
TONG LIEN DOAN LAO BONG CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
VI1T NAM Bc 1p  — Tir do — Hnh phtIc 

S: 256 /BC-TLD Ha Nói, ngày 31 tháng 5 nám 2022 

BAO CÁO 
Kêt qua hot dng cong doàn tháng 5, 
nhim vii trQng tam tháng 6 näm 2022 

I. T!NH HINH CONG NHAN, VIEN CHtC, LAO BQNG 

TInh hInh thu nhp, vic lam cüa ngui lao dng v co bàn n dinh.  Các 
chInh sách cüa Nhà nithc và cüa Tng Lien doàn trong vic h trg doàn viên, 
ngthi lao dng nhi:tng lüc khó khàn do djch bnh, duy trI san xut, thu hut ngui 
lao dng quay tth laj  lam vic... dã gop phn tIch circ trong vic n djnh vic lam, 
phát triên san xuât kinh doanh, câi thiên thu nhp cho ngtthi lao dng. Tuy nhiên, 
mrc luong tôi thiêu vüng sau hai nàm ruth chua duçc diu chinh tang len dã có 
nhüng bàn khoàn, ánh hu&ng dn cht luçmg cuOc  song von dà khó khän cüa nguôi 
lao dông, nht là trong bi earth giá câ các m.t hang thi& yu tang cao do tác dng 
cüa giá xàng dâu... Mt so doanh nghip lcd diing tInh hInh d không tang luo'ng 
cho nguth lao dng dn den nhttng birc xüc xây ra. 

flnh hlnh tranh chap lao d3ng dan dn ngà'ng vic 1lp tlu: Theo báo cáo 
cüa 50 Lien doàn Lao dng (LDLD) tinh, thành ph, Cong doàn ngành Trung ucing 
và tucYng duo'ng, Cong doàn Tng Cong ty tr%rc thuc Tong Lien doàn, trong tháng, 
trên dja bàn cà nurc xày ra 03 vi ngirng vic tp the ti 03 dja phuo'ng'; nguyen 
nhân chü yu là do nguth sir diing lao dng cham  tang luong; doanh nghip nç tiên 
bâo hiêm xã hi dn den khó khàn khi giâi quyêt các chê d m dau, thai san cüa 
ngi.thi lao dng; doanh nghip trà luong cho nguth lao dng không dung thth gian 
thóa thuân... 

T',nh hlnh 1w tithng, tam tring cüa doàn viên, ngwô'i lao d5ng: cci bàn n 
djnh, tin tithng vào sir lath do cüa Dâng, sir diêu hành, quân l cüa ChInh phü; 
phn khâi truóc tInE hInh phiic hi, phát trin kinh té - xã hi và cOng tác phông, 
chông, kiem soát djch bnh Covid-19. Tuy nhiên, do ánh hu&ng cüa sr biên dng 
giá xäng d.0 dà kéo theo mt s mt hang tiêu dung và nguyen, vat lieu phçic vii 
san xuât tang giá lam ành hung dn hoat dng san xu.t kinh doanh cüa doanh 
nghip va dth song cüa nguth lao dng; nhiu nguôi lao dng gp khó khàn trong 
qua trInh hoàn thin thu tyc nhan tin h trV thuê nhà theo Quyt djnh so 

08/2022/QD-TTg ngày 28/3/2022 cüa Thu tu&ig ChInh phü... tao  tam l bàn 
khoàn, lo lang trong can b, doàn vien và nguth lao dng. 

'Ha N,i, BInh Dixmig, Quâng Nam 
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II. MQT sO HOAT DQNG CONG DOAN 

