang thüc. 
Mt so tinh, thành phô có dông cong nhân lao dng dà triên khai dông b các giài 
pháp tO' phát triên doàn viên, nâng cao hiu qua quail l doàn viên, quan tam các 
hoat dng chäm lo cho doàn viên va nâng cao chat hrcmg doàn viên. 

33 Mi cong doàn co sâ thu dng hra chQn cac di tác d trin khai chuang trinh phOc iqi; dng thai d xuAt vdi 
nguoi s difling lao dng tO chüc It nhât 01 hot dng ho.c 01 mO hmnh chãm lo lqi Ich (ye 4t chat, tinh than, 
sic khOe, h9c tap...) cho doãn viên, ngtthi lao dng. 

Nni 2019, Thu tirâng ChInh phil Nguyn Xuân Philc gp gO cOng nhân lao dng k thut cao 7 thth, thành 
phô vOng kinh tê tr9ng diem t?i  TP. HCM; nàm 2020 Thu ftthng ChInh phü Nguyn Xuân Phñc dã gp gO cong 
nhân lao dng tai  Cong ty TNHH Din til Foster (tinh Bàn Ninh). 

Nãm 2018: các cp COng doàn d ti-ao 100.833 sut qua trj giá gn 52 t' dng; trao 915 nba Mái m Cong 
doàn j giá gân 25 t' dOng, dã tO chirc duçsc 1.578 cuc cam on thành viên vài hon 83 nghIn doàn viên, 
CNVCLD tham gia. Nàm 2019: dã CO 48.759 cOng doàn Ca sO triên khai Thang Cong nhân; các cap COng doàn 
d trao 1.800 Mái am Cong doàn tr giá trên 60 t dOng, 240 nghIn suât qua ti-i. giá trên 200 tSr dOng. Näm 2020: 
có 8.292 CDCS tO chic khen thuOng 58.133 CNLD vOi tOng sO tiên khoáng 11,5 t5' dOng. CO 9.868 CDCS chü 
dng nàm bat tInh hInh cong nhân gp khO khàn do giãm vic lam, ho ti cho 41.591 CNLD dtrqc htr&ng các 
gói an sinh cila Nhà nuOc vOi tOng sO tiên khoãng 41,1 t5 dOng. Co 5.799 CDCS chü dng tix van, h trqcho 
117.267 CNLD duçic huOng các chê d, chinh sách cila doanh nghip vOi tong so tiên khoang 172,2 t5' dông. 
Co 25.183 CDCS thàm hOi, tng qua cho 905.604 CNLD gp khO khãn vOl tong sO tiên khoâng 181,4 t5' dOng. 
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Cac cap cong doàn dã trién khai các giài pháp, vói nhiu cách lam mâi, chi1 
tr9ng dôi mâi ni dung, hInh thüc tuyen truyen 4n dng két nap  doàn viên nht 
là các 1?i  Ich khi ngithi lao dng gia nhp to chirc Cong doàn36, gall vi thành lap, 

cüng cô nâng cao hiu qua hoat dng cüa cOng doàn co sâ 7. NhiOu thm v cap 

trOn trrc tiêp ca sO' dã tnrc tiêp ho trçi, huOng dn cOng doàn c sO' xác dnh nbim 
vu trong tam theo tirng näm, tap trung thirc hin nhim vi dai  din, chàm lo, bão 
v quyên igi hcp pháp, chInh dáng cüa doàn viên, djnh huó'ng CDCS to chrc các 
hoat dng dành cho so dông doàn viên và ngithi lao dng tham gia,,  nhu là mt 
trong nhftng giãi pháp thu hiit ngithi lao dng tir nguyen gia nhp tO chc cOng 
doàn. Két qua phát trien doàn viên giai doan 2018 - 2020 tiing dôi dông dêu, 
bmnh quân môi 11am kêt nap  trên 760 nghin doàn viên, dã vn dng thành 1p CDCS 
theo phtxang pháp mài 2.07 1 CDCS vâi 190.272 doàn viên38. Hin nay, Ca nuO'c 
cól0.350.024 doàn viên và 124.835 CDCS39. Vic dixa vào 4n hành, si'r diing 
phân mêm quãn 1 doàn viên d.t kêt qua buâc dâu40. Tong Lien doàn Lao dng 
Vit Nam dã triên khai nghiên c1ru, thi diem các hmnh thrc tp hçp ngi.rO'i lao dng 
Vit Nam di lam vic theo hçip dông O' nuó'c ngoài và ngtthi lao dng nithc ngoài 
lam vic hcTp pháp ti Via Nam41. 

Cong tác xây dirng cong doàn cc sO' vihig mnh và dánh giá cht krçmg boat 
dng cüa cOng doàn cap trên trirc tiêp co' sO' dixcic các cap cong doàn quan tam triên 
khai theo dung hiróng dk cüa Tong Lien doàn42, kêt qua dánh giá chat krcng hoat 
dng cüa CDCS43  và cong doàn cap trên trirc tiêp co' sO'44  di vào thrc chat, han  chê 
hinh thrc và là can cü quan.trçng cho cong tác thi dua, khen thuâng. Cong doàn cap 
trên tnrc tiêp co' sO' O' rihiêu nai dã tang cix?mg huâng dk, h trçl cOng doàn co sO' dOi 
mài ni dung, phixcmg thi'rc hoat dung tp trung vào các hoat dng trçng tam, thiêt 
th'trc, thu hut dixçic sir tham gia cüa doàn viOn và ngi.thi lao dng. Hoat dng cña ban 

36 Quyn và lçi feb là t chirc CD sè di din bâo v ngirOi lao dng khi NSDLD vi phm v nhiing vn d nhir: 
châm düt hop dong trái pháp luat, dóng BHXH, th&i già lam vic, thôi giâ nghi ngoi, môi trix&ng lam vic,.. Ngoài 
ra, ngithi lao dng sê duqc trang bj nhUng kiên thi'ic pháp lut Ca bàn dê tir bào v minh khi NSDLD có nhUng 
hành vi vi phm dOi vói Nil). 

BInh Duong: triên khai Dê an "us trç cong nhan, lao dng"; thiêt 1p mng lithi h trçi CDCS, doOn viên và 
ngithi lao dng cUa cong doàn cap trén trrc tiêp Ca s& t?i  các khu cong nghip. Long An: can bO cap trén tWc  tiêp 
ho trç doàn vien, ngithi lao dng 0 ca sO thc hin các thñ tic cüa quy trinh khOi kin tO khi bat dâu cho tai kêt 
thOc. 
38 Tuy nhiên, nàm 2020 do tinh hInh djch bênh Covid - 19, nhiêu doanh nghip giái th hoc phái tam  dimg san 
xuât vi vây sO hrcrng doàn viên giàm trên 185 nghin nguOi so vói nàm 2019. 

Tinh den bet nàm 2020. 
40 Dên nay, Ong dimg quãn l' doàn vien dã duçc triOn khai den 63/63 LDLD tinh, thành phô và 18/20 cong doàn 
ngành Trung trang, cong doàn tong cong ty trrc thuc Tong Lien doàn (02 dan vj trong h,rc hrccng vu trang quân 
l' riêng), vth han 4 triu thông tin doOn viên cong doOn da ducic cp nht và gân 191 nghin tài khoãn ducic thit 
lap tO cap ca sO trO len. 
41 Dê On thi diem tp hap ngtrOi lao dung Vit Nam tai  Han QuOc do Ban Dôi ngoi TLD chil tn; Kê hoach thI 
diem tp hop ngithi lao ding rnrOc ngoài tai  Cong doOn KKT Hãi PhOng, do Ban TO chOc TLE) phOi hop LDLD 
thành phO Hái PhOng chO trI. 
42 Nàm 2018 thrc hin theo HuOng dn 1931/HD-TLD; HirOng dLi 19321HD-TLD ngày 27/12/2014; NOm 2019, 
Tong Lien doOn ban hành HirOng dan so 1294/}ID-TLD; Hiióng dn 1295/IID-TLE) ngày 14/8/2019 thay th 
H.róng dn 193 1/HD-TLD, 1932/HD-TLD ngày 27/12/2014. 
' T' l CDCS vthig math  (nOm 2019, 2020: hoOn thOnh tot nhim vi) bInh quân hOng nàm dat  tO 77% dOn trOn 
83% 

TS' l cOng doOn cp trên tn,rc tip ca sO xp loi t& (boOn thOnh tt nbim vii) bInh quOn hOng nàm dat  tO 97% 
den 98%; so cOng doàn cap trOn tnrc tiep ca sO xep loai trung binh (hoàn thOnh nhim vi,i) cO xu h116ng tang lên, 
không có don vj xOp loai  yeu hoãc kbOng hoOn thành nhim vii. 

11 



chip hành, üy ban kim tra, t Cong doàn trong các loai hinh doanh nghip tirng bizc 
di vào nênêp, gop phân nâng cao chat lixçing hoat dng cong doàn tai  c sâ. 

Thirc hin Nghj quyt s 03/NQ-BCH ngày 11/01/2019 cüa Ban Chp 
hành Tong Lien doàn ye cOng tác can b cOng doàn trong tInh hInh mâi, nhn 
thrc cüa các cap cong doàn ye cOng tác can b tirng bithc diiçic nâng len45. Các 
khâu cüa cOng tác can b, dc bit là cong tác tuyên diing, quy hoach, bô nhim 
can b cong doàn chuyên trách dã duc thrc hin dông b, dung quy trinh; dã 
chü dng de xuât vOi cap uS' nguôn quy hoach can b chñ chôt cOng doàn các 
cap; mt sO nñ dã thirc hin tot vic gän cOng tác dánh giá can b vi bô nhim 
can b, gän cong tác dào tao,  bôi dixOng vâi quy hoch theo,  tiêu chuân churc 
danh can b. Cong tác luân chuyên can b tir cap trên xuOng cap dithi và ngixçYc 
lai, thrçc các cap cong doàn tiêp tiic quan tam thtrc hin46. 

Vic di mOi ni dung chucng trInh tp hun d& vâi can b cong doàn dà 
dc các cap cong doàn chü tr9ng, trong do dã triên khai bôi duOng ye nhn thüc 
chinh trj, bôi duàng k5 näng, nghip vi hoat dng cong doàn cho di ngü can b chü 
chôt cong doàn co s doanh nghip ngoài khu virc nhà nixóc47; timg buó'c thiêt l.p 
mang hrài chü tjch cOng doàn co sâ doanh nghip có dông lao dng trên Ca nrnc dê 
két nôi, trao dôi, chia sê thông tin, trirc tiêp nàm bat tinh hinh hoat dng. 

Cong tác sp xp, kin toàn t chirc b may cci quan cong doàn các cp 
dugc nghiêm 1i1c triên khai theo dung chü trtxang, nghj quyêt cua Trung ucmg và 
sir lãnh dao,  chi do cüa các cap uS' Dãng theo hrnrng tinh gon, tang cirmg hiu 
lirc, hiu qua, tao  diêu kin và ho tr? ca s thirc hin nhim vt. Triên khai Quy 
djnh 212-QD/TW ngày 31/12/2019 cüa Ban Bi thu Truiig uong Dâng48, Quyét djnh 
4135-QD/BTCTW ngày 29/01/2019 cüa Ban To chuc Trung uung quy dnh tam 
thai ye danh muc vj tn viêc lam, bàn mô tà vj trI vic lam49, TOng Lien doàn dã 
huâng dn các lien doàn lao dng tinh, thành phô thçrc hin sap xep tO chüc b 
may; dông thai ban hành quy djnh ye chüc näng, nhim vt to chüc b may, biên 
chê cua co quan cOng doànngành Trung uoiig và tixmg duong50. Bixâc dâu triên 
khai vic nghiên c1ru, thi diem dOi mâi hInh thüc tO chüc, tang tInh lien ket ngành 

nay có 05 cong doàn ngành TWvà tucrng duong; 25 LDLD tinh, thành ph xây drng k hoch, chuong 
trirth dê triên khai Ngh quyêt gCri ye Tong Lien doàn. 
46  Mt s don vj lam t& cOng tác luân chuyn can bO nhi.r: Co quan Tng Lien doàn; LDLf) thành ph HCM, Ha 
Ni,Thanh Hoá; Dà Nàng; Bmnh Ducrng... 

To chüc 1.965 lop cho 274.804 hrçt can b cOng doàn các cap, trong do cO 10.382 lircit chü tjch CDCS ngoài 
khu vrc nhà nu&c; Tong Lien doân tO chüc t.p huãn cho 160 chü tich, phó thU tjch cOng doàn ca s0 cO trên 2.500 
doàn viên. 

V chic nang, nhiêm vi, tO chic bô may, biên chê ca qijan chuyen ftách cUa U' ban Mt n TO quôc và Các 
tO chc chInh j - xä hOi  cap tinh, cap huyn, thay th Quy djnh 282-QD/TW ngày 01/4/2014 cUa Ban BI thu 
Trung irong Bang. 

Vê vic ban hành tm thñ danh mic v trI vic lam, bàn mô tU vj trI vic lam cOng chUc Tong Lien doãn Lao 
dOng Vit Nam. 
50  Quyet dnh so 129?/QB-TLD ngày 09/9/2020 cña Boàn ChU tjch Tong Lien doàn Lao dung yjet Nam ye viêc 
ban hành Quy djnh ye chUc nàng, nhim vi, tO chi'rc b may, bien ché cUa co quan cOng doàn ngành Trung irong 
vâ tixcmg throng, cong doãn tOng cong ty tn,rc thuc TLE) và bO tn can bO cong doãn chuyen trách 0 cOng doàn cap 
trên tniic tiêp co so, thay the Quyêt djnh sO 883/QD-TLE) ngày 16/7/2009 cUa Doàn ChU tjch Tong Lien doàn Lao 
dng Vit Nam. 
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ngh& nâng cao hiu qua hoat dng cüa cong doàn ngành tir Trung uang dn dja 
phixang nhäm thich irng vói diêu kin, tinh hinh mâi51. 

