TONG LIEN DOAN LAO BONG cQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Bc Ip - Tw do - Hnh phñc
VI1T NAM

Ha N.5i, ngàyA tháng 11 näm 2021

S:'1C 2./TB-TLE

THÔNG BAO
Ket 1un cuçc h9p don doc trien khai Chiro'ng trinh hanh d9ng thrc hiçn
Ngh quyet Oai hçn dii bieu toan quoc lan thu XIII cua Bang va Ngh quyet
s 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 cüa B ChInh tr! v "DOi mói ti chile và hot
dng cüa Cong doàn Vit Nam trong tInh hlnh mli"
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Ngày 10/11/2021, dng chI Ngç Duy Hiu, Phó Chü tjch Tng Lien
doàn Lao dng Vit Nam chü trI cuc hQp vii các ban don dc trin khai thrc
hin Chucing trInh hành dng s 02/Ctr-BCH ngày 20/7/2021 cüa Ban Chap
hành Tng Lien doãn Lao dng Vit Nam v thrc hin Nghj quyt Di hi d.i
biu toàn qu6c 1.n thir XIII cUa Dáng và Nghj quy& s 02-NQ/TW, ngày
12/6/202 1 cüa B ChInh trj v '9Ei mâi th chirc và hoat dng cüa Cong doãn
Vit Nam trong tInh hinh mâi" (sau day gçi tt là Chuang trInh s 02/Ctr-BCH).
Tham dr cuc hçp có di din lãnh dto Van phông, các ban: Tuyên giáo, T
chüc, Tài chInh, ChInh sách — Pháp lut, Quan h lao dng, D& ngoi, NU công;
dui din lãnh dao mt s don vj tr%rc thuc: Vin Cong nhân và Cong doàn; Vin
Khoa h9c An toàn và v sinh lao dng; Tru&ng Di h9c Cong doàn.
Sau khi nghe dai din lãnh d.o Ban Tuyên giáo báo cáo và kin phát
biu cüa dai din Van phông, các ban, dng chI Ng9 Duy Hiu, Phó Chü tjch
Tong Lien doàn kêt 1un nhu sau:
tuyên truyn và trin khai Chirong trInh s 02/Ctr1. V kt
BCH tur khi ban hanh den nay
Sau han 03 tháng k tir khi ban hành Chucing trInh s 02/Ctr-BCH, cong
tác tuyên truyn v Chuang trInh dã duçic nhiu dcm vj trin khai kjp thii, bài
ban có hiu qua; cong tác hçc tip, quán trit ducic chii trçng. Mt s ban, dan vj
trirc thuc Tng Lien doàn dâ trin khai mt s thim vii, có kát qua bu6c d.u.
Tuy nhien, cong tác h9c tp Nghj quyt, quán trit, xây drng chtrang
trInh, k hoach trin khai Chuang tai nhiu dan vi và mt s c.p cong doàn con
chm. TInh dn ngày 9/11/202 1, có 32/83 lien doân lao dng tinh, thãnh ph&
cOng doàn ngành Trung uang, cong doàn tng cong ty trirc thuc Tng Lien
doàn ban hành chuong trInh, k hoach trin khai Chuang trinh s 02/Ctr-BCH;
3 0/83 dan vj tham m.ru cho cp üy, t chüc dàng cüng cp ban hãnh chucing
trInh, k hoach trin khai Nghj quy& s 02-NQ/TW cüa B ChInh trj. Nhiu
ban, dan vi tr1rc thuc Tng Lien doàn duçic phân cong trin khai các nhim vi
th theo Ph hic cüa Chuang trInh s 02/Ctr-BCH cOn chua có boat dng
qua
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trin khai ci th, chua tuân thu yêu c.0 cüa Thuàng trçrc Doàn Chü tjch v báo
cáo rà soát tin d trin khai nhim vii &rcic phân cong.
2. V mt s nhim vçi cn tp trung trong thôi gian tó'i
2.1. Toân h thng tAng cu&ng tuyên truyn, t chirc hçc t.p, quán trit
ni dung Nghj quyt s 02-NQ/TW vá Chucmg trInh s6 02/Ctr-BCH, dng thñ
nh.n thüc dy dü v vai trô, tm quan tr9ng cüa vic trin khai Nghj quyt và
Chumg trInb hành dng, coi day là nhim vi trçng tam, dc bit quan trQng cn
