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DEN

- 10 näm 2021, tti Tni so Chfnh phü, Thu ti.rOng Chmnh phü
Phm Minh Chinh dA lam vic vth Doãn Chü tjch Tong Lien doàn Lao dng Vit
Nam ye dánh giá két qua phôi hqp cong tác gitta ChInh phü vOi Tong Lien doàn Lao
dng Vit Nam näm 2021 và xác djnh. nhim vii trçng tam trong phôi hqp cong
tác thyi gian toi. Càng dr lam vic có Phó Thu tuOng ChInh phü Lê Vn Thành; Chu
tjch Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam Nguyn DInh Khang; B truOng B Giao
thông 4n tâi Nguyk Van The; di din lãnh do Ban Dan 4n Trung ixcing,
Uy ban Trung uang Mt trn To quôc Vit Nam, các B, ca quan: Giáo diic và
Dào to, Kê ho.ch và Dâu ttr, Lao dng - Tlurcrngbinh và X hi, Nông nghip và
Phát triên nông thôn, Tài chinh, Xây drng, Bâo hiêm xã hi Vit Nam, Vn phông
Chinh ph Cong Thumig; Doãn ChU tjch Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam; i
diên lãnh d.o Tp doàn Dt may Vit'Nam, Tong Cong ty Duing sat Vit Nam.
Sau kbi nghe dng clil Chü tjch Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam báo cáo
kêt qua phôi hçip cong tác giia ChIrih phü và Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam;
các kien phát biéu cüa di biêu d hçp, Thu tuOng Chinh phü Phm Minh
ChInh kêt luãn nhi.r sau:
i. oANi GIA CHUNG
Trong khi dai djch Covid-19 din bin phirc tap, toàn Dãng, toàn dan, toàn
quân ta không ngl'xng n hrc phân dâu vuçit qua nhiêu khó khän, thách thüc,
barn sat phixong chãm hành dng nàm 2021 là "?oàn kêt, k) ciiang, dôi rnOi, sang
t.o, khát vng, phát triên", cüng thc hin Chiên hxcic phát triên kinh tê - xã hi
10 nàm 2021-2030 và kê ho?.ch trén các lTnh vrc theo các Ngh quyêt cüa Dãng,
QuOc hi, dua Nghj quyêt Dai hi XIII cüa Dãng vào cuc sOng. VOi quan
diem "d.t süc khOe, tInh mng cUa nguOi dn len tren hit, truOc hêt", vic h trçi
nguOi dan, doanh nghip, ngtthi lao dng g.p khó khn do dtch bnh là nhfrng uu
tiên hang dâu, ch'áng ta cüng n hrc thrc hin cac giài pháp phiic hôi phat then
doi lan cua nén kinh tê tiOp tiic duqc bào darn; an sinh xã
dtrçcc kiêrn soát, các
hi, dYi song cüa ngu?i dan diiçcc d.c bit quan tam, bào darn an dan, an ninh, trt
tsr, an toãn xã hi trong dieu kin khó khn; hoat dng dôi ngoi duqc triên khai
chü dng, tIch crc, hiu qua, nhât là hoat dng ngoi giao Vc xiii.
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Tir d.0 nàm c1n nay, Cbinh phü và Doàn Chü tich Tng Lien doàn Lao dng
Vit Nam, trrc tiép là Thrning trrc Chfnh phü và Thring trirc Doàn Chü tjch
Tong Lien doàn dã tIch crc, chii dng phOi hqp thre hin tot, có hiu qua các
nhim vi theo Quy chê phOi hçip cong the; the nhim vii dt xuât, phát sinh theo 1nh
dao, chi dio cia B Chinh tn, Ban Bi thur, yêu câu c1'ia thirc tin cuc song. Các ni
dung phôi hq duçc triên khai ca bàn toàn din, thiêt thrc và hixrng vao giãi quy&
nhtng van dê cap thiêt ye vic lam, thu nh.p, dan song cüa cOng nhãn lao ctng,
phát triên kinh tê - x hi, xây dimg giai cap cOng nhân hin dai, ló'n mnh, xay dimg
Cong doàn Vit Nam và ChInh phCi. trong s.ch, vCtng mnh.
Thrc hin Chumg trinh ph& hçip su& nhim k' qua và 9 tháng du näm 2021,
Chfnh phü và Doàn Chü tjch Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam Iuôn hoàn thành
các nhim vi cüa mOi ben, gop phn quan trpng vào nhfing thành tru ma dat nuóc dã
dat dixçic. Hai ben dâ có nhiêu boat dng thiêt thirc trong phôi hqp phông, chOng
dich bnh COVID-19, tO chrc tuyên tiuyên, vn dng, xây dirng phucing an san xuât
kinh doanh phü hçip, khth dy tinh than lao dng sang tao, hInh thành nhiêu mO
hInh hiu qua trong cong tác phông, chông djch và h trg doàn viên, nguani lao