Các c.p cong doàn dã nghiêm tác trin khai thrc hin vic sp xp t chirc 
b may theo dung tinh than Nghj quyêt 1 8-NQ/TW cüa Ban Chap hành Trung 
uung Dáng, tIch circ, ch'tX dng rà soát, xem xét giãi the các cong doàn cap trên 
trirc tiêp ca sâ không con dü diêu kin hoat dng, thrc hin tinh gián biên chê, 
gän vâi ca câu laj  di ngü can b theo vj trI vic lam. Mt so dan vj tIch hcip dê 
an sap xêp to chüc b may vi dê an vj tn vic lam. So vth näm 2018, giàm 139 
dâu môi, trong do, 57 dâu mOi cap ban; 05 LDLD cap huyn (do diêu chinh dja 
giâi hành chInh); 38 cong doàn ngânh dja phLrnng; 39 cong doàn tong cOng ty và 
cong doàn cap trên trirc triêp ca si khác. Tai  Ca quan Tong Lien doàn dà giãm 25 
dâu môi cap phông. So lucing can b cOng doàn chuyên trách dang lam vic thrc 
tê tai  ca quan cong doàn các cap giãm 506 ngithi so vói näm 2018. 

Vic sp xp, nâng cao hiu qua boat dng cüa cac dan v s1r nghip cüa t 
chcrc cong doàn da duc các cap cOng doàn tich circ tniên khai theo dung tinh than 
Nghj quyêtsô 19-NQ/TW ngày 25/10/2017. Kêt qua, tr näm 2018 den nay, dã 
thijc hiên sap xêp 31 cci sâ giáo dic nghê nghip, trong do giài the ii dan v hoat 
dng khOng hiu qua. 

Trên ca sô D an do Dãng doàn Tng Lien doàn báo cáo, B ChInh trj dã 
ban hành Nghj quyêt so 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 ye "DOi mâi to chirc và hoat 
dng cüa Cong doàn Via Nam trong tInh hmnh mâi" là ca s djnh huàng cho boat 
dng cüa to chuc COng doàn Via Nam tir nay den näm 2025, 2030 và tam nhIn 
den nàm 2045. TO chuc cong doàn tang cthng pbôi hp vi các ca quan, ngành 
chirc näng, cac to cbuc chInh trj - xa hi thirc bin vai trO giám sat, phàn bin xã 
hôi theo Quyêt djnh so 217-QD/TW cua Bô ChInh trj, pbát huy dan chü cüa can 
b, doàn viên tham gia gop fr xây dimg Dãng, xây drng chinh quyên trong sach 
v&ng manh  theo Quyêt dj.nh sO 218-QD/TW cüa Bô ChInh tn. 

COng doàn tich circ tham mu'u vói cp ui Dãng cüng cp chun bj, gió'i 
thiu nhân sir can b chü chOt cua to chuc cOng doàn tham gia cap üy52, dai  biêu 
bi dông nhân dan các cap và di biêu Quôc hi khóa XV. Các cap cong doàn to 
chüc dçt sinh hoat chInh trj tuyên truyên, phô biên, lay kien cüa cOng nhân, vien 
chüc, lao dng tham gia dóng gop kiên xây dirng van kin dai  hi EDãng các cap, 
Vänkin Dai  hi  dai  biêu toàn quOc lan thr xiii cüa Dãng vi han 632 nghin 1uçt 

kien gOp , trong do có nhiêu kiên tam huyêt, sâu sac, tthch nhim. Tong Lien 
doàn dâ to chirc 3 hi ngbj lay kiên can b cong doàn chü cbOt các ngành, dja 
phrong, kiên cua Doân Chü tjch, cac nhà khoa h9c, nhà nghien cüu và các dong 
cbI nguyen lãnh dao  TOng Lien doàn qua cac thai ki dóng gop vào d'r thão các 
van kin trinh Dai  hi di bieu toàn quôc lan th Xffl cüa Dãng. 

Các cp cOng doàn, dc bia là cOng doàn cp tren trirc tip ca sâ dã chü 
dng dê na nhieu giãi pháp phát hin nhüng cong nhân mi tü giai thiu cho dãng 

51  Cong van s 818/TLD ngày 10/8/2020 v& vic cOng c6 t chüc, hot dng CD theo ngành ngh. 
52  Co 593 can b cOng doan tham gia cap iy cap huyn; 59 can b cOng doàn tham gia Ban Chap hành tinh, thành 
uy, trong dO có 03 dOng clii thain gia Ban Thithng v,  01 dông clii tham gia Ban Chap hành TW. 
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bi duàng, xem xét kt nap.  Tir 11am 2018 dn nay, các CDCS dã giài thiu diic 
418.83 1 doàn viên, trong do so doàn viên uu tâ dixqc kêt np vào Dâng Cong san 
Vit Nam là 249.927 dông chI. 

5. Dy mnh các phong trào thi dua, phát huy vai trô cüa giai cp cong 
nhân, tO chfrc Cong doàn trong phát triên kinh tê- xã hi 

Ban Chap hành Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam lan dâu tiên ban hành 
Nghj quyêt chuyên dê ye "Dôi mài to ch&c phong frào thi dua và cOng tác khen 
thtró'ng trong CI'[VCLD và hoqt dng cong doàn ". Nghj quyêt bithc dâu dã có tác 
dng tIch circ den cong tác thi dua, khen thu&ng trong các cap cong doàn. Nhiêu 
ni dung chi dao  dã dirçc cii the hóa mOt  cách sang tao,  linh hoat phü hçp vói thirc 
tiên; cách thic triên khai timg phong trào tirng bixâc có sir diêu chinh, tp trung 
hithng tri Co s vi trirc tiêp là doin viên, CNVCLD. 

Các cap cong doin di tp tning triên khai, cti the hóa các phong trào thi dua 
do Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam phát dng phü hcp vOi thtrc tin. Phong 
trào thi dua "Lao dung giôi", "Lao dng sang tao"  - phong trào thi dua tr9ng tam 
cüa CNVCLD ci nthc tiêp tic khäng djnh hiu qua, có tInh lan tOa rng lo'n, nhât 
là trong khu vrc sin xuât kinh doanh, cic doathnghip khu virc ngoài Nhi mthc. 
Giai doan 2018 —2020, di cO 602.960 sang kiên vâi gii frj lam lcri 118.524 t) 
dông; 43.653 dê tài nghiên cü'u khoa hçc hoàn thành vâi giá trj lam lcii, 'rng diing 
là 194.708 t' dng. Cic phong trio thi dua "Giói vic nzthc, dam vic nhà ", "Van 
hóa, the thao ", "Xanh - Sgch - Dçp, Báo dam an toàn v sinh lao d5ng" tiêp tc 
dixçic diêu chirth, ci the hóa ye tiêu chi, tiêu chuân, cO chuyên biên tIch crc, là 
dng lc tao  nên không khI thi dua sôi nôi, gop phân quan tr9ng trong vic chim 
lo di song van hOa, tinh than cüa CNVCLD, phát triên phong trIo thi dua hai 
giOi, xiy dimg yin hóa an toàn trong lao dng. 

Cii th hóa Nghj quyt Dai hOi  Cong doàn Vit Nam 1n thu XII, Doàn Chü 
tjch Tong Lien doàn di phit dng phong trào thi dua "Dôi mái, sang tqo, hiêu 
qua trong hogt d3ng cia tO chjc COng doàn ". Phong trào dã nhn duçic sr hiràng 
irng, lan tOa trong các cap cong doin, có nhiêu ci nhân tIch crc hiên kê, d xuât 
cic sang kin, tixâng sang tao,  gui pháp nâng cao hiu qua hoat dng cOng doàn. 
"Gui thuâng Nguyn Van Linh" - phân thtthng cao qu' dành tang can b cong 
doàn cO thành tIch dc bit xuat sic, có nhiêu sang kiên, sang tao  dugc Tong Lien 
doàn triên khai tr nim 2019. Hi dông gum khio dã quyêt djnh trao tng "Gui 
thithng Nguyn Vin Linh" cho 20 can b cOng doàn xuât sic tieu bieu trong sO 
han 100 cm b cOng doàn tiêu biêu duçc các cap cOng doin d cir trong các nam 
2019, 2020. 

Tng Lien doàn phit dng CuOc v3n dng "Cm b, cong chirc, vien chi'rc 
nói khOng vâi tiêu circ" vi ni dung "5 khOng", gOp phân tao  sir chuyên biên ye 
nh,n thuc vi hành dng cüa di ngi CBCCVC trong vic thrc hin tOt chüc trich, 
nhim vi duçcc giao. Dông thii phong trio thi dua "Tham muu giOi, phitc vi tOt" 
trong khu virc co quan hành chinh, don vj sr nghip cOng 1p tirng bixâc có sir lan 
tOa, gOp phân xây dirng nen hành chiith yin minh, hin dai,  chuyên nghip, hiu 
1irc và hiu qua. 
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Cong tác khen thithng duqc quan tam, ca bàn dam bão cht h.rçmg, yêu cu; 
cong tác thâm djnh ngày càng chit ch, chmnh xác; chat luvng tham muu cong tác 
khen thuâng duçc nâng cao. Nhieu tam gucng diên hInh tiên tiên, mô hInh mài, cách 
lam hay dixo'c phát hin, kjp thai to chüc ton vinh, khen thmng, nhân rng trong các 
cap cOng doàn và CNVCLD cã rnrrc53. Các LDLD tinh, thành phô, cong doàn ngành 
Trung ucmg và ttxng duo'ng tiêp tiic xây dirng, nâng cao chat krçmg các Giài thtthng 
dành cho can b, doân viên và ngtthi lao dng. Ti l khen thumg dânh cho cOng 
nhãn lao dông trirc tiêp san xuât, cong nhân, viOn chüc, lao dng khOng gii3 chcrc vi 
lãnh dao  quán 1 dirçc nâng len, dat  12%, tang 4% so vói 11am 2017. 

6. Nâng cao chat hrçrng cong tác nfr công, gop phân chäm lo, xây dirng 
di ngü nfr cong nhân, viên chü'c, lao dng trong tInh hInh mói 

Các cp cong doàn tIch circ thirc hin mic tiêu bInh ding gii và di mâi 
hoat dng nft cOng. Trong qua trInh tham gia xây drng B 14t Lao dng, Tong 
LiOn doàn dã có nhiêu dóng gop trong vic hoàn thin chInh sách cüa lao dng 
n&, chInh sách thai san, trg cap trong thii gian chäm soc con Omdau, thai san54... 
Các cap cong doàn phôi hçp vói ca quan chcrc nàng tham gia kiOrn tra, thanh tra, 
giám sat gân 25 nglñn cuc ye vic thrc hin chO d, chinh sách dôi vâi lao dng 
nil Tai nhfi'ng doanh nghip phãi cat giàm lao dng do ânh huthig cña djch bnh 
Covid-19, cáccâp cOng doàn dã chü dng dê xuât, phôi hgp vói NSDLD có giài 
pháp nhäm dam báo vic lam va quan tam chäm 10 nhiêu hcm cho dôi ti.rqng lao 
dng nü mang thai, dang nuôi con nhô, hoàn cành khó khän. Qua dó,dã ho trçY lao 
dng nü có vic lam ben vi:tng, mOi tnrng lam vic an toàn, bmnh dang. 

Hoat dng tuyên truyn, giáo dic trong nü CNVCLD dirçc duy frI v&i 
62.250 cuOc tuyên truyên ye giri, binh dang giOi, 103.750 cuc tuyên truyên ve 
chinh sách lao dng nü, Dan sO-Gia dInh-TrO em. Ni dung và hInh thüc tuyên 
truyên dugc dOi mâi phü h9p diOu kin thrc tO ti dan vj, doanh nghip55. MO 
hInh "Sirc khOe cüa ban"  tip tiic duçic ma rng56; mô hInh "L cuâi tp the" duqc 
triên khai tai mOt so tinh, thành phO, bm9c dâu phát huy kOt qua. TOng LiOn doàn 
dã chi dao các cap cOng doàn tiOn hành tOng kOt 15 näm thrc hin Chi thj cüa Thu 

Các hot dng sr kiin  tiêu biu cp toàn qu6c: Trao tng "Giãi thuông Nguyn Van Linh" ln thi I, thr II ton 
vinh can b cong doãn tiêu biêu xuât sac, các Chs.rong trInh Thu tithng gp g cong nhãn lao dng, Chucrng trInh 
"Vinh quang Vit Nam", Chuiang trinh biêu duang Chu tich  cOng doàn c sâ, nghip doOn co so tiêu biêu toàn 
quOc; Di hOi  Thi dua yeu nudc CNVCLE) toàn quôc lan thu X vOi Chü dê "Doi mái sang tqo, thi dua thac day 
náng sudt lao dang,  phát triên ben viThg dat nzeó.c ". 

' B sung quy djnh giüp dO, h trçi chi phI gOi trè, mu giáo cho cã lao dng nam và nO; b sung quy cljnh bt 
buc lap dt phông vat nO sOa m ti doanh nghip sO di,ing tO 1000 lao dOng  nO nO len và quy dnh rO hon ye 
phOng chong quay rOi tInh dtic  ti nai lam vic vào BLLD 2019 và Nghj djnh 145/2020/ND-CP ngày 14/12/2020 
huóng dn thi hành BLLD 2019. 

