
TONG LIEN BOAN LAO BONG CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
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S& O21CTr-BCH Ha Nç5i, ngày 20 tháng 7 näm 2021 

• CIITJ1NG TRIINU HANEE BQNG 
• A • P. 4 A• • • A ., 

Thic hiçn Ngh quyet Bu h91 du bieu toan quoc Ian thir XIII cua Bang 
và Nghj quyt s 02-NQiTW, ngày 12/6/2021 cüa B ChInh trj 

v "Bi mói t chfrc và hoit dng cüa Cong doàn Vit Nam 
trong tmnh hInh mói" 

D thrc hin th&ig lçn Ngh qu'yt D.i hi d.i bik toàn quc ln thir XIII 
cüa Bang (sau dày çi tt là Ngh quyt Dti hi XIII cüa Bang) và Nghj quyêt 
s 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 cüa Bc) Chinh fri ye "Dôi mói to chirc và hot 
dc)ng cfia Cong doàn Vit Nani frong tinh hinh mth" (sau dày gçi tat là Nghj 
quyt 02 cüa Bc) Chmnh trD,  Ban Chp hành Tong Lien doàn Lao dc)ng Vit Nam 
ban hành Ch'crcrng trinh hành dc)ng nhtr sau: 

I. MIJC BICH, YEU CAU 

1.Micdich 

- Chuang trinh hãnh dc)ng nhm cii th hóa Nghj quyt Di hc)i XIII c11a 
Bang và Ngh.j quyt 02 cüa Bc) ChInh trj, tr9ng thin là các quan diem, milc  tiêu, 
nhiêm vil, giâi pháp chm lo, xây drng giai cap cong nhán hin di, l&n mnh và 
tt chüc Cong doàn Vit Nam ving mnh, clap 1r11g yêu câu cüa t'mh hInh mth; 
tham gia xây dig Bang và h thông 'chInh trj trong sach,  vihig mnh toàn din, 
thng cithng khoi d.i doàn k& toàn dan tc)c,  báo v chê dc) xã hc)i  chü nghia. 

- Chucmg trmnh hãnh dc)ng là cc sä d cac lien doàn lao dc)ng  tinh, thnh  
phô, cong doàn ngãnh Trung 1.rang và tirung dircrng, cong doàn tong cOng ty trçrc 
thuc)c Tong Lien doàn Lao dc)ng Vit Nam xây di.rng Chrnmg trinh hành dc)ng ti 
cap mInh và chi do xây di.rng vn bàn thc hin ô cap duói. 

2. Yêu cu 

- Vic t chrc trin khai thirc hin phãi quyt 1it, dng bc), hiu qua, to 
btthc chuyen mnh trong toàn h thông, no 1irc phãn dâu cao nhât, gop phãn thirc 
hin thang lçii các rnilc tiêu, chi tieu, nhim vii theo Nghj quyêt Di hc)i XIII cüa 
Bang và Ngh  quyêt 02 cña Bc) ChInh frj. 

- Bi vâi cac lien doãri lao dc)ng tinh, thành ph& cong doàn ngãnh Trung 
ucmg, cong doàn tong cOng ty tri1c thuc)c TOng Lien doàn Lao dc)ng Vit Nani dA 
ban hành Chucing trinh hành dc)ng  thirc hin Nghj quyêt Dai hc)i XIII cña Bang 
theo chi dao  cia tinh ày, thành üy và ban can sir clang,  ng üy có thm quyn 
phãi tO chüc rà soál bO sung các chi tiêu, nhitm v, giâi pháp theo Chirang trInh 
nay; coi vic trin khai thrc hin có hiu qua Chucmg trInh là Ca sà, dc)ng hrc 
thüc dày hoãn thành thng lqi Nghj quyêt Di hc)i COng doãn Vit Nam., 
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II. MQT so ciii T1IU 

1. CM lieu hang Ham 

- Phn d.0 Co 70% tr& len doàn vién, CCVCLD' diiçic tham gia h9c tip, 
quán trit, tiêp nhn thông tin ye chü trizcmg, dithng lôi, nghj quyêt cüa Dãng, 
chinh sách, pháp lut cüa Nhà nrnic, ni quy, quy chê, quy dnh cüa dja phxang, 
ca qilan, don vj, doanh nghip. 

- Phn du có 90% tr& len doanh nghiêp nhà nuâc và 70% trà len doanh 
nghip ngoài khu virc nhà nucc to chirc doi thoai t?i  ncri lam vic; 98% trr len 
Co quan, clan vi to chirc hi nghj can b, cong chüc; 95% tr& len doanh nghip 
nhà rnthc và 60% trâ len doinh  nghip ngoài khu virc nhà rnr&c to chüc hi nghj 
ngtthi lao dng và các hinh thi'rc dn  chü khác theo quy dh ci:ia pháp 1ut. 