1. Sôi nii các hot dng htrô'ng frng Tháng Cong nhân, Tháng hành 
dng v An toàn, v sinh lao dng nãm 2022 

Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam phôi hqp vói Dài truyên hInh Vit Nam 
và rnt so LDLD tinh, thành phô, Cong doàn ngành t chirc ra mt Chuung trinh 
truyên hInh giài trI dành cho cong nhân "GRi thir 9 +" (phát song vào 1 5h00 chü 
nht hang tuân, bat dâu ttr ngày 29/5 dn 04/9/2022 trên kênh VTV3). Chucing 
trInh duçic chia lam 03 phân, gôm: "Vào Ca" — Phân thi tay nghê, nai the hin tay 
nghê vuçlt tri cüa the cOng nhân, giüp h9 them tir hào ye cong vic mInE dang 
lam. Ni dung cua phân thi duçc lira chn tr quy trInh san xuât thirc tê cüa Các 
ngành nghê. "Giãi lao" — San chrn the hin tàinäng Ca nhân, sir sang tao,  trI tu EQ 
cüa Cong nhân; nhüng câu chuyn tir thirc tê lao dng, sinh boat  cüa cong nhân 
dugc chia sé trong "Gi thu 9+" vi nhiêu hInh thirc the hin dC dáo, sang tao  và 
tràn day cam XÜC. "Tan Ca" - Thi gian sau giô lam vic ducic sir dung dê cOng 
nhân tim hiêuthêm các thông tin hiu Ich cho cuc song, lao dng san xuât; nhftng 
thu hOi ye chê d, quyên igi, chInh sách cho ngui lao dng dugc xây dimg tr CâU 
chuyn thrctê ma các cOng nhân dang trài qua, duçic the hin bang các hInh thi'rc 
sinh dng, gân gui giüp khán già là nhrng ng'thi lao dng nói chung và cOng nhân 
nói riêng dê dàng tiêp cn, ghi nh. 

Tháng Cong nhân, Tháng hành dng v An toàn v sinh lao dng nàm 2022 
diên ra trong bôi cânh Ca nuóc dang nO lrc phc hOi và phát triên kinh te xâ hi 
"ThIch rng an toàn, linE hoat, kiêm soát hiu qua djch Covid-19". Tong Lien doàn 
Lao dng Vit Nam phOi hgp vôi mt sO co'quan lien quan xây drng ni dung 
Chung trinh Thu tuO'ng ChInh phü gp g, dOi thoai vi cOng nhân, lao dng khu 
cong nghip, khu chê xuât, khu kinh te, v9i chü dé: "Cong nhân Vit Nam vói khát 
v9ng phát triên dat nuO'c". Trong do, tp trung vào mt so nhóm van dê nhu: Cong 
tác chäm lo bào dam vic lam, thu nh.p cho ngui lao dng; quan tam giài quyet 
các van dê buc xüc, cap bach cüa cOng nhân lao dng; vic hQc tp nâng cao trInh 
dO, k nang nghe nghip, tác phong cOng nghip cho cOng than; hoàn thin các c 
che, chinE sách tao  dieu kin d cOng nhân n 1rc trong lao dng san xuât, cOng 
hiên, xây dirng, phát triên dat nithc... 

Thçrc hin K hoach s 156/KH-TLD ngày 15/12/2021 y  t chuc các hoat 
dng Tháng COng nhân näm 2022; cOng yan sO 3864/TLD-TG ngày 31/3/2022 ye 
hithng dn to chuc mOt  sO boat dng trçng tam Tháng COng nhân nàm 2022, hoat 
dng hu&ng ing Tháng COng nhan, Tháng hành dng ye An toàn ye sinE lao dng 
nam 2022 diroc các cap cOng doàn to chüc sOi nOi, có nhiêu dOi mói, sang tao  yOi 
nhiêu boat dng thiêt thirc, có nghia, duc doàn yien, cOng nhân, yiên chüc, lao 
dng (CNVCLD) hào hirng don nhn, các cap üy Dâng, chinE quyen, doanh 
nghip üng hO,  t.p trung yào cac hoat dng nhu: Tuyen truyên, nang cao nhn thuc 
ye yj  tn, yai trô, su mnh ljch sir, truyen thông ye yang cüa giai cap cOng than Vit 
Nam, v chü dê, nOi  dung cüa Tháng COng nhân, Thang hành dng ye An toàn ye 
sinE lao dng; tham mu'u cap üy, phOi h'p vói chinE quyen, ngithi sir dçtng lao 
dng to chüc dôi thoai yój ngui lao dng d näm bat tam tu nguyen vong, kien 
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nghj, d xut2; t chüc các boat dng chäm lo, h trçY nguii lao dng, nMt là di 
ti.rqng dc bit khó khän3; day manh  các phong trào thi dua trong CNVCLD, dc 
bit Chrnmg trInh "1 triu sang kiên — N lirc vuçit kbó, sang tao,  quyêt tam chiên 
thng dai  djch Covid-19"4; to chüc lê phát dng Tháng Cong nhan gán vâi biêu 
drnmg can b, doàn viên, ngithi lao dng tiêu biêu xuât sac5; tO chüc các boat  dng 
nâng cao chat luqng cong tác an toàn v sinh lao dng6... Theo báo cáo cUa các 
LDLD tinh, thành phô, Cong doàn ngành Trung hang và thong throng, Cong doàn 