TO roi, tOgp, ba tI-uyn thanh nOi bO, tuyên truyn qua internet và mng xã hi Sinh ho?t  câu lc b, t chIrc 
diên dan, biêu duung gia dInh CNVCLE) tiêu biêu; tO chüc các hot dng nhãn Ngay gia dmnh Vit Nam vói chO 
dê "BOa corn gia dInh am áp yêu thirong", "Ngày hi gia dmnh"... 
56 32 LDLE) tinh, thành phO triên khai thirc hin mô hinh "Sirc khOe cOa bun" (thng 20 tinh so vói du nhim k), 
uOc tfnh có 460.000 hot CNVCLD dirçc tuyên truyen ye chArn soc SKSS, KHHGD, khám tir van, kiêm soát phát 
hin s&m các bnh lien quan SKSS... 
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tthng ChInh phü và các chuang trmnh, k hoach cüa TLD v cong tác gia d1nh57, 
triên khai thirc hin Kê hoach biêu ducmg gia dinh CNVCLD tiêu biêu toàn quôc 
giai don 20 16-2020; biêu duang nhiêu gia dInh tiêu biêu, vuçit khó, thành dat, 
gop phân dng viên, khIch 1 và h trq nü CNVCLD vi sr tiên b cüa các thành 
viên trong gia dInh. 

Các hot dng cãi thin diu kin chäm sóc, nuôi day và h9c hành cña con 
CNVCLD tiêp tiic thrçc quan tam. Tong Lien doàn da tham gia xây dirng và chi 
dao các cap cong doân tuyên truyên, giám sat vic triên khai, thirc hin Nghj djnh 
1 05/2020/ND-CP quy djnh chinh sách phát triên giáo diic mâm non trong do CO 
dung ho trçi cho tê em mâm non là con cong nhân, ngtxi lao dng tai  KCN... Nhiêu 
CDCS dã thuang luçmg NSDLD h trg cho lao dng nft cO con trong d tuôi nhà 
tré, mâu giáo; phát triên phông vat tr(t süa m tai  ni lam vic58; to chiTrc các hoat 
dng phong phü dê dng vién, biêu dixcng con CNVCLD wçit khó, h9c giôi59. 

Các giãi pháp thüc d.y bInh dng giâi và vi sir tin b phii nfr tip tic dugc 
thc hin. Các cap cong doàn dã chü dng và phôi hçp ban vi sir tiên b phii nü ciing 
cap to chc d'irc 31.874 cuc tp huân ye giài, bInh däng giâi, cong tác n cong. 
Ti 1 nü tham gia Ban Chap hành cOng doàn dat  và vuçt chi tiêu phân dâu cO It nhât 
30% nt tham gia Ban Chap hành60. 

Vic cüng c, kin toân, nâng cao chit lugng hoat dng cüa ban nir cong 
quail chüng thithng xuyên duçic quan tam. Hin cO 72.044 ban n1r cong quail 
chüng61  vri 252.148 üy viên. Tong Lien doàn dã to chcrc hi nghI biêu di.rang 90 
can b nit cOng tiêu biêu toàn quOc lan thu 2 näm 2019; chi dao  kháo sat, nghiên 
ciru, hoàn thin dê tài "Phát huy vai trO can b nit cOng tiêu biêu trong chàm lo, bào 
v quyên và lçn Ich hçp pháp, chInh dáng cho lao dng nit"; nhiêu can b nit cong 
tiêu biêu di.rçc các LDLD tinh, thàrih phô, cong doàn ngành TW biêu ducmg. 

Các cp cOng doàn tin hành tng k& 10 näm thrc hin Nghj quyt 6b/NQ—
BCH và Clii thj 03/CT-TLD 62  dã có 1.579 t.p the dixgc t.ng Cii, 5.306 t.p the 
và 22.024 cá nhân thrçc khen thtthng. Trên Ca si dánh giá nhitng két qua dã dat 
dixcic, Ban Chap hành TLD dã ban hành Kêt 1u.n 1 500b/KL-TLD ye vic tiêp tiic 

' Tng kt 15 nàm thrc hin Chi th 49-CT/TW ngày 2 1/2/2005 cüa Bati BI thu TW v "Xày drng gia dinh thai 
k' dy manh  CNH-HDH dt nixâc,thi,rc hin K hoach s 18/KH-TLD, KR s 48/KH-TLf) cüa TLD v trin khai 
Chiên hrçsc phát triên gia dinh VN và Chucrng trinh hành dng Quoc gia phông, chông bo Irc gia dInh: Các cap 
cong doãn dã to chrc 2 10.400 buôi tp huân, nói chuyn chuyên dê, tQa dam ye gia dInh thu hut 27,5 triu lucit 
CNVCLD tham gia; tO chilc 768 cuOc  thi tim hiêu pháp 1ut, gia dInh và 166 diên dan truyên thông ye BDG phOng 
chông bo lrc gia dInh cho khoãng 50.000 CNILD.. 

58 Tang tr 415 phOng/28 tinh, thành ph nãm 2018 len dn 826 phOng/40 tinh thành ph vào nàm 2020 (thng 411 
phOng và 12 tinh so vói dâu nhiem  kr). 

3 nàm qua, iróc tInh cO 132.800 hrcrt cháu thrçic chãm lo vOi thn s tin h trçl hang chiic t' ding 
60 T 1 nU tham gia BCH CDCS dat  52,63%; CD cap trên tWc  tiêp ca sa dt 39,91%; CD cap tinh, ngành trung 
uong và thong ducng dat  32,83%. Co 46/154 nil chü tjch (29,87%); 110/326 nfr phó chü tjch (33,74%). T' 1 nil 
tharn gia BCH TLD là 24,22%. 
61 So BNC quk chüng cap trên trrc tiêp CS là 1.393 và cap co s& là 70.65 1. Tang so vài dâu nhim k' 1.044 ban. 

62 Nghj quy& 6b,NQ-BCH ngày 29/01/2011 "v cOng tác 4n dng nü CNVCLD thai k' dy manh  CHN, HDH 
dat nuâc" và Chi thi 03/CT-TLD ngây 18/8/2010 cüa DCT TLD "ye tiêp ti,ic dày manh  phong trào thi dua "Giôi 
vic nuOc, dam vic nhà" trong nü CNVCLD giai don 20 10-2020. 
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thirc hin Nghi quyt 6b/TLD va Clii thj 03/CT-TLD nhm dy manh  cong tác 
vn dng ni3 CNVCLD dáp üng yeu cu cong nghip hóa, hin dai  hóa dat nuâc 
trong tInh hinh mâi. Tiêp tiic triên khai thirc hin chuung trinh phôi hçp vâi Hi 
Lien hip phi nEt, các cap cOng doàn 4n dng trén 90% nEt CNVCLE) däng k 
thi dua "GiOi vic rniâc, dam viêc nha". Hang 11am, nhiêu tp the, cá nhân d'txçic 
Tong Lien doàn, các cap cong doàn và hi phi nEt cüng cap khen thu&ng63. 

7. Nâng cao hiu qua hoit dng di ngoi, gop phn thire hin tot nhim 
vii cüa to chile Cong doàn Vit Nam 

Cong tác di ngoi di.rçc trin khai theo diTing tinh than Nghj quyt Dai hi 
XII Cong doàn Vit Nam, dông thai chuyên huOng hot dng phi'i hçp vó'i trang 
thai "bInh thithng mdi". Doàn Chü tch dã ban hành Quyêt djnh 1587/QD-TLD 
ngày 11/11/2020 ye quy die quãn l thông nhât hot dng dôi ngoi Cong doàn 
Vit Nam. TEr näm 2020 den nay, trong bOi cãnh djch bnh Covid - 19, hoat dng 
dôi ngoai Cong doàn Vit Nam dã tErng bi.thc dôi mài hmnh thüc, phiimig pháp 
hçip tác, tiêp tyc phát huy hiu qua trong on djnh quan h song phixcmg, gop phân 
xây drng hInh ãnh và giEt vüng sir hin din cüa CDVN ti các diên dan quôc tê 
theo hInh thirc trtrc tuyên, dc bit là các sir kin trong 11am Chü tjch ASEAN 
cüa Vit Nam. 

Quan h hgp tác, hi:tu ng vói các di tác truyn thng ngày càng di vào 
chiêu sâu64; duy tn quan h vâi cong doàn cad nithc lang giêng, cad nuâc trong 
ASEAN, cad nuâc dôi tác chiên luçic cüa Vit Nam, the nixâc lan65. Cong doàn 
Vit Nam tiêp tiic thirc hin nghia vii thành viên có trách nhim vai Lien hip 
COng doàn The giai (WFTU), tham gia tIch circ cad hot dung do WFTU to chic; 
day manh  quan h h?p  tác vâi Tong COng doàn QuOc tê (ITUC); Tham gia tIch 
circ va chü dng trong hçp tác vai Hi dOng COng doàn ASEAN (ATUC). Tang 
cithng các hoat dng dôi thoai, chia sé thOng tin, tr do dã nâng cao sir hieubiet, 
ñng h cüa cad tO chüc cOng doàn quOc gia và quôc tê vâi Vit Nam trong van dê 
lao dng, cOng doàn, gop phân 4n dng Nghj vin châu Au phê chuân Hip djnh 
thuang mai  tr do Vit Nam — EU (EVFTA). 

Cong tác tuyên truyn, giâi thiu v t chcrc và hoat dng Cong doànVit 
Nam vai cad to chirc quôc tê dixqc duy tn thtthng xuyen, dc bia là các nO 1irc 
dna CDVN nhäm bào v quyên và lvi Ich hçp pháp, chInh dáng, bão v vic lam, 
h try cuôc song cErn doàn viên, ngmri lao dng trong thai k' dai  djch. 

63 Hang näm, Trung uong HOi  LIIPN Vit Nam tng Cthi dua xut sc cho phong trào nr CNVCLD. Cong doãn 
cap tinh, thãnh phô khen thu?mg 1.933 C va 8.523 Bang khen tp the, 138.085 Bang khen cá nhân;TOng Lien 
doàn dà tng 134 Cô, 235 bAng khen tp the và 288 bAng khen cá nhân xuât sac trong phong trào thi dun "GiOi 
vic nuóc, dam viêc nhà". 

"TLD cling TW Lien hip Cong doàn Lao dã xây drng chxcing trInh hçp tác 2018-2023 dra trén dánh giá toàn 
din chuang trInh hqp tác giai do?n cii, nghien ciru nhu câu thirc tiên ciia b?n;  trao dôi doàn cap cao nhât vâi Trung 
tam Nhiing ngir&i lao dng Cuba. 
65 TLD don doAn cap Chütch ciia Tong Dông minh Chüc nghip Triêu Tiên lan dâu tiên sau 10 nAm; don doàn 
Tong Cong hOi  Trung Quoc sau 4 nàm gián do?n; lan dâu tiên don doàn cap Chii tjch ciia TOng Cong doàn Thy 
Diên kê tfr khi thiêt l.p quan h nAm 1997. 
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Cong tác quãn l sü diing các ngun vin trçi phi chinh phü nizâc ngoài duc 
quan tam, hizóngtâinâng cao hiu qua thtrc hin các dir an, chumg trmnh hçip tác tr 
nguon tài trçY quôc té và tir nguon ngân sách I'.hâ nixâc dé phiic vii m1ic tiêu chung 
trong bôi cánh mài và khi các nguon vin trçi dang có xu huàng giãm süt66. 

Cong tác nghién ciru v phong trào cong nhân và cong doàn qu& th dugc tp 
trung hmi, cung cap thông tin ye mt so van dê mâi; ch9n icc, tham mixu mt so rnô 
hi.nh tO chcrc và hot dng cOng doàn cüa cong doàn các nithc; phôi hgp, tham van 
ch.t chë vó'i các C1 quan lien quan trong xir l tinh huông phát sinh, nhy cam, bâo 
dam an riinh, an toàn. BLthc dâu lien hành nghiên cüu hithng tó'i dam bào quyên igi 
cüa nguô'i lao dng Vit Nam lam vic hçrp pháp t?i  nrnrc ngoài. 

Cong tác t.p hu.n diiçic duy trI, dã trin khai mt s hot dng tp hun, 
nâng cao nàng ic cho dOi  ngfi can b Cong doàn các cap tnrc tiêp triên khai các 
hoat dng dôi ngoi; thông tin hinh hInh lao dng, cOng doàn the giii và khu vtrc 
den di ngü can bO cong doàn các cap di.rOi vói nhiêu hInh thcrc da dng. 

8. Cong tác kim tra giám sat và hoat dông cüa Uy ban kiêm tra cong 
,' , doan cac cap 

Trong nira nhim k' vera qua, U' ban kim tra cong doàn các cp dã có 
nhiêu chuyên biên tIch circ ye nhn thirc trong cong tác kiêm tra, giám sat. Kp 
thôi tham miru giüp Ban Chap hành cong doàn cüng cap xây dirng quy chê hot 
dng và tiên hành phân cong nhim vi cho các thành viên; chü dng xây dyng 
chucmg trInh cong tác kiêm tra, giám sat hang näm. Doàn Chü tjch Tong Lien 
doàn dã kjp thii ban hành mt sO quy djnh mâi chi do cong doàn các cap trong 
viêc thLlrc hiên nhiêm vu67. 

l:Jy ban kim tra Cong doàn các cp dã barn sat vào Nghj quyt Di hi XII 
Cong doàn Vit Nam Va Dai hi cong doàn c11ng cap. Dôi mi ye ni dung, 
phircing thüc thirc hin hem tra, giám sat ye chap hành Diêu l Cong doàn, kiêm 
tra khi có dâu hiu vi ph.m, kiêm tra quãn l, sü diing tài chinh, tài san và hoat 
dng kinh tê cOng doàn. Tang cithng cong tác kiêm tra giám sat dc bit là kiêm 
tra tài chInh (trong do un tiên tp trung kiêm tra tai  cOng doàn c si). Hang 11am 
Uy ban kiêm tra cong doàn cap trên trrc tiêp trâ len dã tiên hành kiêm tra tài chIith 

66 Theo báo cáo ciXa các ban, dan vj v& kinh phi do các dii tác nithc ngoài h trçi thông qua hmnh thirc di,r an, 
chuong trinh và kinh phi h trq tiX ngân sách Nhà rnràc nàm 2019 lan lucct 4t 13,824,210,000 dông và 
8,601,338,000 dông; và theo so lieu thông kê cüa Trung tam Quán l' các dir an TOng Lien doàn, nàm 2018 các 
con so nay lan hiqt là hon 12,9 tr dOng và 3,1 t' dông. 