- Phn du cO 20% s doãn viên tr& len diicic hi.r&ng các san phm, dch 
vi ixu dAi hr các dôi tác dã k ket chuang trinh phôi hçip; 100% doàn viên dixçic 
thm hOi, tng qua kbi CO hoàn cãnh khó khn; 75% doàn viên, ngu?ñ lao dng 
ducic tham gia các hot dtng vn hóa, van ngh, the diic the thao, tham quan, 
nghi mat do cong doàn to chüc ho.c phôi hçp to chi'rc. 

- Phn du có 65% cong doàn các cp d xu&, tham gia vth cci quan chirc 
nãng và chuyên mon ci'ing cap xay ding chInh sách, pháp lust, các quy chê, quy 
djnh v dâo to chuyên dOi nghê; 100% co s& giáo diic nghê nghip cüa to chIrc 
cong doàn phôi hqp, lien két vói doanh nghip và cong doàn ca si dâo to 
chuyên dôi nghê cho ngir&i lao dng; tuyen truyen, vn dng 60% trà len doàn 
viên a doRnh  nghip thamgia hçc tp nãng cao trinh cl tay nghe, k5 nang nghê. 

- Phndu bmnh qun mi nam tang them 650 nghin doãn viên cong doàn. 

- Phn du bInh quãn mi cong doàn co s& giói thiu It nht 01 doàn viên 
ru tü cho Dãng xem xét, bOi dxOng két nap. 

- Ph&i du có 80% tr& len cong cloàn cp tren trVc  tip CO sà dt loi hoan 
thành tOt nhim vii; 80% tr& len cong doãn co si khu vrc nhà nuóc và 55% tth 
len cOng doàn ca s& ngoài khu virc nhà nixac d.t loai hoãn thành tot nhim vi. 

- Cong doãn co sâ dixçic sfr di.ing 75% s thu kinh phi cOng doàn cüa 
don vj; 100% các cap cong doàn thirc hin cOng khai tai chmnh theo quy djnh 
cüa Tong Lien doàn; l00%công doàn cap trén tnrc tiêp co sr duçic kiem tra, 
quyêt toán tai chinh clông cap. 

2. Chi tiêu theo giai don 
*Dênnn 2O23: 

- Ph&i du cO 12 triêu doàn yién cOng doãn. 

- Phn du cO 100% cong doãn ca sà khu virc hãnh chInh s1r nghip và 
doa.nh nghip nhà nuac, 70% trâ len cong doãn co s& ngoãi khu vrc nha 

'Công chic, vién chic, nguôi lao dng 
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nuâc dü diu kin thành 1p duçic Ban nt cong qun chüng theo quy djnh 
cüa Diêu l COng doàn Vit Nani. 

- Phn d.0 có tü 70% tth len doanh nghip, dan vj có to chirc cong doãn 
k kêt duqc thOa róc lao dng tp thê 

- Phn du có It nht 65% s vii vic cüa doàn viên, t chüc cong doàn có 
nhu câu ti.x van, tranh ng së có dai  din cong doàn tham gia. 

- Ph&i dAu thu tai chmnh cong doãn d.t 90% tr& len so vâi s phài thu kinh 
phI và doàn phi cong doàn; 100% các dan vj kinh tê, s1r nghip ciia to chüc cOng 
doàn duçic dôi mâi, sap xêp hithng tâi ho.t dng hiu qua. 

* Dn nm 2025: 

- Phn du có 13,5 triu doàn vien cOng doàn, hu ht doanh nghip có 25 
cOng nhãn, lao dng tr& len có to chcrc cOng doãn. 

- Phn du có 80% tr& len các doanh nghip, dan vj có t chrc cong doãn 
k kt duqc thOa ithc lao dng tp the. 

- Phn du có It nh.t 68% s vii vic cüa doàn viên, t ch(rc cong doàn có 
thu cu tu van, tranh tmg sê có di din cong doàn tham gia. 

- Ph&i du trin khai 50 thit ch cong doãn t.i các khu cong nghip, khu 
ch xut; ti.r nin 2026 tr& di, phn dâu tat cã các khu cong nghip, khu chê xuât 
tren cà nithc deu có thit chê cOng doàn. 

*Dênn 2030: 

- Phn ctu có 16,5 triu don viên cOng ctoàn; nai chxa có t chüc i  
din nguôi lao dng thI phãn ion ngu&i lao dng dixçic tp hqp, tham gia mt sO 
ho.t dng cüa Cong doàn Vit Nani. 

- Phn du có 85% trO len các doanh nghip, dan vj có t chüc cong doàn 
k kêt dixqc thôai.rOc lao dng tp the. 

- Ph.n du có It nht 75% s vii vic cüa doàn viên, t chCrc cOng doàn có 
thu câu tir van, tranh t1mg sê có di din cOng doãn tham gia. 