2 LDLD tinh Quâng Blnh pMi hçip th chüc L phát dng "Thang hành dông v An toàn, v sinh lao dng", "Thang 
Cong nhân" näm 2022, gp get, dOi thoai vài can b cong doàn và CNVCLD; trao 500 sut qua cho cong nhãn và 
ngiiii lao dng có hoàn cânh kho khan, vOi thng trj giá 250 triu dOng; h trq kinh phi xây dmg 16 nhà "Mái m 
Cong doàn", vài thng s tiOn 480 triu dng; tham hOi, tng qua cho 15 cOng nhãn bj tai nn lao dQng... LDLD tinh 
Ninh BInh to chic Hi nghj dOi thoai gifla ThuOng trc Tinhy vài hcin 500 doàn viOn, cong nhân lao dng và can 
bô cOng doàn vO nhttng nôi dung lien quan den quyên lçTi cüa doàn viOn, nguôi lao dng, nhu: chinh sách dào tao, 
nâng cao trInh d icy nang nghê, bôi duOng ngoi ng[t, tin lixcmg, nâng bc luang cho cong nhân lao dng, Bão 
hiOm xa hi cho cOng nhân lao dng; v tiOp xüc c tn là cong nhân lao dng, thit ch van hOa, Mt và nhà a cho 
cong nhân lao dng. LDLD tinh Ngh An tO chrc Hi nghj gp ga, dOi thoai gifta Chft tjch U ban nhãn dan tinh vài 
hcin 300 cong nhân lao dng, tp trung vào các nhOm vk dO: diéu chinh mi'rc lunng tOi thiOu yang dO nâng cao thu 
nhp cho ngthi lao dng; nâng cao quãn 1 phãn mém bão hiOm xà hi, xCr l các doanh nghip nq d911g bão hiOm 
xà hôi kéo dài; tang cuing quãn l an toàn ye sinh thrc phm tai  các c s& san xut, buOn ban, kinli doanh thrc 
pMm phi,ic vii cong than t?i  các khu cong nghip... Hi nghj cling dA biOu dmmg 16 giáni dôc doanh nghip vI 
nguoi lao dông và 50 cong nhãn lao dng xuât sac, tiêu biOu. LDLD tinh Kiên Giang phôi hqp vài Cong ty CO phãn 
Kiên Hong tO cimc chuang trinh "Lang nghe - Thâu hiOu - Chia sé"; trao tng 50 phan qua cho doàn vién, nguOi lao 
dng. LDLD tinh Thai Nguyen phOi hqp vài U' ban nhân dan Tinh tO chirc hi nghj gp gi, dOi thoai vói hon 300 
cong nhan, vién chic, ngiiOi lao dng... 