67 Huâng din s 742/HD-TLD ngày 17/4/2018 v vic tip can b, doàn viên cong doàn và nguOi lao dung; Quyt 
dnh sO 833/QD-TLD ngày 17/4/2018 ye vic ban hàn Quy dnh giám sat trong tO chrc COng doàn; Quyêt dnh so 
1265/QD-TLD ngày 16/7/2018 siXa dii, bô sung mit sO diêu Quy djnh thOrn quyên và thu tiic th 1' kr 1ut trong tO 
chüc COng doan; Quyêt djnh so 272/QD-TLD ngày 11/02/2019 ye vic ban hành Quy chê lam vic c.a UBKT Tang 
Lien doOn khóa XIII; Quyêt djnh so 1473/QD-TLD ngày 20/9/20 19 ye vic ban hOnh Quy djnh ye quOn l, siX di,mg 
con dâu; Quyet dnh 333/QD-TLD ngày 28/2/2020 ye vic ban hOnh Quy dnh ye "COng doàn giOi quyêt và tharn gia 
giái quyêt khiêu n.i, to cáo"; Quyêt dnh sO 684/QD-TLD ngày 08/6/2020 ye quy trnnh kiêm tra, giám sat, xü l' k 
14t và giái quyêt khiêu ni, tO cáo cila cOng dOn...; K hoach s 09tKH-TLF) ngày 11/02/2019 ye vic kiêrn Ira, giOrn 
sat cOn Doàn Chü tich  TOng LiOn doOn nhim k' 20 18-2023; KO hoch so 13/KH-TLD ngày 25/02/20 19 ye kiêm tra, 
giám sat chuyOn dê cia DoOn Chi tjch lông LiOn doOn nàrn 2019; KO hoch sO 12/KI{-TLD ngày 20/3/2020 ye kiOm 
tra, giOm sat näm 2020. 
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cüng cp trirâc khi dcm vj gui quyt toán v cp trên (dat 100% so vâi chi tiêu 
Nghj quyêt Dai hi XII dé ra). Trong nira dâu nhim ki  2018-2023, các cap cong 
doàn dã thirc hin dugc 292 .459 cuc kiêm tra, trong do kiêm tra cüng cap 20 1.957 
cuOc, kiêrn tra cap dtxOi 90.502 cuc, kiên nghj thu np bô sung ye tài chInh cong 
doàn so tiên 569,3 t dông; tO ch',rc giám sat 73.742 cuc; xü 1 k lust  theo thâm 
quyên dôi vói 103 tp the và 211 cá nhân; tiêp 28.751 hrqt ngtri và nhan  12.962 
don khiêu nai,  to cáo, kiên nghj, phàn ánh cüa doàn viên ngui lao dng. 

9. Cong tác tài chinh và hott dng kinh t cong doàn 

Tng Lien doàn dã tp trung nghiên ci'ru ban hành nhiu van bàn quan tr9ng 
ye thu, chi, quail 1, sü ding tài chInh, tài san cong doàn phü hcip vó'i các quy djnh 
cña Nhà nithc; thành 1p Hi dông tix van tài chInh - kinh tê cong doàn gôm các 
chuyên gia thirc hin vic tu van, gop trong xây dirng các quy djnh, hirOng dn 
trong cong tác quãn 1i tài chInh, tài san. 

V thu kinh phi cOng doàn, Tng Lien doàn dã thrc hin t& quy ch phi 
hcip vâi B Tài chInh và Bào hiêm xã hi Vit Nam dê xác djnh so phài thu kinh 
phI cong doàn hang 11am, lam can cr de giao dr toán thu cho các don vj; tiêp tiic 
triên khai Quy chê phôi hçip vâi Ngân hang Thuong mai  Co phân Cong thirong 
Vit Nam (Vietinbank) và k Quy chê phôi hçip vài Ngân hang Nông nghip và 
Phát trien Nông thôn Vit Nam (Agribank) dê triên khai vic thu kinh phi cOng doàn 
qua mOt  tài khoân cüa Agribank, dam bão d phü rng hon cüa h thông ngân hang 
tài các huyn vtXng sâu yang xa. Qua vic thrc hin dông b các bin pháp quail l 
tài chInh, kinh phi cOng doàn cüa h thông dã tang dáng kê; so viii sO thrc hin näm 
trixOc, so thu tang lien tic trong 3 näm 2018, 2019 và 2020 lan lut là 12%, 14% và 
5,6%. T' 1 KPCD dixçc sü dyng tai  co sâ tang dêu qua các 11am, den näm 2021 là 
71%. Dê dam bào su dyng hiu qua nguôn tâi chInh cong doàn, Tong Lien doàn dã 
kiên nghI B Tài chmnh cho mi các qu dc thu cüa to chüc cong doàn, dugc trIch 
1p tir chênh 1ch thu chi tài chinh cong doàn. 

Thu doàn phi cOng doàn có chuyn bin tIch CTC, co bàn dam bào theo quy 
djnh cüa Diu l COng doàn Vit Nam. So vui sO thrc hin näm truOc, nàrn 2018 
tang 11%, 11am 2019 tang 10%, näm 2020 tang 6,5%. Ben cnh do, các cap cOng 
doàn dã su dçing hiu qua các nguOn thu khác tir sir üng h cüa chInh quyên, các 
co quan, don vi. Thu khác so vth sO thirc hin näm trithc, nam 2018 tang 8%, 11am 
2019 tang 16%, näm 2020 tang 12,9%. 

V chi tài chInh cong doàn, trên co s0 dánh giá k& qua thirc hin Nghj quyt 
sO 9c/NQ-BCH ngày 18/10/2016 ye diêu chinh giãm tT tr9ng chi hânh chInh, hoat 
dng phong trào tai các cap cong doàn d tao  nguOn kinh phi cho dâu tu xay dmg 
ac thiet chê cOng doàn tai  các khu cong nghip, khu chê xuât, Ban Chap hành Tong 

Lien doãn dã quyêt djnh d'rng vic thxc hin Nghi. quyêt sO 9c/NQ-BCH ttr ngày 
01/01/2020 dOi vi cOng doàn co Si khu vrc san xuât kinh doanh nhàm giàm b& 
khO khàn cho các cp cOng doàn do ãnh huOng cüa djch Covid 19; ban hành hiàng 
dn các don v diêu chinh lai  dir toán näm 2020. 

COng tác kim tra, kim soát, giám sat tài chInh cong doàn ngày câng duqc 
tang cu&ng. Ben cnh vic kiêm tra cüa Uy ban kiêm tra, hang näm Tong Lien 
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doàn du t chi'rc chucmg trinh giám sat các dcin v cp diiài; dng thii tp tnmg 
chi dto chân chinh trong cong tác quail lb-, si'r diing tài chInh, tài san, tang cithng 
cong tác phông, chông tham nhüng, lang phI và tiêu crc trong các cap cong doàn; 
hang 11am dêu to ch'(rc ch'ircng trinh giám sat các dan vj cap duâi. Cong tác cong 
khai tài chInh cong doàn duqc thirc hin dung quydjnh. Các cong doàn ca s& có 
dông doàn viên và ngiräi lao dng hang näm dêu to chrc cong khai tâi chinh cho 
doàn viên68. Qua dO doàn viên có diêu kin kiêm Ira giám sat ye vic diêu hành 
hoat dng cüa BCH CDCS, tInh hinh thu, chi cüa CDCS. 

Cong tác phân cong can b và hithng dn nghip vii tài chInh k toán duqc 
quan tam thirc hin; can b lam cong tác tài chInh cor bàn dixçic dào tao  diing chuyên 
ngành. Dã day manh  üng dirng cong ngh thông tin trong cong tác quail 1 tài chinh, 
tài san cong doàn; hoàn thành xay dirng phân mêm ye kê toán cong doàn. 

V quãn l tài san cong doàn và chi dao  các dan vi kinh t, sir nghip trirc 
thuc, Tong Lien doàn dã thành 1p 4 Ban chi dao  ye sap xêp các cor s0 giáo ditc 
nghê nghip; dOi mâi và phát triên doanh nghip; sap xêp, to chüc lai Cung Van 
hóa lao dng, Nba van hóa Lao dng cap tinh, quan, huyn, Nhà van hóa cOng 
nhân Khu cong nghip và xü 1', sap xêp tài san cOng nhàm tap trung lãnh dao,  chi 
dao dê nâng cao hiu qua hoat dng cüa các ca sO giáo dic, thiêt chê van boa, cor 
sr 4t chat cüa tO chüc Cong doàn, tr do phtic vi tot horn cho doàn viên, ngithi 
lao dng. 

B. DANII GIA CHUNG 

I. U1J DIEM, KET QUA DIT DIJC 

NCra nhim k' qua, trong bi cãnh cOn gp nhiu khó khän, song vri sir n hrc 
cüa các cap cOng doàn, hot dng cOng doàn toàn h thông tiêp tiic có bithc chuyên 
quan 1r9ng, nhiêu ni dung mài dirçc triên khai, mt so ni dung dat  kêt qua bthc 
dâu, chat hiçmg cor sâ có chuyên biên. Nhim vt di din bão v quyên, lçñ Ich hçp 
pháp, chInh dáng cña doàn viên, ngiri lao dng dugc chü lrQng. Hoat dng chm lo 
lçn Ich cho doàn viên tiêp tic ducc triên khai, ngày càng thit thi:rc, nhat là trong bi 
cnh djch bnh Covid - 19. Cong tác tuyên truyên giáo diic trong cong nhân, viên 
chüc, lao dng, nhât là boat dng truyên thOng có nMng dôi mâi. Cong tác xây dirng 
to chuc cong doàn vüng manh,  tham gia xây dmg dàng, xây dirng chmnh quyên di.rçic 
tap thing thrc hin. COng tác thi dua khen thi.r0ng tiêp tiic dOi mri; khng djnh hiu 
qua, có tInh lan tóa. COng tác nü cong có nhiêu ni dung hoat dng phu hçp vói diêu 
kin thirc tê. Cong tác dOi ngoi tirng bLthc dOi mài hinh thüc, phucng phap hçip tác, 
tiêp tiic phát huy hiu qua. Hoat dng quàn l tài chinh, tài san duqc tang crnng. 
COng tác kiêm tra, giám sat duçc quan tam. Trong cOng thc chi dao va tO chIrc thirc 
hin dã có sir diêu chinh linh hoat nhäm thIch irng vói nhng thay dOi cüa tinh hinh 
mOi, dc bit là trong bôi cãnh d4ch  bnh Covid - 19 tác dng kéo dài trong các näm 
2020,2021. 

Vic t chuc, trin khai thrc hin các chuong trmnh cii th hóa Nghj quyt 
Dai hi: Ban Chap hành Tong Lien doàn dã ban hành 05 chuong trinh dê thirc 

68Bg hinh thirc Cong lthai hoäc them yt ti don vj theo Hirâng dn sé, 4601HD-TLE) cüa TLD. 
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hin Nghj quyt Dai  hi. Mt s chrnng trInh drn7c ban hành sam, ngay tir du 
nhiém ki datao diêu kiên thuân hi cho các cap cong doàn trong triên khai thrc 
hin. Qua triên khai, nhn thirc cña các cap cong doàn ye vic th1rc hin các nhim 
v11, giãi pháp dixçic dê cp trong các chixang trInh duqc nâng len, dã bithc dâu hinh 
thành mOt  so tii duy mOi, giãi pháp mâi trong triên khai thirc hin. 

II. TON T31, 114N CHE vA NGUYEN NIIAN 

1. T1n ti, hn ch 

- Cong tác chi dao,  t ch'crc thirc hin Nghj quy& Dai hOi xii Cong doàn 
Vit Nam a mt so ni dung, linh vrc trong do có khâu dt phá cOn chm. Van 
bàn chi dao  ban hành cOn nhiêu, chua that s1 dôi rnói trong xác djnh ni dung 
và quy trinh xây drng; cOn hin ttxçmg dan trái, thiêu các giãi pháp khã thi, gay 
khó khàn trong triên khai thirc hin, kêt qua dat  dirçic trên mt so linh virc cOn 
han chê. Mt so quy djnh, quy ché cOn thiêu tInh dông bO,  chua sat thc tin 
nhirng chm dtxçc süa dôi, bô sung ho.c kiên ngh sira dôi, bô sung. Cong tác 
cài cách hành chinh, üng diing cong ngh thông tin trong hoat dng cong doàn 
tuy có chuyên biên nhmig con ch.m. COng tác nghiên cüu l lun, tong kêt thirc 
tiên chixa dáp 'trng yêu câu djnh hirâng dOi mâi tO chirc và hoat dng cong doàn. 
Co mO hinh thi diem cham tong kOt, dánh giá. 