phái duqc d.0 tu chi dao, th chCrc thirc hin quy& 1it, hiu qua, là giãi pháp cii
th& thit thi.rc di mth t chrc và hoat dng cua t chirc Cong doàn trong nhting
nAm tâi.
2.2. Chi do, don d,c 100% cong doàn cp trên ca sâ tr& len xây drng k
hoch, chtrang trmnh hãnh dng thrc hin Nghj quy& s 02-NQ/TW và Chuo'ng
trmnh hành dng s 02/Ctr-BCH i cp mInh, dng thii tham mixu cho cp üy, t
chirc dãng cüng cp xây dung chucing trmnh, k hoach thirc hin Ngh quyt s
02-NQ/TW cüa Bi ChInh trj. Cong doàn Co s& xây drng k hoch thirc hin
ho.c 1ra chpn các ni dung phü hqp dua vào chuong trInh cong tác nhim ks',
hang nAm d trin khai thc hin.
2.3. Các ban, don vj tr1rc thuc Tng Lien doàn dua ni dung Chuang
trInh s 02/Ctr-BCH và Nghj quy& s 02-NQ/TW vào ni dung sinh hoat dãng,
sinh hot chuyên mon. Các ban, don vj duqc giao thirc hin các cong vic,
nhim v%i cii th ti Phi hic cüa Chuong trInh hành dung s 02/Ctr-BCH phãn
cong 1nh do ban chi dao và can b trrc tip tham mi.ru xây drng k hoach tin
d trin khai trng nhim vii ducic giao, báo cáo Thuông trrc Doàn Chü tjch và
gUi v Ban Tuyên giáo tnrOc ngày 30/11/2021 d tng hccp, theo dôi, don d6c.
2.4. Duy tn ch d giao ban, báo cáo 6 tháng/lân vic triên khai nhim viii
cUa các ban, dan vj trrc thuc Tng Lien doân d rà soát ch.t luçing, tin d,
bàn giài pháp tháo go! khó khAn, vuàng mac, trin khai hiu qua Chuang trInh s
02/Ctr-BCH.
Ban Tuyên giáo phát huy vai trà cUa dan vj thu?mg tr1rc thuô'ng xuyên
theo dOi, don dc vic trin khai Nghj quyt s 02-NQ/TW và Chirong trInh s
02/Ctr-BCH toãn h thng và các ban, dan vj trrc thuc Tng Lien doàn,
thuèng xuyên báo cáo Thu&ng tr1rc Doàn ChU tjch Tng Lien doàn.
3. V tham mini cong tác phi hçrp trin khai
3.1. Giao Ban Tuyôn giáo tham mixu ni dung, tho!i gian lam vic cUa
Bang doàn Tng Lien doân v&i Ban Tuyên giáo Trung ucmg và Ban Dan 4n
Trung uang ti miic 5, 6 phn IV ye triên khai Nghj quyêt s 02-NQ/TW cUa BO
ChInh trj, trithc ngày 10/12/202 1.
3.2. Giao Ban T chUc tham muu ni dung, thà'i gian lam vic cUa Dâng
doàn Tng Lien doàn vth Ban T chIrc Trung uang ti mc 4 ph.n IV d trin
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khai các ni dung lien quarl cüa Ngh quyt s 02-NQ/TW cUa B Chinh trj
trong tháng 12/2021.
3.3. Giao Vin Cong nhân và Cong doàn tham mixu ni dung, thai gian
lam vic cüa Dng doàn Tng Lien doàn vâi Hçc vin ChInh trj Quc gia H
ChI Minh t.i m%lc 5 phn IV v vic nghiên ciru dira nOi dung v giai cp cOng
nhân, t chi'rc cong doàn vào chucmg trinh dào to 1 1un chInh trj và bi throng
can b trong các bce vin, trtthng chInh tr, hoàn thành trong tháng 12/2021.
Trên day là K& 14n cüa dng chI Ng Duy Hiu, Phó Chü tch Tong
Lien doãn ti cuc hçp don dc trin khai Chuang trInh hành dng s 02lCtrBCH. D nghj các ban, &rn vj và các cp cong doàn nghiêm tue trin khai thçrc
hi 24/z
TL. DOAN CHU T!CH
ANn VAN PHONG

Noinh?in:
— Die Chi tich va các d/c PCT TLD (d b/c);
— Các ban, dan vj tr%rc thuOc TLD (d tlh);
— Các LDLD tinh, thành ph6; các CD Nganh T
tuang duang, CD TCty trirc thuc TLD (d
— Luu:VT,TG.

guyn Xuân Hung
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