LDLD thành pM Da Náng tO chüc phat dng Tháng Cong nhân và khai mac  PhiOn chq Cong nhân nan 2022, ho 
tr xây mài và sfta chfta 44 nhà "Mái am Cong doàn", vài tOng kinh phi gn 1,5 t5 dông; tng 30.000 phiêu mua 
hang miOn phi, tn giá 03 t' dong cho doàn viên, ngu&i lao dng cO hoàn cãnh khO khän do ãnh huâng cia djch bênh 
Covid-19, bj tai nan  lao dng, mac bnh nghê nghip, bênh hiOm nghèo... LDLE) Thành phô Ho ChI Minh tO cMrc 
Ngày hi cOng than - Phiên chci nghia tlnh nan 2022 và PhiOn chg COng nhân-online vài 45 gian hang ban các mt 
hang lu(mg thrc, thirc phm, hang tiOu di'ing, dO gia dpng vOi giá iru dai cho doàn viên cOng doàn, nguai lao dong Va 
da hO trçY chain lo cho 3.000 doan viên cOng doan; phOi hcp vói Báo NgiiOi Lao dng tO chic Hi thi online "TIm 
hiOu ye cOng tác An toan v sinh lao dng" cp Thành phO nan 2022; tO chic T9a dam "Các giãi pháp My manh 
cong tác an toàn v sinh lao dng trong doanh nghip"... LDLD tinh Dák NOng ho trçl kinh phi xây di,mg 24 nhà 
"Mái am cong doàn" cho doàn viOn, ngui lao dng vài tOng sO tiOn 1,2 t' dOng; hO tW 49 doàn viên, ngu&i lao 
dng có hoàn cãnh khO khän nhân dip  Tháng Cong nhân nam 2022... LDLD tinh Phz ThQ phOi hp tO chic Chuong 
trinh tQa dam vii chi dO "Thich ing linh hot, kiOm soât an toàn djch bnh và tir van chain sOc s(rc khOe hu Covid-
19" cho gãn 200 cong nhãn, lao dng; trao 41 phiOu khám sic khOe tOng thO hau  Covid-19 mien phi cho các doan 
viOn; hO trci cho trên 100 cOng nhân có hoan cânh dc bit khO lchan than djp Thang COng nhân... 
4 LDLD tinh Blnh Du-ong tO chic LO phát dng Thang COng nhãn và mang hành dng vO An toan v sinh lao dng 
nan 2022, biOu duong 30 gtroiig sang kiOn tiêu biOu trong thc hin Chucmg tnlnh "1 triu sang kiOn - nO lrc virçit 
khO, sang tao,  quyOt tam chiên thang dai  djch Covid-19"; tng 30 phân qua cho cong nhân lao dng bj tai an lao 
dng, beth  nghO nghip; trao 74 sO tiOt kim "COng doàn Vit Nam" cho trO mO cOi là con cia doàn viên cong doãn 
tü vong do djch beth Covid-19... 

LDLD tinh Hung Yen tO chic LO phàt dng Ththig Cong nhthi và Thang hành dng vO An toan, v sinh lao dng 
nan 2022, biOu duong 126 doàn viOn cOng doan tiOu biOu xuOt sac, vucit khO vunn len trong cOng tác, lao dng san 
xuOt. Tai  LO phát dng, TOng LiOn doân Lao dng Vit Nam da trao tng 100 mt na  phOng, chOng bui mn cho 
nguai lao dng. LDLD tinh Gia Lai tO chic tuyOn duong 120 CNVCLD trrc tiOp xuOt sac tiOu biOu, giai doan 2021-
2022. LDLD thành phô Ha Nôi tO chic LO tuyOn duong 100 "Cong than giOi Thi do" nam 2022. Cong doàn DOu 
khI Vit Nam phOi hçp vii Tap doan Dâu khI Vit Nam tO chic phát dng Thang COng th nan 2022, tuyOn 
throng 60 nguai lao dng tiOu biOu và 28 cá nhân tiOu biOu trong hQc tp và lain theo tir tuing, dao  dic, phong cách 
HO CM Minh; hO trq hon 2.000 nguii lao dng cO hoan cãnh khO khän, bj tai nan  lao dng, bnh nghO nghip, vii 
tOng sO tiOn 02 t dOng. COng doàn Dien  ltc Vit Nam tO chic Lê biOu duong, khen thuing "Ngi±i lao dng ngành 
Din tiOu biOu" nan 2022 và tOng kOt 10 nan thc hin Thang Cong nhân (giai doan 2012-2022). Cong doàn Than 
— Khoáng san Vit Nam tO chic Chuong trinh phic lqi thçi mÔ tai  khu nghl throng VinOasis Phi QuOc (tlnh KiOn 
Giang) cho 300 doan viOn cOng doan — tho' mO tiOu biOu xuat sac thuc 31 don vj trong Tp doan. Cong doàn Thông 
tin và Truyên thông Vit Nam tO chic LO tOn vith Ngu?ri Lao dng tiOu biOu và "Cam on ban  dOng hanh"... 
6 Cong doàn Y té Vit Nam tO chic Hi ngh  chO do chlnh sàch cho can b y tO; biOu dirong cOng chic, viOn chic, 
lao dng giOi ngành y tê nan 2022; trao giãi cuOc thi "nâng cao kiOn thic vO An toan v sinh lao dng tai ncri lam 
vic trong phOng, chOng Covid-19"... 
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Tong Cong ty trrc thuc Tong Lien doàn, trong Tháng Cong nhân näm 2022, các 
cap cong doàn dà to chüc thäm hôi, ho trV gân 600.000 doàn viên, ngui lao dng. 