- S hrçmg thOa m5c lao dng t.p th tang chira tucing xirng vâi vic thành 
lap cong doàn co sâ trong doanh nghip. Vic giám sat, to chüc thirc hin thôa 
txâc lao dng tp the cO mt con han  chê. Vic to chüc hi nghj can b, cong 
chác, viên chCrc, hi nghj ngixai lao dng, dOi thoai a các doanhnghip, nhât là 
doanh nghip ngoài nhà mthc, doanh nghip có quy mô nhô nhiêu noi cOn hInh 
thüc, chira tht sir phát huy duçrc dan chü tai  co' sa. Vic di din báo v quyên 
lçi hçrp pháp cüa doàn vien tai  Tôa an, vic tham gia thanh tra, hem tra, giám 
sat doanh nghip chira nhiêu. Vic xay drng van hóa an toàn lao dng t?i  noi 
lam vic khó trien khai, dánh giá. 

- Vic chi dao,  t chirc thirc hin hoat dng chäm lo, cái thin di sang vat 
chat, tinh than cho doân viên, ngiiOi lao dng tai mOt sO da phiro'ng con mang tInh 
hành chIrih, chua quyet lit, thiêu clñ dng, sang tao.  Các thOa thun h tác k 
yi các dôi tác chira thiêt thirc, chira gän vói nhu câu cüa doãn viên, ngithi lao dng; 
hiu qua mang lai  chua cao; có nth cOn hInh thic. So 1irng doàn viên biêt den các 
thOa thun hqp tác chira nhieu, chê d thi hiràng, chinh sách ru dãi, giâm giá cOn 
It. Vic triên khai xây drng thiêt chê cong doàn tai  các khu cong nghip, khu the 
xuât kêt qua dat  thâp so vó'i chi tiêu dê ra. Vic tham gia phát triên yiêc lam ben 
vitng cho ngixäi lao dng cOn han  chê. 

- Cong tác tuyên truyn, giáo ditc chinh trj, tir ttiâng cOn nhüng han  ch, 
chira dáp üng dirqc yeu câu, nhât là khu vrc ngoài nhà rnthc; chira dé xuât dirçic 
cci chê dông viên, khuyên khich doàn viên, ngithi lao dng tham gia h9c tp chinh 
trj. COng tác tuyên truyên, vn dng doàn yiên, nguài lao dng hçc tp nâng cao 
trinh do h9c van, k5 nang nghê nghip chira tao  dirçrc chuyên biên dê dáp irng yêu 
câu cüa bôi cãnh cuc cách mng cOng nghip 4.0. Chira xây dirng dtrgc tiêu cM 
dnh hir&ng cho tirng nhóm dOi tiicmg, chira chü trçng xây dirng, nhân rng các 
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mô hinh hay, cách lam t&, guang din hmnh trong trién khai Chi thj 05-CT/TW. 
Thiêt chê van hóa the thao phiic vi cong nhân lao dng có ni chira thirc str hiu 
qua. Cong tác truyên thông chua sâu sac, chi.ra lam nôi bt hinh ánh cüa to chirc 
Cong doàn, nht là cong doàn cci sâ; vic x11 1' các van dê phát sinh tfr truyên 
thông có lüc con lung tüng. Cong tác diêu tra, näm bat, nghiên c'tiru dix 1u.n xã hOi 
trong can b, doàn viên, cong nhân, viên chirc, lao dng chrn dugc dôi mâi, triên 
khai chixa khoa h9c, dong b. 

- Kt qua phát trin doàn viên, thành l.p cOng doàn cci sâ vi.rqt chi tiêu d 
ra cüa cà nhim kr, tuy nhiên sO hrcmg doàn viên tang thrc tê chi có 29 8.972 doàn 
viên so vó'i thai diem dâu nhim kr, d.c bit sO lixçing doàn viên näm 2020 giãm 
hcm 185 nghIn so vài nàm 2019. Kêt qua phát triên doàn viên theo phi.rang pháp 
mâi, két qua thành 1p cong doàn cc sô trong các doanh nghip có trên 10 lao 
dng con han  chê. Vic triên khai phân mêm quán l' doàn viên, dOi the doàn viên 
cong doàn con chrn tiên d. Cong tác chi dao,  hixâng dan, h trçi cOng doàn cc 
sâ cüa nhiêu cong doàn cap trên trirc tiêp ca sa con chum dôi mài. Tiêu chI dánh 
giá, xep loai chat hxcmg dOi vai CDCS thành viên, CD b phn, to Cong doàn a 

mt sO nth chua duçc cci. the hoá. Phixong thuc dánh giá chat luçmg hoat dng cüa 
cOng doàn ca sâ cOn thiêu vai trO cüa doàn viên cOng doàn. So CDCS xêp 1oi 
yêu69  có xu huóng tang tat cã các loai hinh CDCS, trong do chU yêu a CDCS 
doanh nghip ngoài khu virc nhà nithc, doanh nghip có von dâu lii nuâc ngoài. 

- Vic trin khai thrc hin Nghj quyt 03/NQ-BCH v cOng tác can b a mt 
sO dmi vj chixa dugc quan tam dung mirc, nhiêu dan v chixa xay dirng chucmg trInh, 
kê hoach thcrc hin Nghi quyêt. Mt sO chü tnxang ye cong tác can b chrn duqc 
cii the hóa hoc triên khai70. Vic bO tn can b cOng doàn chuyên trách a CDCS 
tuy dã dugc quan tam süa dôi, ho sung ye quy djnh, nhixng do chua Co chInh sách 
thu hut ye tiên luang nén sO lung can b cOng doàn chuyên trách a ca sO có xu 
huOng giãm71. Vic phôi hçip chi dao  hoat dng cOng doàn ngành nghê gii3a CD 
ngành và LDLD dja phuung 0 mt sO nci con bat cap. Chua nghiên ciru, ban hành 
dugc quy djnh ye tiêu chuân, quy trinh, trách nhim cüa Ban Chap hành cOng 
doàn ca sO trong vic dam báo, giOi thiu, bOi duO'ng doàn viên uu tá cho Dáng 
xem xét kêt nap. 

- Viêc ciii th hóa cac tiêu chun, tiêu chI dánh giá thi dua chixa dáp irng yêu 
câu thirc tiên; cOng tác tO chüc các phong trào thi dua v1ra dan trài, vra chua dOng 
dêu, chixa rng khäp tren các linh vcrc,  thành phân kinh tê, chua thâm sau a khu 
vrc ngoài nhà nithc. Vic phát hin, nhân rng mO hInh mOi, sang tao,  diên hInh 

69 Th nàm 2019: không hoàn thành nhim vii. 
° ChU tnrong hInh thành dOi  ngü can b cong doàn cap chin hicic tnràng thãnh qua thrc tin hot dng ?i cap 

diiài; có nàng 1irc tham mru và to chüc thirc hin chü tnro-ng, chinh sách; hmnh thành di ngil can b côn doàn 
chuyên nghip cap tinhtrong 5 linh vrc ca bàn70; tang clr&ng luàn chuyên can b cOng doàn, chU trçng nguon can 
bô tre, can bô ni co then vong dixcic ren luyen thuc tien de gicn thiêu bau cii, bô nhiem vao cac chuc vu lãnh dao 
quñn 1' theo yêu câu; Vic triên khai dào tao, chuân hoá di ngü can bO cong doàn chuyên nghip cap tinh, cap 
trén tnrc tiêp Ca so, dao tao dii nguôn can bô cap chiên krac a cac Cu so dao tao dai hoc thuôc he thông Cong doan, 
Chü tnrong thu hut sinh viên tot nghip 1oi giOi tth len ye cOng tác tai  ca quan cOng doàn các cap. 
' Näm 2018: cã nuâc có 368 can b cOng doàn chuyên trách hu&ng lirang tü nguOn tài chInh cong doàn; nãm 

2020: 356 ngithi.. 
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tiên tin chixa duqc quan tam dung mic. Vic xét khen ththng có nth, có lüc chua 
cong bang, cOn nê nang, mt s nth chixa kjp thai, không dt dugc miic dIch dng 
viên dôi ti.rçmg dugc khen th'ithng. TST l khen thithng dôi vOi cong nhân, lao dng 
trirc tiOp san xuât, cong chirc, viên chtrc không gift chirc vii länh do quail l chua 
dt miic tiêu dê ra. Mt so ncii chixa coi trçng dung mirc vic so', tong kêt cac 
phong trào, các dqt thi dua. Hoat dng cüa các Cum, KhOi thi dua thuc Tong 
Lien doàn cOn chm dôi mói, chua t?o  duiçc dng lirc thi dua thrc sir gifta các dan 
vj; con có tInh trang cào bang, luân phiên khi xét các danh hiu thi dua. 

- Chua xây drng duqc mô hinh h trçi trong nft CNVCLD vi s1r tin bô cCia 
các thành vien trong gia dinh và mo hInh trui he cho con CNLD. Chua co giài 
pháp, each lam hiu qua chäm lo cho dôi tixqng là lao dng nft don than nuôi con 
nhô. Vic tham miru thrc hin cong tác nft cong tai  mt so don vj b ãnh huâng 
khi thuc hin sap xêp to chirc b may. 

- Kt qua hoat dng di ngoi ci1a các don vj chixa dng du, mOt  s don vj 
chixa barn sat Quy chê quàn 1 thông nhât hot dng dôi ngoai CDVN. Lirc hrcmg 
can b cong doàn thirc hin hoat dng dôi ngoai chua dam bão tinh chuyên nghip, 
chat luçmg tham mu'u chua cao. 

- Mt s Ur ban kim tra chua b tn dñ can b chuyOn trách kim tra, chm 
bô sung khi thiêu; trinh d nghip vi, kinh nghim, bàn linh trong cong tác kiêm 
tra cOn han  chO. Cong tác bôi duO'ng nâng cao nghip vii kiêm tra a mt sO dan vj 
It dixçic chü trçng. 

- Ti trQng thu doàn phi cong doàn näm 2020 mâi dat  24%. Con xay ra tmnh 
tnng that thu kinh phi cOng doàn tai  các doanh nghip tur nhân có quy mô nhO và 
sieu nhO, doanh nghip chua có tO chuc COng doàn. COng tác quàn l tài chinh cOng 
doân mt sO noi cOn lông leo, cOn sai sai pharn, bj xir 1 ki lust. Co noi chixa thirc 
hin vic phân cap tài chinh cho cong doàn cap trên trirc tiêp ca sa. Vic charn lo 
cho ngithi lao dng tai  nai chLIa có tO chuc cOng doàn cOn ch'ira kjp thai. Thu KPCD 
qua 1 tài khoãn mâi dat  khong 50%. Chixa thrc hin dixcic vic trlch 13p 10% thu tài 
chinh cOng doàn hang näm theo tinh than Nghj quyêt Dai  hi72. Mo hinh quail 1 don 
vj sir nghip, kinh tê cOng doàn cOn king tüng; phân lcn các don vi sir nghip chua 
darn bào tir chü ye tâi chinh; hiu qua hoat dng kinh te chua tirang thng vai tiêm 
nang cua dan vj. Vic khai thác quãn l, sft ding tài san cOng doàn cOn han  chê, nhât 
là frong chü trurang hçp tác liOn kOt mt sO noi thiOu chat chë, có nguy ca that thoát 
tài chinh, tài san cüa tO chirc Cong doàn. 

2. Nguyen nhân 

Nguyen nhán khách quan 

- Nhan thirc cüa rnt b phn cp üy, chInh quyn v vj frI. vai trO cüa t 
chüc cOng doàn chua day dü; có noi chixa quan tarn lãnh dao  cOng tác 4n dng 

72  Trong do dành 8% d du ti nai lam vic cüa mt s c quan cOng doàn có vj trI, d.t dai thun lçri gn lien 
vâi các hang mic van bOa, the thao và dch vi thwng mai;  dâu tu xây drng các thiêt chê cUa tO chic cOng doàn 
ti các khu cong nghip, khu chê xuât... hInh thành cc s& 4t chat, tài san thuc sO hüu cüa to chüc Cong doàn, 
thixc hin cac hot dng phic vi lqi Ich chInh clang cüa doàn viên, ngithi lao dng và dành 2% cho nhim vii 
dai din bâo v quyên lcii hçrp pháp cüa doàn vién, nguOi lao dng, can b cOng doàn 
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cong nhân và hoat dng cong doàn. Cong tác quail 1 nhà nuc trong linh vrc lao 
dng con có nhtrng bat cap; tInh trng vi pharn pháp lut cüa nguäi sir ding lao 
dng dOi vi ngithi lao dng con xãy ra a nhiêu dan vj. 

- TInh hinh quan h lao dng ngày càng da dng, h tMng chirth sách, pháp 
1ut ye lao dng, cong doàn thay dôi nhanh chóng vói nhiêu quy djnh mâi dt ra 
yeu câu dôi vâi các cap cong doàn, dc bit là Tong Lien doàn trong vic thrc 
hin nhim v1i dai din, bão v quyên igi cüa nguO'i lao dng. 

- Vic phân cp quân 1 v t chüc, cánb di vài t chirc cOng doàn cOn 
nhng bt chua phü hçp vai dc thu cüa to chL'rc cong doàn, dc bit là trong 
bôi cành mâi. Do thiêu biên chê, nhieu cOng doàn cap trên tric tiêp ca s0 chua 
chiX dng, tich circ trong vic dôi mâi ni dung, each thüc tiêp cap  nguai lao 
dông dê van dng thành 1p cOng doàn cüng nhu trong h trg, hithng dan cong 
doàn ca s&. 

- Dai sng cüa mOt  b phn ngtthi lao dng cOn gp khó khän, d bj di 
taqng xâu lôi kéo, kIch dng, ành hithng den hoat dng cüa doanh nghip, gay bat 
on ye kinh tê, an ninh chInh tij, trat tir, an toàn xã hi. Dc bit, djch bnh Covid 
- 19 diên biên phirc tap,  kéo dài, tác dng tiêu c1rc den kinh tê, xã hi, ãnh hu&ng 
trrc tiêp den hoat dng cong doàn. 