dng, vn dng cOng chüc, vien chirc, cong nhãn lao dng dóng gop üng h Qu Vc
xin phông, chOng COVID-19, kjp th&i ban hành nhiêu gói ho trçl ngi.rani lao dng, doanh
nghip bj ãrih huóng bOi djch bsnh, thrc hin lüi dóng kinh phi Cong doàn dôi vói doanh
nghip bj ãnh hithng b&i COVID-19, mien dóng phi COng doàn dOi vói doàn viên khó
khärL
Thay m.t ChInh phü, Thu ttxâng Chmnh phü biu di.rmg, dñnh giá cao, ghi nhn và
cam on sir üng h, phOi hcip chit chê, dOng bath co hiu qua cüa Cong doàn Vit
Nam vfci ChInh phü trong suôt thani gian qua; dOng thani Thu tu&ng ChInh phü
chia sé, cam thOng, thâu hieu ye nhüng khó khän, kê Ca mat mat, hy sinh cüa can b
doàn vien, ngxôi lao dng do di djch COVII)-19. Hon hic nào ht, trong khó khn,
vai trô cüa to chirc Cong doan càng khng djnh rô nét hInh ãnh dçp ca nhüng can
b Cong doàn, doàn viên và ngtthi lao dng tn tiiy, chm lo cho dOng chI, dOng
nghip, dng bào, nhiêu can b Cong doàn ngày dêm 1n len, hêt minh vi nguM lao
dng và doanhnghip, dông cam, cong khO, sé chia vói khó khän cCia doanh nghip,
không cu.àn hiêm nguy, không It can b) COng doàn dA thirc sr ith thành liic krqng
tuyên dâu chông dch. Day là diêu rat dáng trán trçng, có sirc thuyêt phic lan dOi
v&i xä hi, khng djnh yai trô, nãng cao vj the cüa Cong doàn Vit Nam.
II. M1JC TIEU TRQNG TAM PHOI HP CONG TAC
Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam ti ,p titc sat thih vó'i Chinh phü, chung
si'rc, dong lông irien khai các nhim vv, phàn dâu thrc hin thng lcii các m11c tiêu, chi
tiêu Dai hi XIII cüa Dàng và Nghj quyêt sO 02-NQITW ngày 12 tháng 6 nm
2021 câa B ChInh frj ye "DOi mói tO chüc và hoat dng cña COng doàn Vit
Nam trong tInh hInh m&i" dã dê ra, dc bia chü trQng cOng the sau day:
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1. Tip tçic quán trit tinh thn không duçic lo là, chü quan, m.t cãnh giác,
nhung cUng không qua hoang mang, lo sçi, mat binh tinh trux9c mçi tmnh huông djch
bnh. Nêu cao tinh than trách nhim, chü dng cUa ngu&i dirng dâu co quan, don vj
trong cong tác chi dto, phông, chông dch ti dja ban, lTnh vrc phii trách.
2. Thng ciông cOng tác tuyên truyn, phát huy tinh thn tIçh crc, chü dng, sue
sang t.o, ttr thu di dôi vâi nãng cao nhn thüc, thüc, trách nhim, dam bâo an toàn
Irong thth h]nh dich beth cüa can bô, cong chirc, viên chüc, ngi.rii lao dng dê thirc
hin mlic tiêu kép, khôi phic và thüc day phát triên kinh té - xâ hi, xây dmg dat
nuc hi'ing cuông, thinh virqng.
3. Không d xãy ra tmnh trng düt ày chui cung 1mg lao dng, sóm di.ra ng.rtM
lao dng tth 1.i doanh nghip san xuât an toàn, có thu nhp, On djnh cuc song;
dam bâo an ninh trât tix, an toãn xâ hôi.
4. Các c.p Cong doàn tip tiic phát dng, trin khai các phong trào thi dua vuqt
khó, "Lao dng giôi, Lao dng sang tao", "Nng suât cao, chat luçing tot', "MOi
ngi.r?i lam vic bng hai" cing câ nuóc phông chông dich, phiic hôi kinh té, tránh
dIrt gy chu& cung 1mg, dIrt khoát khOng dê länhjp, khOng dê nilIrc ta tit hu.
5. Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam ph& hçip vói B Lao dng - Thuong binh
và Xà hi, B Giáo dic và Dào tao, Phông Thtrcing mi và Cong nghip Vit Nam
cOng tác dào to, nang cao lrInh d
(VCC1) cUng chmnh quyên dja phuong tiêp tVe
thlrc pháp 1u3t, thIrc
mçi mt cho nguôi lao dng, tp trung.,vào k5' nang nghê,
the phong cOng nghip, tinh than trách nhim. Cong doàn
chinh trj, ban lTnh giai
B Giáo diic và Dào tao, B Lao dng - Thuong
Vit Nam tham gia, phôi hqp
bmh va Xã hôi dao tao, bOi throng nguôn nhãn lire, gop phan vao viêc thuc hiên dOt
dào tao nguOn nhân 1rc cho dat nuOc, bôi dixOng nguOn
phá chiên luçic
nhân 1rc chat krçxng cao.
lam tot