Tng Lien doàn dâ pMi hçp vâi BO Lao dng Thuong binh và Xã hOi,  Bào 
hiêm xà hôi Viêt Nam to chuc giam sat tai 04 tinh, nganh ye tinh hmh thuc hiên hop 
dông lao dng, tiên luang, bão hiêm xà hi, bào hiém y tê, bào hiêm that nghip cho 
nguii lao dng... tai  doanh nghip, tInh hInh thirc hin Quyêt djnh sO 08/2022/QD-
TTg ngày 28/3/2022 cüa Thu tuàng ChInh phü ye thirc hin chInh sách ho trg tiên 
thuê nba cho ngui lao dng và các chInh sách h trçl lien quan khác. Qua giám sat, 
dä có kiên cii the vai doanh nghip, dan vj và dai  din lãnh dao  tinh, ngành nhàm 
tiêp tic quan tam triên khai thrc hin tot các chê d chInh sách cüa nguôi lao dng 
gop phân phát triên san xuât kinh doanh, duy trI vic lam, on djnh thu nhp cho 
ngu?i lao dng. Tong Lien doàn cüng dã có van bàn so 4195/TLD- CSPLngày 
25/5/2022 lay kiên vào dir thâo Nghj djnh quy djnh mtrc luo'ng tôi thiêu dôi vOi 
ngithi lao dng lam vic theo hçip dông. Các hot dng kiêm tra, giám sat Cong 
ctoàn các tinh, ngành tiêp tyc duçyc tang cumg, diên hInh nhu: LDLD tinh Thanh 
Hóa to chic giám sat vic chi các gói hO trq Covid- 19 và boat dng chäm lo cho 
doàn vien, ngui lao dng nhân dip  Têt Nguyen dan Nhâm Dan näm 2022 tai  09 
cong don cap trên trrc tiêp ca s. LDLD tinh Bác Giang to chuc kiêm tra vic thirc 
hin các quy djnh cüa Bô lut Lao dng, Lut Cong doàn dôi vói 10 doanh nghip. 
LDLD tinh Quáng Nam to chuc kiêm tra, giám sat ye tInh hInh thçrc hin pháp 1ut 
an toàn v sinh lao dng tai  10 doanh nghip trén da bàn tinh... 

Chuang trInh "1 triu sang kin - N lrc viiçit khó, sang tao,  quy& tam chin 
thäng dai  djch Covid- 19" do Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam phát dng dã 
chInh thüc dat  mOc 3 00.000 sang kiên, hoàn thành chi tiêu giai doan 1, sómhan 20 
ngày so vi ké hoch dê ra. Day là ket qua rat quan tr9ng, the hin tinh than trách 
nhim cao, n 1irc vuat bc cüa toàn h thông Cong doàn, cüa di ngü can b, doàn 
vien va ngui lao dng cà nuOc huing üng, thirc hin chü truang quan tr9ng cüa 
Dãng, Nhà nuóc ye "ThIch üng an toàn, linh hoat, kiêm soát có hiu qua djch 
Covid- 19, phçic hOi và phát triên kinh tê - xã hi. 

Thirc hin Chucing trInh pMi hop tuyen tmyn bin, dào giüa Tong Lien 
doàn Lao dng Vit Nam vói B Tu 1nh Hài quân giai doan  2021 — 2026, Doàn 
dai biêu Tong Lien doàn dà di thäm quân, dan huyn dâo Trithng Sa và Nhà giàn 
DK1. Tai  các dào, Doàn dai  bieu TOng Lien doàn dà tang qua, thàm hói, dng vien 
quân và dan tren dào. Doàn dà trao 10,5 t dOng d dóng 03 xuOng CQ (3,5 
t5'/xuông) tng quail và dan huyn dão nham gop phân nâng cao khà nàng san sang 
chien dâu, tang cung the trn phông thu lien hoàn, vüng chäc và là diem tçra cho 
ngu dan, doan vien, cOng nhân, vien chuc, ngui lao dng lam vic tren bien, dào; 
hO trçY 01 t dOng d mua hang hóa, trang thiêt bj (tivi, ba thüng di dng, may tInh, 
thiet bj trInh chieu...) ph%lc v11 di sOng cüa quân, dan huyn dào Trung Sa. 