Nguyen nhán chz quan 

- Cong tác tham mini cii th hóa Nghj quyt Dai  hi XII Cong doàn Vit 
Nam có lüc chtxa chü dng, mOt so ni dung cham  hoc chua duqc ci the hóa; ành 
hixrng den vic thrc hin chucing trhth toàn khóa cüa Ban Chap hành, Doàn Chü 
tich và viéc chi dao to chCrc triên khai thirc hin. 

- Nhan thtrc cüa mOt  b phn can b cong doàn con cham  di mâi, có lüc, có 
noi vn cOn nng ye hoat dng phong trào, be nOi, chua nhan  thirc dung mirc, day 
dü nhimg thi cci, thách thiXc, nhiXng van dê, yêu câu dt ra cho tO chüc và hoat 
dng cong doàn trong bôi cành mOi. Nng 1irc cüa mt bO phn can b cOng doàn 
cOn han  chê, can b cOng doàn ca sa thtx&ng xuyên thay dôi, ành huang nhât djnh 
den yic to chüc và thc hiên. 

- MOt s co' ché, chInh sách, phân cp quàn l cOn vtthng mac. COng tác 
nghiên ciru lr luan, tOng kêt thirc tiên chua dáp üng yêu câu djnh huthig dôi mth tO 
chüc và hoat dng cOng doàn. Chua có giài pháp dü manh  dê khäc phic, giài quyêt 
mt s van dê quan trçng, khó và kéo dài qua nhiêu nàm. 
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PHN THTJ' HAl: 

Nhim vy, giãi pháp tip tiic trin khai thy'c hin Nghj quyt Di hi XII 
Cong doàn Vit Nam, giai doin 2021 - 2023 

Nh€ing näm tri, tInh hInh th giâi, trong nithc có Ca thu.n lçi, thô'i ca vá 
kho khan, thách thirc dan xen vâi rthiêu khó khän chua tàng Ca, dt ra nhrng yêu 
cau mói cho hoat dng cong doàn. Qua trinh phát triên kinh tê thj trtxmg; nMng 
cci hôi, thách thCrc cüa cuc Cách mng cong nghip lan thr tir, hOi  nhp quôc tê 
ngày càng sâu rng; vic cho phép thành 1p to chrc cüa nguri lao dng tai  doanh 
nghip73; tInh hInh dich bênh Covid - 19 có the tiêp tic kéo dài së tác dng sâu 
sac den vic lam, chat luong nguon nhân h.rc, vic thu hiit, tp hçTp nguôi lao 
dông... Sir phát triên ye so lugng, nâng cao chat krçmg cUa di ngü cOng nhân, 
viên ch'crc, lao dng, trçng tam ngoài khu vrc nhà rnthc dtt ra yêu câu cao và thçrc 
chat hn dôi vâi hoat dng cong doàn. 

Quán trit tinh thn Nghj quyt Di hi dai  biu toàn quc ln thir XIII cüa 
Dàng; Nghj quyêt so 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 ciXa B) Chinh trj "Ye dôi mâi to 
chirc và hot dng cüa Cong doàn Vit Narn trong tmnh hInh mài"; Kêt 1un so 01-
KL/TW ngày 18/5/2021 cüa Bô Chinh trj ye tiêp tiic thirc hin Clii thj so 05-CT/TW 
ngày 15/5/2016 cüa B() Chinh frj khóa XII "Vê day mnh h9c tp và lam theo tr 
ti1Ong, do düc, phong cách Ho Clii Minh", hoat dng cong doàn trong niXa nhim 
ki con lai  tp trung vào mt so mtc tiêu, nhim vi, giãi pháp trçng tam sau: 

I. MUC TIEU, CHI TIEU 

1. Myc tiên 

Kiên dinh  m1çtc tiêu tng quát dà di.rçic xác djnli trong Nghj quy& Dai  hi 
XII COng doàn Vit Nam: Nâng cao hiu qua dai  din, chäm lo igi jch doàn viên, 
bào v ngir?i lao dng, vi vic lam ben vmg, dO'i sOng ngày càng cao. Tuyên 
truyên, giáo dic, nâng cao giác ng giai cap, bàn linh chinh trj, tinh than yêu nithc, 
hiêu biêt pháp lust,  trách nhim cao, tay nghê giOi, gop phân,  xây drng giai cap 
cong nhân Via Nam lan mnh. Hoàn thin mô hInh to chüc, dOi mai phrnmg thi'rc 
hoat dng, xây d1rng di ngü can b cOng doàn chuyên nghip, bàn linh, tn tue, 
tam huyêt, trách nhim; tp hqp, thu hut dOng dão ngithi lao dng vào to ch'Crc 
Cong doan Via Nam; xây drng Cong doan Via Nam vthig manh.  TIch circ tham 
gia xây dirng Dáng, xây dirng h thông chInh trj trong sach,  vng  manh;  gop phân 
xay drng yà bão ye To quôc. 

T chrc cüa ngithi lao dng ti doanh nghip có sê có quyn lien kt khi yjet Nam phê chuAn cong uóc 87 ci'ia 
ILO và khi co lnthng dan. 
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2. Chi tiêu 

Phn du dat  và vizçit các chi tiêu ma Ngh quy& Dai  hi XIII Cong doàn Vit 
Nam dA dê ra. Trong do, ho sung, diêu chinh vói mt so chi tiêu, ci1 the nhu sau: 

- Dn 11am 2023 ph.n du có 12 triu doàn viên cong doàn. 

- Hang 11am cO 80% tr& len Cong doàn cp lrên tnrc tip c sO' dat  lo?i hoàn 
thành tot nhim v11; 80% trO' len cOng doàn Co sO' khu virc nhà nixO'c, 55% trO' len cong 
doãn Ca sO' ngoài khu virc nhà nixOc dat  hoàn thânh tot nhim vil. 

- Triên khai xây dimg t& thi&i 5 thi& ch cong doàn ti các khu cong nghip, 
khu chê xuAt. 

IL NH[EM VJ, GIAI PHAP TRQNG TAM 

1. Di din, bão v quyn lqi, hçrp pháp cüa ngtrbi lao dng 

Tip tic di mài và nâng cao cht luçmg tham gia xây drng chInh sách, pháp 
lu.t lien quan den ngtthi lao dng và to chüc Cong doàn. Chü dng nghiên cüu xây 
dirng dir an L4t  sira dôi, ho sung mt so diêu cüa L4t  Cong doàn. Triên khai thirc 
hin tot chüc näng pháp chê van bàn càa Tong Lien doàn. Xây dmg kê hoach cii 
the, phát huy han nilra hiu qua hoat dng cüa Hi dông tix van chInh sách, pháp 
lut trong linh virc lao dng, cOng doàn, kinh té a cap Tong Lien doàn; xây drng 
mang hrâi cong tác viên chmnh sách, pháp 1ut a cap tinh và don vj trirc thuc thông 
qua các nén tán cOng ngh thông tin. Quan tam cOng tác nghien cihi, diêu tra, khäo 
sat, phát hin van d và tham mini, dêxuât sira dôi, bô sung kjp thO'i chInh sách, 
pháp lut, nhât là các van bàn huâng dan thi hành Bô lu.t Lao dng näm 2019. 

Tang cuO'ng hoat dng h trq, huO'ng dn CDCS trong vic thrc hin quy 
chê dan chü O' cci sO', xay dimg van hOa dôi thoai, chia sé thông tin và thucmg 
1irgng, k kêt TULDTT tai  doanh nghip; chi:i tr9ng hoat dng dôi thoai, thuong 
luçmg t.p the cap trên ca sO', nhãt là cap nhóm doanh nghip, ngành nghê. Xây 
dmg, dao tao,  si:r dirng hiu qua, hgp 1 mang hrâi, di ngü chuyên gia — giàng 
viên ye TULDTT. Tang cuO'ng 1mg d'iing, khai thác Thu vin TUtDTT lam ca 
sO' dánh giá, triên khai, hoach djnh cOng tác TUtDTT, quanh lao dng. Biêu 
throng, khen thuâng, nhân rng dien hInh tot trong cOng tác dOi thoai, TIXLDTT. 

Khn tnrong hoàn thin và frin khai D an "Xây dimg di ngü Lust  su 
Cong doàn"; "Thành 1p trung tam ti.r van và ho trçY nguO'i lao dng". Thirc hin 
quyên và trách nhim tham gia to tiring bào v quyên 1i cüa doàn viên, nguO'i lao 
dng tai  TOa an theo quy djnh. 

Tip titc ch't'j trçng cOng tác nm tam tix, nguyen vQng, tInh hInh quan h 
lao dng, san xuât kinh doanh, an ninh chInh tn dé triên khai kjp thO'i các giài 
pháp phOng n1ma, giãi quyêt tranh chap lao dng, ngmg vic t.p the. ThI diem 
thijc hin quyên to chlrc và lãnh dao  dinh cOng cüa cOng doàn theo quy djnh cña 
pháp luat. Tp trung xây dmng di ngfi chuyên gia ye quan h lao dng, hOa giãi 
vien lao dng là can bO cOng doàn. 

Tip tiic dy manh cOngtác tham gia kim tra, thanh tra, giám sat nht là 
vic giám sat vâ hi.ràng dan, ho trq don vj, doanh nghip thrc hin các quy djnh 
c'Cta pháp 1ut ye lao dng, cong doàn, bão hiêm xã hi, an toãn v sinh lao dng. 
Chü dng tham gia phán bin xã hi, nhât là nhüng chIt trirong, chInh sách lien 

26 



quan dn quyn và lcii ich hçp pháp cüa ngithi lao dng. Thirc hin quyn giám 
sat; tIch circ phôi hcip vó'i các co' quan chüc nàng trong cong tác kiêm tra, thanh 
tra, giám sat theo quy djnh ciia pháp luat. Dê nghj xir 1 kiên quyêt, kjp thii các 
hành vi vi pham pháp 1ut lao dng, Lut Cong doàn, Luat Bâo hiêm Xã hi, Lust 
An toàn v sinh Lao dng... 

Kin toàn và nâng cao chit hrçm, hiu qua hoat dng cüa di ngü can b 
cong doàn lam cong tác ATVSLD các cap và rnng luài an toàn v sinh viên a co' 
sâ; chü dng và tIch circ tham gia thanh tra, kiêm tra, iám sat Cong tác ATVSLD. 
Phát huy vai trô mang hxâi an toàn v sinh viên. Tiêp tic nâng cao chat lucmg 
phong trào thi dua "Xanh --Sach — Dçp, Bão dam an toàn v sinh lao dng" theo 
hithng di vào chiêu sau, thirc chat, co sir tham gia tIch ctrc cüa các doanh nghip 
ngoài nhà nuâc, doanhnghiep có von dâu tix nithc ngoài; thiic day vic thc hin 
chinh sách, pháp 1ut ye ATVSLD, diêu kin lam vic tot han cho nguai lao dung, 
xay dirng van hóa an toàn tai  nai lam vic trO' thành mt trong các ni dung trçng 
tam cña van hóa doanh nghip. 

2. Hoat dng chám lo kyi Ich thit thic cho doàn viên, ngtrô'i lao dng 

Rà soát các thOa thun hçip tác k két i các cp cOng doàn theo nguyen tc 
chi hra chçn, k' kêt các thóa thun có tinh khá thi trong thjc tiên, mang li lqi Ich 
thijc s1r cho doàn viên và nguai lao dng. Phát huy vai trô cüa các dan vj kinh tê, 
sir nghip cüa cong doàn là nhüng don vi di dâu trong thirc hin thôa thun hçip 
tác, trng dun vi phãi cong khai t' 1 giãm giá cho DV&NILD. 

Tp trung trin khai thirc hin Chi thj s 1 6/CT-TTg ngày 14/6/2021 v 
dam bào vic lam hen vü'ng, cài thin diêu kin lam vic, nâng cao m1rc song cho 
cOng nhân lao dng trong tInh hInh mOi; Quyêt d:jinh so 1729/QD-TLD ngày 
04/11/2020 s1ra dôi, bo sung mt so ni dung ca Quyêt djnh so 655/QD-TTg 
ngày 12/5/2017 ci'ia Thu trang ChInh phñ. Phê duyt dê an "Dau tix xay dimg các 
thiêt chê cüa COng doàn tai  các khu cOng nghip, khu chê xuât". 

Tip tiic dy manh  thrc hin có hiu qua Chuung trinh "T& Sum vy", 
"Tháng Cong nhân", "Mái am Cong doàn"; sia dOi, ho sung Quy chê thành lap, 
to chirc hoat dng cüa Qu "Mái am Cong doàn", "Qu xã hi - tr thin cüa tO 
chüc cOng doàn", "Qu XHTT Tam Lông yang" phñ hp vai các quy djnh hin 
hành, dam bào thun tin, dOng b trong triên khai thirc hin. 

Tham muu, d xut giãi phap nhm ma rng phm vi chãm lo, nâng cao 
phüc kn cho các dOi ttxçng ngithi lao dng lam vic trong nhU:ng ngành, nghê dê 
bj tOn thixung, yêu the trong xã hi, nhât là nguai lao dng trong khu vtjc lao dng 
phi chinh thcrc, day là nên tang quan tr9ng dê tO chüc cong doàn phát triên doàn 
yiên, dôi mai hoat dng cOng doàn phü hqp vol tinh hInh mai. 

3. Cong tác tuyên truyn, giáo dic trong cong nhân, viên chfrc, lao dng 

Ban hành và trin khai thc hin Chuong trinh hanh dng cüa Tng Lien 
doàn thirc hin Nghj quyêt Dai  hôi  dai  biêu toàn quôc lan th XIII cüa Bang và 
Nghj quyët sO 02-NQ/TW ngày 12/6/202 1 cua B Chinh trj ye "DOi mOi to chüc 
yà boat ding cña Cong doàn Vit Nam trong tInh hInh mài". 