hen

cap,
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6. Tip tiic di mOi ni dung, phuong thlre hoat dng COng doàn theo tinh thn
Nghi quyêt sO 02-NQ/TW ngày 12 thang 6 nm 2021 cüa B ChInh üj. Xây dirng COng
dê
doàn Vit Nam vftng mnh toàn din, có nng hrc thich 1mg và giâi quyêt các
thirc hin tot chlrc nng, nhim vi trong tirih hInh mOi.
d.t ra tr thc
van

tiên,

7. Tang cung tuyên truyn, vn dng doàn viên, nguOi lao dng ch.p hành
khó
Nba ntrOc; chia sé
các chIt truong, dixOng lôi elm Dãng, chInh sach, pháp 1ut
khan chung elm dat nuóc, doàn kêt, dông thun dua dat nuOc vuçt qua rni khó khan,
trixOc hêt là phông, chOng djch bnh COVID- 19 và phiic hOi kinh tê hiu qua.
vol
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8. Phoi hçip chat che voi Chinh phu trong nghien cuu, hoan thiçn the che, co che,
chIt,
chinh sách, pháp lu.t; tao mi diêu kin dê nguOi lao dt)ng pháthuy quyên
tham gia có hiu quIt vào vic qnan l nhà nuOc, qi.thn l kinh tê, xã hi, tng cthng
phucrng thlre vn dng, t.p hcip
quãn 1 nhà nuâc kêt hcip
hiu 1rc, hiu
hi; giâi quyétcó hiu qua
sat và phãn bin
than din. Thrc hin vai trô
phan bào darn quyên và lqi Ich
CO SO,
nhng van dê xã hi bIrc xItc ngay
hqp pháp, chinh dáng elm nguM lao dng.
lam
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9. Các B, ban, ngành, cp üy, chfnh quyn dja phtxong tIch circ phi hqp v&i
Tong Lien doàn Lao dng Via Nam và các cap COng doàn giâi quyêt kjp thôi nhu cau,
nguyen v9ng, quyên lqi chmnh dng, hçip pháp ciia ngtxôi lao dng, nhât là ye vic lam,
thu nhp, van dé nhà a cüa cong nhãn, ngiiài lao dng, dông b ha tang k thut,
ha tang xâ hi, thr&ng h9c, trm y té, nhu câu ye vn hóa, ncci vui choi giãi trI...
Quan tam xây d%rng di ngü can b Cong doàn dáp üng yéu câu nhim vçi, xây dirng
Cong doàn Vit Nam v&ng mnh, giai cap cong than hin di, l&n mnh.
'Ii. VEMOTSOKNNGJJKJATONGHNDOANIAODQNGVITNAM
1. V quyn lçii, chInh sách an sinh xã hi cüa ngtr&i lao dng: giao B Lao dng
- Thumg binh và Xâ hi chiX trn, phOi hqp vai các B, ngành c.n cü chüc nàng, nhim
vi và quy djnh hin hành, khân trucing xr l và có van bàn trã ltyi Tong Lien
doàn Lao dng Vit Nam; báo cáo Thu tuOng ChInh phü nh1tng van dê vuçit thãm
quyên.
2. V co' ch& chmnh sách lien quan dn nba & côngnhân; dt dai, quy hoach
sir ding dat khu cong nghip, khu kinh tê, khu chê xuât; bO sung danhmiic phát triên
nhà a xã hi, vic 1ira ch9n nhà dâu tu xây drng nhà & cong nhãn: dê nghj B Xây
dirng, B Kê hoach và Dâu lit, B Tài nguyen và Môi tnr&ng, B Tix pháp và các B,
Co quan lien quan theo ch(rc nang, nhim vi1 ngbiên c&i, dê xuât diêu chinh, bô sung
các quy djnh hin hành; t.p trung hoàn thin the chê, cci chê chinh sách ye van dê nhà
& cho Cong than theo huóng câi each rat gon thu ti1c bath chInh; quy hoach bô tn qu5
dat dé phát triên nhà & cho cong than, ngu&i lao dng; co chê phü hçip v&i kinh tê thj
tru&ng, buy dng hçip tác cong tir, co ché dê Cong doàn, dja phuong, doanh
nghip cmg tham gia; bô tn nguôn dâu tir cOng trung hn.
3. V b trI nun 1irc dAu tu cong trung hn trong phát trin nba a xa hi: giao
B K hoach và Dau lit chü tn, phôi hqp v&i Bô Tài chInh và các Co quan lien quan
nghien c'ru, dê xuât phuong an phü hçip, hiu qua, tnInh cap có thãm quyên xem xét,
quy& dinh.
4. V chInh sách tin dung cho ngt.thi lao dng nghèo vay vn thông qua cci ch
cap bà li suât: giao Ngãn hang nhà n'uóc Via Nam chü Irl, phOi hcip vâi B Ké hoach
và D&u lit, BO Tài chmnh và các Ca quan lien quan nghiên ciru, dê xuât, báo cáo cap
có thám quyên.