2. Mt s ho.t c1ng chuân bj cho Dui hi Cong doãn các cp vã Diii hi 
Cong doàn Vit Nam 1n thir XIII; cong tác phát triên Joan viên, thành 1p 
côngdoàn co's&,xãy durng to chfrc Cong Joan 

Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam dã t chüc 09 hi nghj ly kin dai 
din COng doàn các tinh, ngành trong cà nuóc (72 don vj) ye e cuong Báo cáo 
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cüa Ban Ch.p hành Tng Lien doàn khóa XII ti Dai hOi XIII Cong doàn Vit 
Nam, Tiêu ban van kin, To biên tp dã nhiêu lan hçp dê phân cong các thành viên 
nghiên c'Lru, tong hgp và chü dng chuân bj các ni dung lien quan. 

Tiu ban sira di, b sung Diu 1 Cong doàn Vit Nam dà c bàn hoàn thãnh 
vic kháo sat tInE hInh thirc hin Diêu 1 Cong doàn Vit Nam a các dan vj theo Ké 
hoach, to chüc 02 Hi nghj khu virc phIa Bäc và phIa Nam lay kiên vào nhüng 
tr9ng tam l&n trong vic sira dôi, bô sung Diêu l Cong doàn Vit Nam. 

Lien doàn Lao dng các tinh, thành ph& Cong doàn ngành dâ tham muu cp 
uy dOng cap ban hành chi thj chi do Dai  hi cap mInh, C%i the hóa các huang dan 
ye nhân sr, ké hoach to chirc Dai  hi Cong doàn các cap, tiên tai Dai  hi Cong 
doàn tinh, ngành và Dii hi XIII Cong doàn Vit Nam. 

Cong tác phát trin doàn viên, thành 1p cOng doàn co s& tip tiic duc các 
cap cOng doàn quan tam triên khai thirc hin. Theo báo cáo cUa các cOng doàn 
ngành, dja phuang, trong tháng, các cap cOng doàn dà phát triên trên 45.018 doàn 
viên cOng doàn, thành 1p mai 242 cOng doàn Co sâ. 

Tng Lien doàn nghiên ciru si:ra di Quyt djnh s 3226/QD-TLD ngày 
20/9/2021 nhAm tháo g nhU'ng khó khàn, vixàng mac trong vic thirc hin chê dO phçi 
cap can bO cOng doàn trên cc si tiêp thu kiên cüa các cOng doãn ngành, dja phucmg. 

Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam phi hçip vOi Ban Dan vn Trung uang 
to chrc HOi  ngh ye vic triên khai các nOi  dung phôi hçp thc hin Nghj quyêt sO 
02/NQ-TW cüa BO ChInh trj ye "Dôi mai to chirc và hoat dng cüa Cong doàn Vit 
Nam trong tInh hInh mOi"; dánh giá ket qua triên khai thtrc hin thai gian qua, bàn 
ye các giãi pháp triên khai và thirc hin có hiu qua phong trào cOng nhân, hoat dng 
cOng doàn theo Ng quyêt 02 cüa BO ChInh trj ye dOi mai tO chüc và hoat dng cüa 
Cong doàn Vit Nam trong tInh hInh mai; tp trung clii dao  tO chirc Dai hOi cOng 
doàn các cap và Dai hOi  XIII COng doàn Vit Nam, nhim kr 2023 — 2028. 

Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam th chüc k Quy ch phi hçp giüa 
Dáng doàn Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam vai Bang üy KhOi Doanh nghip 
Trung uang, giai don 2022 — 2025. Theo do, hai don vj sê phOi hp lãnh dao,  chi 
dao hoat dông cüa to chirc COng doàn tai  các doanh nghip; phOi hp chi dao,  trien 
khai các boat  dng an sinh xã hOi,  ch tr9ng cong tác näm tinh hInh, kjp thôi ho tr? 
giüp d cong nhân, lao dng có hoàn cánh khó khán; xây dimg to chüc Bang, tO 
chüc COng doàn trong sach,  vng  math;  nghiên ciru dê xuât vai Bang, Nhà nuac 
xây drng các co chê chinE sách lien quan den cOng nhân, viên chüc, nguai lao 
dng trong các doanh nghip; phát huy vai trO cUa tO chc COng doàn nhàm tham 
gia day nhanh vic co câu lai,  dOi mai và nâng cao hiu qua doanh nghip nba 
nu&c; day math  tirng d%lng khoa hpc yà cOng ngh; nâng cao näng suât, chat luqng, 
hiu qua, sue canE  tranh cüa doanh nghip... 

Tiêu biu nhu: BInh Ditcing phát trin 6.23 6 doàn vién cong doàn, thành 1p moi 22 cong doàn cci sâ; Quáng Ninh 
phát trin trên 2.200 doàn viên cOng doãn, thành 1p mài 34 cong doàxi cci sâ; Táy Ninh phát triên 4.45 3 doáii vin 
cOng doãn; Háu Giang phát trin 5.978 doàn viên cong doàn; Long An phãt trin 4.825 doàn viên cOng doân, thãnh 
1p mài 22 cOng doàn cci sâ... 
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3. Mt s hot dng ni bt khác 

Doàn Chü tjch Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam t chüc Hi nghj 1n thtr 
27 (khóa XII) tp trung thâo 1un, cho kin vào 05 ni dung: K hoach thirc hin 
Nghj quy& cüa Ban Chp hành Tng Lien doàn v "Cong tác di ngoi cüa Cong 
doàn Vit Nam trong tInh hInh mói"; D cuong báo cáo s1ra d&, b sung EDiêu 1 
Cong doàn Vit Nam khóa XII; To trInh v si:ra dôi, b sung khoán 3, Diêu 7, Quy 
djnh s 183 8/QD-TLD ngày 31/12/2020 cüa Doàn Chü tjch Tong Lien doàn Lao 
dng Vit Nam v chi.rc näng, thim vli, Co cu t chüc b may Co quan Tong 
Lien doàn lao dng Vit Nam; v vic phân cap thâm quyn quyt djnh trong quân 
1 dr an du tu cüa Tng Lien doàn; phân cp trong mua sam, bão duO'ng, sira 
chtta thuOng xuyên tài san ttr ngun kinh phi chi thuè'ng xuyên; Chuong trInh hành 
dng thirc hin Nghj quyêt ye day mnh cong tác nghiên ciru khoa h9c, cong ngh 
và di mOi sang tao,  phçic vii thim vii cüa t chüc Cong doàn Vit Nam trong tInh 
hInh mói. 

Tr ngày 06 — 08 tháng 5 nàm 2022, Doàn dai  biu cp cao cüa Tong Lien 
doàn Lao dông Viêt Nam do dng chI Nguyen DInh Khang, Uy viên Ban Chap hành 
Trung uang Dàng, BI thu Dâng doàn, Chü tjch Tong Lien doàn lam truOng doàn dã 
tham dir Dai  hi Lien hip Cong doàn Th giOi (WFTU) lan thu 18 diên ra tai  Rome 
— Italia. Dai hi dã tiên hành thào lun hoat  dng cüa WIFTU thOi gian qua và 
phuong huOng trong thOi gian tOi. Tham gia Doàn ChU tjch Dai  hi  tai  phiên thu 
hai, Chü tch Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam Nguyn DInh Khang dã có bài 
phát biu dánh giá cao và th hin sv tin tuOng vj trI, vai trô cüa WFTU trong phong 
trào cong doàn th giOi; cam on WFTU dA ginp do', üng h Cong doàn Vit Nam 
trong suôt thOi gian qua, dông thOi thông tin cho Dai  hi ye nhü'ng n içrc cüa tO 
chüc Cong doàn Vit Nam d h trV,  bào v nguOi lao dng trong dai  djch Covid-
19... Tai  Dai hi, dng chi Nguyn DInh Khang, Uy viên Ban Chap hành Trung 
uong Dàng, Bi thu Dãng doàn, Chü tjch Tong Lien doãn Lao dng Vit Nam dã 
duc Dai hi bu giü chüc Phó Chü tch Lien hip Cong doàn Th giOi. 

Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam t chüc Hi nghj tp huân cOng tác 
quail 1 tài chinh, tài san và che d k toán cOng doàn (khu vçrc phIa Bäc và mien 
Trung) cho trên 350 dai  biu là chü tjch, phó chü tjch phii trách tài chInh các 
LDLE) tinh, thành phô và tuong duong; lãnh dao  các don vj sir nghip trirc thuc 
TOng Lien doàn; can b cOng doàn ban tài chinh, b phn tài chinh các LDLIE) tinh, 
thành ph và tuong duong; phông tài chinh các don v sir nghip tnrc thuc TOng 
Lien doàn. Tai  Hi nghj, các dai  biu dã duc quán trit các van bàn mcci ye cong 
tác quàn l tài chInh, tài san, k toán cOng doàn nhu: huOng dn thc hin che d 
k toán hành chInh s1,r nghip trong các don vj k toán cOng doàn; huOng dk thçrc 
hin quy ch quàn l tài chInh, tài san cong doàn và ch do k toán dôi yi cong 
doàn co sO; quy djnh chê d tir chü, tçr chju trách thim v sir diing kinh phi quàn 
l hành chInh di vOi CáC co quan cOng doàn; quy djnh tieu chun, djnh muc, che 
d chi tieu trong các co quan cong doàn; huOng dn cOng tác cOng khai tâi chInh, 
tài san cong doàn... 
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ITANU VAN PHONG 

Nguyn Xuân Hñng 

III. MÔT SO NHI1M VJ TRQNG TAM TRONG THANG 6/2022 

1. N&m b.t tInh hInh cong nhân, viên chüc, lao dng; tang cung vai trô dai 
din, ho trçl, chäm lo, báo v quyên lçii ngithi lao dng, nhât là ngui lao dng có 
hoàn cânh khó khän. PhOi hqp kiêm tra, giám sat vic thirc hin chInh sách dOi vi 
ngix?ñ lao dng, dc bit là triên khai Quyêt djnh so 08/2022!QD-TTg ngày 
28/3/2022 cüa Thu tung ChInh phü ye thirc hin chInh sách h trg tiên thuê nhà 
cho ngithi lao dng... 

2. Tp trung chun bj các ni dung t chrc "Giài thuàng Nguyen Van Linh" 
lan thu iii, näm 2022; tiêp tVc  triên khai thirc hin Chuang trInh "01 triu sang kiên 
- No 1irc vtxç't khó, sang tao,  quyêt tam chiên thang dai  djch Covid- 19". 

3. Ph& hçip vói ngithi sü diing lao dng dy math  cong tác tuyên truyên và tiêp 
tçic thirc hin các bin pháp phông, chông djch bnh Covid-19 trong tInh hInh mcd. 

4. Dy math  cong tác tuyên truyn, pM bin giáo diic pháp lut trong doàn 
viên, cong nhân, viên chüc, lao dng; triên khai các boat  dng huâng irng Tháng 
hành dng vi tré em, Ngày Gia dInh Vit Nam 2 8/6; to chüc các boat dng hithng 
1rng Tháng hành dng vi môi trung, Ngày Môi trung the giâi 11am 2022... 

5. T chüc sa kt hoat dng cong doàn 6 tháng du näm Va xây dçrng thim 
vi 6 tháng cuôi nàm 2022.!. 

Noi nhân: 
- Ban Dan TW (02 bàn); 
- Ban To chüc TW; 
- Uy ban Kiêm tra TW; 
- Van phông Trung irong Dáng (02 bàn); 
-UybanTWMattrnToquôcVN; 
- Van phong ChInh phñ; 
- Thirong trirc DCT; 
- Các ban, dcm vj trrc thuc TLD; 
- Các LDLD tinh, thành pho; 
- Các CD ngành TW và tlrcing duang, 
CD TCT trijc thuOc  Tong Lien doàn; 
- Luu: VT, 
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