Tiêp tiic dôi mâi, nâng cao hiu qua cong tác tuyên truyên, giáo diic chinh 
trj, pháp 1ut; nghien cCm xây dirng ni dung giáo diic chInh trj sat hçp vol ttmg 
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di tixqng doàn viên, ng'tthi lao dng; d xut ca ch dng viên, khuyn khIch 
doàn viên, ngu& lao dng h9c tp 1 1un chinh trj. 

Xây dirng kê hoch triên khai thrc hin Kêt 1un so 01-KIJTW ngày 
18/5/202 1 cUa B Chinh trj ye tiêp titc thtrc hin Chi thi so 05-CT/TW ngày 
15/5/20 16 cCia Bô ChInh ti-i khóa XII "Vé day manh hoc tp và lam theo lit tithn, 
dao dirc, phong cách Ho CM Minh". Cii the hóa tiêu chi dinh  huàng cho timg dôi 
tuçmg can b, doàn viên, cong nhân, viên chrc, lao dôn; chü frong xay drng Va 

nhãn rng mô hinh hay, cách lam hiu qua, gtxong tp the, cá nhân diên hmnh trong 
hçc tp và lam theo tix lthng, dao  drc, phong each Ho CM Mmli 

Tham mu'u s kêt 5 11am thirc hin CM thj 52-CT/TW cüa Ban Bi thu Trung 
uung EDãng (khóa XI) ye "Tang cu&ng sr1ãnh dao  cña Dãng dôi vi cong tác nân 
cao di song van hóa tinh than cho cong nhân lao dng khu cong nghip, khu chê 
xuât"; nghiên cüu giài pháp xây dirng ngtthi cong nhân lao dn mâi trong thi 
k day manh  cong nghip hóa, hin dai  hóa và hOi  nhp quôc tê. Sap xêp, cüng 
co, nâng cao hiu qua hoat dng các cung van hóa, nhà van hóa lao dng phiic vii 
nhu câu sinh hoat van hóa, the thao cüa doàn viên, cOng nhân, viên chüc, lao dng. 

Tang cithng, nâng cao hiu qua cong tác phôi hçp tuyên truyên ye phong 
trào cOng nhân, viên chi'rc, lao dng, hoat dng cOng doàn trên báo chI; xây dirng 
và triên khai các ke hoach truyên thông, the chiên djch truyên thông ye các hoat 
dng lan cüa to chrc Cong doàn, nhât là cong doàn ca sâ; tiêp tiic triên khai 
thirchin Dê an 1298/DA-TLD ngày 29/6/20 18 ye "Cong doàn Viçt Nam tuyên 
truyen, v2n d3ng cOng nhán lrên mgng xã h5i"; day nhanh tiên d, hoàn thành 
trun tam da phiwng tin cüa Báo Lao dng, gop phân nâng cao hiu qua tuyên 
truyên xác 1p hInh ành to chüc Cong doàn. 

Kin toân va nâng cao hiu qua hot dng cüa di ngü cong  tác viên dir 
luan xa hi; dâu lii kinh phi, trang thiêt bj, triên khai dông b, khoa h9c cong tác 
diêu tra, 11am bat, nghien ciu dir lun xã hi trong can b, doàn viên, cong nhân, 
viên chirc, lao dng. 

4. Xây diyng to chtrc Cong doàn vfrng minh, tham gia xây ding Bang, 
chInh quyên trong sch, vfrng minh 

Tp trung thirc hin t& Cong tác doàn viên tir vic phát trin doàn viên mâi, 
quän l doàn viên, nâng cao chat hrcmg doàn viên và chäm lo lçi Ich doàn viên. 

Tip tic dy mnh phát trin don viên, thành l.p CDCS trong các doanh 
nghiêp. Dinh k' rà soát, thông ké so hxgn doanh nghip, lrc hrqng cOng nhn, lao 
dng, xây dirng ke hoach cij the ye phát triên doàn viên, thành 1p cong doàn co sâ t?i 
các doanh nghip chi.ra có to chüc cong doàn. Da dng hóa each thüc tiep cn, tuyên 
truyen, vn dng ngu&i lao dng; cl'ing cO và nãng cao chat luçmg hoat dng cia CDCS; 
nghiên ciru hoàn thin quy djnh ye dánh giá, xêp loai chat hrçmg hoat dng ciia CDCS, 
trong dS, coi trong dOi mOi phucing thCrc dánh giá, xep loai chat hrcing thirc hin nhim 
vii cila cong doàn cci sâ noãi khu virc nhà nuac phü h9p vói yêu thu c'Cia tInh hinli mói 
theo tinh than Kêt lun so 02/KL-BCH, ngày 17/3/2021. Nâng cao vai trO cia cong 
doàn cap trên trirc tiêp co s& trong viêc vn huàng dan, ho trçr ngtxOi lao dng 
thânhlp cOng doàn Co sa, nghip doàn co sa. PhOi hçp vOi Bô Cong an, Bô Thông tin 

Kt 1un Hi ngh ln thu Bay, Ban Chp hành Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam (Ithoa XIII) v tip titc thirc hin 
Ngh quyêt 6a/NQ-TLD ngày 06/01/2011 cüa Ban Chip hânh Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam khoá X ye "tiêp ti1c 

dôi mâi ni dung, phirong thuc và nârig cao chAt hrcmg hoat dung cüa cong doãn co sO" 
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truyên thông d có giãi phap nâng cp và khai thác có hiu qua ph.n mm qun 1 doàn 
vien, hoàn thành vic doi the doàn viên cong doàn; nghiên thu xây dtjng app doàn viên, 
chü trçng den tInh näng tuyên lruyén cho doàn viên, ngixôi lao dng. 

Tp trung trin khai, th hoá Nghj quy& 03/NQ-TLf) ngày 11/01/2019 
cüa Ban Chap hành Tong Lien doàn (khoa XII); dôi m9i ni dung, ph'trcing pháp, 
hInh th'crc dào tto, bôi thrOng can b cong doàn theo theo tinh than Nghj quyêt 
Hôi nhi lan thir Bay, Ban Chap hành Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam khoá 
XII ye "tiêp tiic dôi mâi và nâng cao chat luqng cong tác dào tao, bôi dithng can 
b Cong doàn trong giai doan mói". 

Phn du hoàn thành vic sp xp, hoàn thin mô hInh t chüc, b may, 
chüc nng, nhim vt cüa Cong doàn các cap tinh gçrn, hiu hrc, hiu qua, ho tn, 
quàn 1, sL'r diing, tuyên diing can b cong chirc theo v fri vic lam tnrOc Di hi 
Cong doàn khóa mài. 

Nghiêncü'u, thI dim di mâi t chüc, hot dng cüa cong doàn ngành tir 
Trung Lrollg den dja phtxang; thi diem chuyên rnOtsô cong doàn ngành dja phrnmg 
ye cong doàn ngành trung uo'ng quãn 1r  trtrc tiêp dê hinh thành It nhât 01 cong doàn 
ngành theo mô hInh lien kOt cong doàn ngành toàn uôc theo ngành hoc nghê 
chuyên bit. Nghiên c(ru, friên khai thi diem mô hInh to chrc Cong doàn trong các 
tap doàn kinh tê tix nhan tnrc thuc Tong Lien doàn; mô hinh tp h?p  ngix&i lao 
dng là ngmñ nithc ngoài lam vic tai  Vit Nam; mô hinh tp hçip ngi.räi lao dng 
Vit Nam di lam vic theo hcp dông & nuâc ngoài; mô hinh CDCS ghép các 
doanh nghip dui 25 lao dng; mO hInh cong doàn khu vrc mt so dja phxong 
có It doanh nghip; có mô hinh phü h?p  thu hut, tp hp, bão v ngithi lao dng a 
khu virc phi chinh thirc. Tiêp tic thirc hin vic sap xêp lai  các don vi si nghip 
cong doàn theo htthng tinh g9n, nãng cao hiu qua hoat dng, tang cixang tInh tir 
chü, ti chju trách nhim. 

Chü dng phi hçip vâi các Co quan, ngành chirc näng, các M chrc chInh 
fri - xã hi thirc hin vai trô giárn sat, phán bin xä hôi. Tän c'Lx&ng giài thiu két 
np Dãng theo Diêu 1 Dàng dôi vâi can b cong doàn xuât sac, doàn vien cong 
doan uu t(, chü trng phát hin, bôi duOng doàn viOn tien tiên, nông cot trong các 
doanh nghip, don vj ngoài khu virc nhà nurc. Ban hành quy djnh ye tieu chuan, 
quy trinh, tnách nhim cüa Ban Chap hanh cOng doàn co s trong vic dam bão, 
giâi thiu, bôi dirâng doàn viên uu t(i cho Dáng xem xét ket nap. 

Nghien ciru quy djnh v trinh tr, thu tic dang k, cOng nhn t ch'crc cüa 
nguai lao dng ti doanh nghip trong trithng hçTp có don gia nl4p h thOng Cong 
doàn Vit Nam (sau khi Co Nghj dnh ciXa ChInh phü huàng dan thrc hin B 1ut 
Lao dng ye vic dng k thanh 1ptO chuc cüa nguài lao dng tai doanh nghip). 

5. Cong tác thi dna, khen thir&ng 

Tp trung tuyên tTuyn, ph bin kinh nghim tir cOng tác thi dua, khen 
thuang; düc két, nhân rng các mO hmnh, diOn hinh tien tiên ttr Co sâ. Các cap cong 
doàn xây dirng ké hoach ciii the, phu hçq vâi diêu kin thirc tiên cüa dja phuong, 
ngânh, don vi,  dê triên khai thiic hin có hiu qua các ni dung nhim vt tron 
Ng quyêt cüa Ban Chap hãnh Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam khóa XII ye 
"Dôi mói cong tác thi dua, khen thithng trong cOng nhãn, viên chuc, lao dng va 
hoat dng cong doàn". 
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Tip tiic có các giãi pháp thüc day sir phát triên, nâng cao hiu qua và tmnh 
lan tóa cüa các phong trao thi dua, cuc 4n dng do Tong Lien doàn Lao dng 
Vit Nam phát To chüc các phong trào thi dua theo hrnrng tp trung ye cci 
sâ, thâm thâu den so dông doàn viên, ngithi lao dng, xác djnh rO chü dê, ni dung 
và bin pháp to chirc thrc hin. 

Rà soát, diu chinh vic t chi'rc các hoat dng biu diwng, khen thiiâng 
trong các cap cOng doàn dam báo thc chat; nghiên ciru xây drng b tiêu chI dánh 
giá thi dua dôi vâi các cap cong doãn; 1uçmg hóa các tiêu chI dánh giá thi dua cho 
tng dôi tuqng ngtthi lao dng; ton vinh nhng tam guong diên hinh tiên tiên, 
thuc sir tiêu biêu xuât sac, Co tinh lan tOa cao. Dam bão It nhât 15% tôn,g so cá 
nhân duçic khen thithng hang 11am là cong nhân, lao dng trirc tiêp san xuât, cOng 
chirc, viên chi'rc không giU vj trI lãnh dao,  quàn l 0' tirng cap cong doàn. 

Tip tic di mâi và nâng cao hiu qua, ch.t luçmg hoat dng cüa các c1im, 
khOi thi dua trong toàn h thông cong doàn, dam bào thiêt thirc, tránh hInh th0'c. 
Môi näm các Cim, KhOi thi dua thuc Tong Lien doàn colt nhât 01 chuyên dé 
tça dam, trao dôi kinh nghim thiêt thirc, hiu qua gop phân nâng cao hiu qua 
hoat dng cOng doàn. 

Rà soát, b sung, scra di các van bàn v cOng tác thi dua, khen thuâng cüa 
to chic Cong doàn dam báo phCi hp vâi các quy djnh mâi. On dnh cOng tác tO 
chIrc can b, dam bào vj tn vic lam; tang cu&ng dào tao,  tp huân, nâng cao trmnh 
d chuyên mOn, nghip vii cüa can b lam thi dua, khen thir0'ng tai  các cap cong 
doàn, dam bào 100% can b lam cOng tác thi dua, khen thu0'ng dirge tp huân, 
bôi durO'ng kien thirc, k näng chuyên mOn, nghip vii. 

6. Cong tác vn dng nfr cong nhân, viên chfrc, lao dng 
Quán trit va triên khai thirc hin Kt 14n  s 1500b/KL-TLD ngày 

08/01/2021 ccia Tong Lien doàn ye vic tiêp tiic thc hin Nghj quyêt 6b/NQ-
BCH ye cOng tác 4n dng n cong nhân viên chüc lao dng và Chi thj sO 03/CT-
TLD ye tiep tiic day manh  phong trào thi dua "Giôi vic rnrOc, dam vic nhà" 
trong nir CNVCLD trong tInh hInh mâi, gop phân tIch circ xây dimg ngu0'i phii 
nü Viêt Nam th&i dai  m0'i. 

Tip ti1c tham mini giai quyt nh0rig vn d büc xüc trong nü CNLD. ChCi 
tr9ng tuyen truyen, giám sat vic thirc hin nhüng quy djnh pháp lust  có lien guan 
den lao dng nü. Quan tam nghiên ciu xây drng yà nhân rng mO hinh ho trg 
trong nC CNVCLE) vi sr tien b cüa các thành viên trong gia dInh yà rnô hInh 
cham lo, hO trçi lao dng nir don than nuôi con nhô. Nghiên ccru cài tiên, nhân 
rng mO hinh trai he cho con CNLD. 