5. V phiic hi thj trtthng lao dng cho các khu cOng nghip, khu ch xut
cong ngh cao: giao B Lao dng - Thuong binh và X hi nghiên cru xr l theo
huàng tang cuèng dào tao nghê, nãng cao tay nghê cOng nhãn; báo dam an sinh,
phuic lçii xâ hi; có co' chê nãng cao lçii feb tinh than, 4t chat cho cong than; day mnh
san xut kinh doanh, tao cOng an vic lam nhieu han n&a cho ngu&i lao dng; tiêp ti1c
hoàn thin the chê phat triên giai cap cong than hin d?i.
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6. V d ngh qun 1, sr ding 5 tôa nhà thuc Dir n thit ch Cong cloàn ti
Khu cOng nghip Dông Van ii, huyn Duy Tiên, tinh Ha Nam: giao BO Xây
dirng chü tn, phôi hçp v&i Tong Lion doàn Lao dng Vit Nain và các cu quan liOn
quan nghiOn ciru hung xir 1 phü hcip, khOng dê lang phI tài s5n cOng, dáp lrng nhu
câu ye nhà & cüa ngithi lao dng.
7. Ye dO nghj b sung p ding cbmnh sách giáo diic mm non cho khu ch xu
khu kinh tO, khu cong nghê cao theo Nghj djnh so 105/2020/ND-CP ngày 08
thang 9 nm 2020 cua Chinh phu giao BO Giao due va Dao tao nghiên cixu, tiOp
thu trong qua tninh süa dOi, bô sung ye cbInh sách giáo dic main non cho con em
côngnhân.
Di vói các tinh, thành ph tnirc thuc Trung ixclng chua ban hành Nghj quyt
cüa Hi dOng nhan dan cap tinh quy djnh chinh sách dOi v&i giáo diic mâm non a
da bàn có khu cOng nghip theo quy djnh tai Nghj djnh sO 105/20201ND-CP
ngày 08 tháng 9 nàm 2020 cüa ChInh phà, dO nghj Uy ban nhãn dn tinh, thành
phô trçrc thuc Trung uang chü ctng xây drng, dê xuât tthih Hi dông nhan dn
cfing cap xem xét, quyêt djnh murc h trg cho dôi 1ng trO em mâm non là con cüa
cong nhãn, ngithi lao dng lam vic t?i khu cOng nghip và giáo viOn mm non lm
viêc ti cci sâ giáo dic main non dan lap, ttr thiic & da bàn có khu cOng nghip.
8. V vic thirc hin Ngh quyt s 02-NQ/TW ngày 12 thàng 6 nàm 2021 cüa
B Chfnhtij: ChInh phü phôi hqp vOi TOng LiOn doàn Lao dng Vit Nam tiOp tçic
the chê hóa các quan diem, chii trumg cüa Bang ye COng doàn, giai cap cOng
nhân, ngu&i lao dng thànhpháp lust, tao hành lang pháp l tot nht bào v ngithi lao
dng, bâo dim quyOn con nguOi, quyOn cong dan, phát huy hon nfta vai trO cfia to chüc
Cong doàn và giai cp cOng nhân trong sir nghip xây drng và bao v To quOc Irong
tIrihhInhmói.
D nghj Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam d xuAt cii th vOi ChInh phü
nhfing van bàn quy phm pháp lust cn sfra dOi, bô sung ho.c ban hành mth. TrOn cci
s& do, Chmnh phü giao các B, ngành theo chüc nng, nhim v1i nghiên ciru, báo
cáo câpcóthámquyOntheoquydinh.
9. V ctánh giá, xác djnh và cOng b "mi'rc sng ti thiu" cüa ngu&i lao dng và
gia dInh ngithi lao dng: giao B KO hoach và Dâu ti.i tiOp tiic nghiOn c1ru, cài tiOn
dO thu thp day dU hon thông tin tInh toán mirc sOng tôi thiOu cüa ngu&i lao dng
và gia dinh ngix&i lao dng, lam cc s& Hi dông Tiên hrcng QuOc gia xác djnh mtc
krcrng tôi thiOu yang hang nm.
10. V d nghi sra dM Nghj djnh s6 10/20191ND-cP ngày 30 tháng 01 nm
2019 cüa Chmnh phü ye thrc hin quyên, trách nhim cüa di din chü s& hUn nha
nu&c: dO nghj Tong Lien doàn Lao dng Viet Nm thrc hin kiOn chi dao ti Cong
van so 1950-CV/TW-VP ngày 28 tháng 9 nàm 2021 cüa Van phOng Trung
umig Bang và báo cáo câpcó thâm quyOn (Ban BI thi.r) trithng hcip vuâng mac
khi thrc hin quyên, nghTa vi dôi vâi các doanh nghip do Tong Lien doàn Lao
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chü s& hüu hoc duçic giao quãn 1, dm bâo phñ hgp vói các quy
dông Vit Nam
quãn I tâi san, doanh iighip theo quy dnh cUa Dáng.
djnh phn
lam

ye

cap

Vn phông ChInh phü thông báo d Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam, các
quan phôi hçp thi;rc hin./.
B, ngành, da phuo'ng và các co quan
lien

KT.BO RU'OG, ciif NHIIM
No'i nhin:
- Ban BI thu Trungucmg Dãng;
PRO CI1iJNHII'M
- Thñtix&ng ChIthphi'i, cácPhó ThütixOng Chinhph'
- V5n phàng Trung ucing Dãng;
- Ban Dan vn Trung ucmg;
T
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Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam;' ( j
- Các B, Co quan ngang Be',
//
co qnn thuôc Chinh phu,
'J --'
- Tinh üy, Thãnh üy, HDD, UBND các tinh, thphY'
tnrc thuc Trung uang;
- Tp oãn Dt may VN, Tng Cong ty Ththng sat VN;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trçi 1, Thu k 'flTgCP,
Nguyn S llip
TGD Cng F1f)T; các Vi, Cic KSTT;
- Ltru: VT, QHDP (2b). NQ 4Lf7.

TONG LLEN BOAN LAO BONG
VIT NAM
S:O'- /SY-TLD

HàN(3i, ngày 1. tháng 11 nàm 2021
SÃO Y VAN BAN CifiNH
TL. BOAN CI[U TICH
HANIEE VAN PHONG

Nxi nh1n:
-CácLDLDtinhthânhphô;
- Các CD ngnh TW và tuxmg duung,
Cong doOn TCTy trçrc thuQc TLD;
- Liru: VT, VP
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