Quan tam xay drng di ngü nir can b cong doàn, chü trQng cong tác bi 
du0'ng, quy hoach, dào tao,  luân chuyên, bO nhim dôi vâi can b nü; co câu can 
b phii trách cOng tác nü cOng trong BCH, BTV cong doàn các cap, chuân bj 
nuOn can b n cho nhim k' 2023-2028. Tang du&ng phOi hgp vói ban vi sir 
tien b phii nü yà hi phii n& ccmg cap trong cOng tác 4n dng ni CNVCLD. 

Dy manh  thrc hin Nghj quy& 12b1NQ-BCH ngày 12/7/2017 v Ban Ntt 
cOng quân chüng khu vrc doanh nghip ngoài nhà nithc. Cñng cO, kin toàn và 
nâng cao chat hrgng hoat dng cCia Ban N cOng nghip vii, Ban N& cOng quân 
chüng cüa cong doàn các cap, dc biêt Ban N& cong 0' khu cong nghip, khu che 
xuât và các doanh nghip. 
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7. Cong tác dôi ngoi 

Tjch c'trc và chit dng tharn gia các din diàn da phrnmg, linh hoat trong 
cong tác thông tin tuyên truyên dôi ngoi, gop phân dâu tranh, phàn bin các luan 
diu sai trái, xuyên tac  cüa các the hrc cci hi, thiX djch. 

Nâng cao cht hxçrng can b lam cong tác di ngoi cong doàn. Chuânbj hrc 
krçmg can b dé tham gia hiu qua vâi tr cách thành viên các Cong doàn quôc tê. 

Quántrit Quyt djnh s 1587/QD-TLD ngày 11/11/2020 v Quych quãn 
1 thông nhât hot dng dôi ngoai Cong doàn VietNam nhàm thông nhât quànl' 
và nâng cao hiu qua khai thác và sir ding các nguôn lirc ho trçi quôc tê, gop phân 
nâng cao ki nAng, kinh nghim cho can b cong doàn các cap, hiràng tài vic báo 
v và nâng cao quyên ku hçup pháp, chinh dáng ciXa doàn viên, ngLthi 
lao dung. 

Dy rnnh cong tác nghiên c'cru, diic rut kinh nghim tr thrc tin cong doân 
quôc tê, nhât là qua trInh thirc hin các cam kêt ciXa các Hip dnh thucung mai  tir 
do the h mài tai  các nuOc có nhiêu trung tam cong doàn quôc gia. 

8. Cong tác kim tra, giám sat 

Tip titc trin khai thirc hin nghiêm tüc Kt lu.n s6 01/KL-BCH ngày 
15/3/2021 cüa Ban Chap hành lông Lien doàn Lao dng Vit Narn ye vic tiêp 
tiic thirc hin Nghj quyêt 6bfNQ-BCH ngày 03/8/20 15 cüa Ban Chap hành Tong 
Lien doàn ye vic "Nâng cao chat luçmg, hiu qua hoat dng UBKT Cong doàn". 

Xây ding, cUng c6 di ngü can b ty ban kim tra cong doàn các cp dü 
mtnh dê thirc hin tot nhirn vii theo quy djnh. Tp trung dào t?o,  bôi dixàng, tp 
huân nâng cao nghip vi ye cong tác kiêrn tra, giám sat dôi vâi can b lam cong 
tác kiêm tra cüa cong doàn cap trén trirc tiêp ca s&, dc bit chü trçng den di ngü 
can b UBKT sau khi hçup nhât vâi ban khác. 

Tip ttc di mi phixcung pháp hoat dng üy ban kim tra, tang cu?ung s 
luçmg và nang cao chat hxcmg các cuc kiêmtra, giám sat; hia ch911n0i dung kiêm 
tra, giám sat phii hçup, có trQng tarn, tr9ng diem; bão dam nguyen tàc Va quy trInh, 
nâng cao trách nhim cüa doàn kiêm tra và vic thirc hin kêt 1un kiêm tra. 

9. Cong tác tài chInh và hoit dng kinh t cong doàn 

Tng cixmg cong tác quàn 1 tài chinh; di mâi ch dO tài chinh cong doàn; 
thirc hin nghiêm thu kinh phi, doàn phi theo quy djnh cüa pháp luat  và diêu 1 
Cong doàn Vit Nam. 

Rà soát, nghiên ciru, ban hành van bàn v quán 1, sir dimg tài chinh, tài san 
cong doàn phü hp vâi cac quy djnh cüa Nhà nuàc, trong do ban hành quy chê sir 
diing các qu dc thi cña tO chüc Cong doàn; xay dirng ti l chi hqp l' trong co' 
cau chi cüa các cap cong doàn. Day manh  vic chi chäm lo cho ngithi lao dng 
tai ncui chua có to chirc cong doàn; dâu tu thiêt che cOng doàn phiic vi ngtthi lao 
dng và doàn viên cong doàn. 

Tip tiic trin khai chixcung trinh tit kim, chng lang phi tti các cap cOng 
doàn. TIch hçrp phân mêm kê toán cOng doàn vd phân mêrn quàn 1' tài san cong 
doàn. TIch circ phôi hçup vâi các ngân hang thuung mai  dê tang tT  l các doanh 
nghip thtrc hin np KPCD qua 1 tài khoàn. 
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Hoán thin và trin khai thirchin các quy djnh di mâi c ch hotdng 
cüa dcin vl sir nghip, dcm vj kinh té cong doàn. Thirc hin vic sp xêp dôi vài 
các doanh nghip tnrc thuc to ch'Lrc Cong doân. Nghiên ciru Co ché dt hang cho 
cac don vj sr nghip thirc hin nhim vt cüa to chirc cOng doàn. Triên khai, hoàn 
thành vic sap xêp tài san cong theo diing quy dnh. 

A - .A 
10. Cong tac lanh do, chi do, dieu hanh 

Tptrung chi dao  thirc.hin, hoàn thành mt s miic tiêu, nhimvi cii th. 
Tiêp tiic dôi mri, nâng cao chat krçing xây drng, ban hành các ng]ij quyêt, chumg 
trinh, kê hoach, dé an cüa các cap cong doàn theo huàng ngän g9n, khã thi, sat thrc 
tiên, dê thirc hin. Chü tr9ng chi dao  diem, thirc hin thi diem dôi vth nhftng chü 
truung mói tnrâc khi nhân rng. Nghiên cüu dôi mài chixong trinh, nhim vii hoat 
dng hang näm theo hithng tp trung các nhim vi tr9ng tam, các nhim vi mth. 

Tang cis&ng phi hçp vó'i các b, ngành, chinh quyn, ngiiài sir ding lao 
dông và cac to chirc, cá nhan nhäm tao  sr dông thun, huy dng, phát huy sirc manh 
tong hcp trong to chirc các hoat dng chàm lo, dai  din ngi.thi lao dng. 

Cái tin quy trInh, l li, diu kin lam vic, dy mnh'Crng diing cong ngh 
thông tin, nâng cao hiu suât cong vic. Tp trung rà soát, diêu chinh, ho sung các 
quy djnh, quy chê lam vic hin hành dam báo phü hqp vâi các chñ tniang cia Dáng, 
chinh sách pháp lu.t cüa nhà nuâc, dáp irng yêu câu cüa thirc tiên theo hithng don 
giãn hóa, thiêt thrc. Nghiên ciru xây dmg, triên khai kê hoach chuyên dôi so trong 
hot dng cong doàn; iru tiên các lThh virc chi do, diêu hành, qun l' tài chInh, quãn 
l doan viên, thu hñt, tp hcp, tuyên truyên, vn dng ngu&i lao dng. 

Quan tam du tir cong tác nghien c1ru 1 h4n,  tMg kt thtrc tin v xay dimg 
giai cap Cong nhân, to chirc COng doàn trong nên kinh tê thj tn.rông, djnh huóng 
XHCN vâ hi nh.p quOc te theo tinh than Nghj quyêt D.i hi dai  biêu toàn quOc 
lan thi'r XIII cüa Bang, chuân bj cho xây drng Van kin Dai hi XIII Cong doàn 
Vit Nam, dông thii dê xuât vó'i Bang, Quôc hi, Chinh phü nh&ng chü triscrng, 
giãi pháp phát triên giai cap cOng nhân, to chrc Cong doàn, thIch üng vó'i bOi cânh 
hi nhp quôc te và cuc cách mng cong nghip lan thi'r tix./. 

TM. BAN CHAP HANH 
CBIJ TICH No'inhin: 

- Van phông TW Dãng; 
-BanDânvnTW; 
-BanTôchücTW; 
- UBKT Trung uang; 
- Yàn phông ChInh phiX; 
- Uy ban TW Mt trn To quôc \TN;  
- Các dlc Uy viên BCH TLD; 
- Các LDLD tinh, TP; CD ngành TW và ttxang throng, 
CD TCTy trtrc thuc TLD; 
- Các ban, don vi trirc thuc TLD; 
- Luu: VT, VP. 

guyên DInh Khang 
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BAN 
.CHApHANH 

\TRUNG LtNG T QUA THçC HIN CAC CII! TIEU CUA NGII! QUYET ThI HQI XII CONG DOAN VIT NAM 

(Giai ctoin 2018 - 2020) 

STT Kêt qua thirc hin Mfrcdô 
hoàn thành Ghi chIi Chi tiêu 

Dn näm 2023 kt nap 2 triêu doân viên 2.293.126 Vixcyt Chi tiêu dn cui nhiêm k' 

Thành 1p t chüc c s cüa cong doàn 0' 
100% doanh nghip có 25 cong nhân lao 
dng trâ len 

28.307/33.040 Dat 85,67% Chi tiêu dn cui nhim k' 

Phn du các doanh nghip co tren 10 lao 
dng có th chirc cong doàn 

17.154/29.581 Dat 58% Chi tiêu dn cui nhim k 

2 Hang nàm bInh quail mi cong doàn ca s0' 
gi0'i thiu dugc It nht 01 doàn viên COng 
doàn ixu tü cho Dãng xem xét, bi duO'ng két 
np vào Dãng Cong san Vit Nam. 

139.000 
110% 
(Vuct) 

Binh quân giai dotn 2018 -2020 

3 Hang 11am có 80% trâ len cOng doan Cal)  trefl 
tTrc tiêp cY s0' dat  loai tot 9 1,7% Vut Bin1'i quail giai dotn 2018 -2020 

Hang näm CO 80% lr0' len cong doan CO s khu 
virc nhà nisó'c dat  vtng  manh' 

955% Virt BInh quân giai don 2018 - 2020 

Hang näm có 55% tr0' len cOng doafl CG S 

ngoài khu virc nhà nuàc dat  vüng  manh2  
Vuat Binh quän giai don 2018 - 2020 

'Tr näm 2019 là hoàn thành t&. 
2  Tir nàm 2019 là hoàn thành tot. 



STT Chi tiêu Kt qua thiyc hin Mfrcdô 
hoàn thành Ghichui 

4 - Trin khai du tii xây dung ti thiu 50 thit 
ch cüa t chi'rc Cong doàn gôm nhà nha 
siêu thj, y t, van boa, th dic th thao, lii van 
pháp 1ut... tai  các KCN, KCX. 

02 
Dat 4% 

- Chi tiêu dn cui nhiêm ks'. 
-40 dja phuong ho trI dt dê TLD 
trin khai xây drng 

5 100% cong doàn ca sO khu virc hành chinh 
sij nghip thành 1p dixçic Ban NEt cong quân 
chuing theo qui djnh cüa Diu 1 Cong doàn 
Vit Nam. 

100% Dat Chi tiêu dn cui nhiêm kS' 

70% trâ len cOng doàn ca sá ngoài khu vrc 
nhà nrnc thành 1p du?c Ban Ntt cong quân 
chüng theo qui djnh cüa Diu 1 Cong doàn 
Viêt Nam. 

60% Dat 85,7% 
Chi tiêu dn cuji nhiêm k' 

6 Thu tài chInh cong doàn dat  90% tri len so 
vi s phãi thu kinh phi va doàn phi cong 
doàn theo qui dnh cüa pháp 1ut. 

90% Dat BInh quân giai doan 2018 -2020. 

7 Hang näm có tr 98% tth len co quan, don 
t chCrc hi nghj can b, cong chrc 97,8% Không dat BInh quân giai doan 2018 - 2020 

Hang nàm CO tr 95% trâ len doanh nghip 
nhà nuc t chüc hi nghj nguYi lao dng; 97,1% Vuct Binh quân giai doan 2018 - 2020 

Hang nàm có tü' 60% trâ len doanh nghip 
ngoài khu v'rc nhà nuâc to chirc hOi  ngh 
nguii lao dng; 

63,7% Vuçit Binh quân giai doan 2018 - 2020 
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STT CM tiêu Kt qua thirc hin Mfrc do 
hoàn thành Ghi chü 

Hang nàm có tr 90% tth len doanh nghip 
nhâ nwcc t chirc di thoai tai nii lam vic. 88,9% Không dat BInh quân giai don 2018 - 2020 

Hang näm có tü 70% trâ len doanh nghip 
ngoài khu vuc nha nuâc t chirc di thoai tai 
ncii lam viêc. 

64,9% Không dat BInh quân giai doan 2018 - 2020 

8 Hang nàm, 100% cong doàn cp trén trrc 
tip ca s& to chirc thrc hin vic kim tra tài 
chInh cüng cAp. 

100% Dat BInh quail giai don 2018 - 2020. 

9 Tü 70% tth len doanh nghip có t chirc cOng 
doàn k' k& thOa ithc lao dng tp th 68,3% Dat 97,5% Chi tiêu dn cui nhim kS' 

It nhAt 45% thOa uóc lao dng dat  loai B tth 
len. 30,1% Dat 67% Chi tiêu dn cui nhim kS' 
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