* Den nin 2045: 

-, H.0 ht ngix&i lao dng ti ca sO là doàn viên Cong doãn Vit Nam; 
phãn dâu 99% doanh nghip, dan vj có to chic cong doãn k kát &rçic thôa uOc 
lao dng tp the. 

A p
o A - Phandau co it nhat 99/o so vii viec cua doan vien, to chi.rc cong doan co 

thu câu tu van, tranh tiing sê có di din cong doàn tham gia. 

ifi. NHIFM VU, GIAI PILAP TIII)'C HTN 
1. Tang cuông tuyên truyn, iIo dyc nâng cao nhn thüc và ban linh 

chinh tij, giic ng giai cap, tinh than tr hào, tr ton dan tic, gop phAn xãy 
dirng giai cp cOng nhân Vit Nam hin dii, Ion mnh 

3 



1.1. Tham muu vài B ChInh trj, Ban 131 thu tng  cu&ng sr lãnh c1o, chi 
c10 di vol cap üy, chInh quyên các cap to chirc nghiên ciru, qun trit, triên khai 
thc hin nghiêm tue các clii thj, ng quyêt cüa Dãng ye xây drng giai cap cong 
nhãn và t chOc Cong doãn Vit Nam, trçng tam là Ngh quyêt so 02 cüa B 
Chinh trj v "E)ôi mOi to chrc và hot dng cUa Cong doàn Vit Nam trong tInh 
hInh mOi"; Két 1iin  s 79-KLiTW, ngày 25/12/2013 cüa B Chinh frj ye day 
mnh  thirc hin Ngh  quyêt so 20-NQ/TW, ngày 28/01/2008 cüa Ban Chap bành 
Trung trcxng ye "Tiêp tjic xây dirng giai cap cong than Vit Nam thi k)r day 
m?nh cong nghip hoá, hin di hoá dat ni.ró'c"; Chi th so 52-CT/TW, ngày 
09/01/2016 cia Ban BI thu ye "Tang cu&ng sr lãnh do cfia Dàng dôi vOl cong 
tác nârig  cao diii sng tinh than cho cong than lao dng khu cOng nghip, khu chê 
xuât", cüng các clii thj, nghj quyêt khac có lien qiin. Chü dng dé xuàl va tham 
gia kiêm tra, giám sat, scr kêt, tong ket vic thc hin ngF4 quyêt, clii thj, két lun 
cüa Dàng v cong nhãn, cong doàn. 

1.2. ChlnghiêncIru,hoànthiêndàntrmnhBôChunhtrj,BanBjthii 
ban hnh  Clii thi "Tang cthng sir lnh dto cüa Dãng dôi vol cong tác tuyen 
truyn, giáo diic chInh trj, tu tirOng cho cong nhàn"; tham mtru van bàn cüa 
Thi.thng trrc Ban BI thu "Djnh huOng, quãn l tot sir ra d&i, ho?.t dng cüa to 
chOc cüa ng.thi lao dng tii doanh nghip ngoài to chüc cong doàri". Chü dng 
phOi hçip vol các cci quan chirc näng tuyên truyen âê ngithi sfr dimg lao dng, 
cn b, doàn viên và ngithi lao dng nhn din các hãnh vi igi di.ing vic thành 
l.p và hot dng cfia to chOc cüa nguôi lao dng t?i doanh nghip dê xãm phm 
an ninh quOc gia, gay mat trt tir an toàn xã hi. 

1.3. Tip tc lri&i khai thc hin Clii thi si 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 
cüa B Climnh tn ye "Day rnnh h9c t.p và lam theo tu thOng, d?o  dirc, phong 
each HO Clii Minh" theo Kêt 1un so 01 -KL/TW, ngày 18/5/2021 cia B ChInh 
tn, gan vol thc hin Nghj  quyêt so 04-NQ/TW, ngày 30/10/20 16 ciia Ban Chap 
hành Trung trcng Dàng ye "Ta.ng cuOngxây dmg, chinh  don Dàng; ngan chn, 
day lüi sir suy thoái ye tir tirOng chInh tn, dio dirc, lôi song, nhfrng biêu hin ttr 
din biên, tir chuyên hóa trong ni be"; Quy dnh so 08-QDiITW, ngày 
25/10/2018 cüa Ban Chap hành Trung ucing ye "Trách nhim nêu gucing cüa can 
bô, clang viên, tnrOc hêt là Uy viên B Chinh trj, Uy viên Ban BI thir, Uy viên 
Ban Chap hành Trung uong"; Quyêt djnh so 124-QD/TW,ngay 02/02/2018 cña 
Ban Chap hành Trung ucmg ye "Giám sat cüa Mt trn To quOc Vit Nam, các 
tO chirc chinh lii - xâ hi va nhãn dan dôi vol vic tu duthig, rèn 1uyn dao drc, 
lôi song cfia ngix&i dirng dâu, can b chü ch& và can b, clang 'viên". Trin khai 
sâu rng chuyên dé toàn khóa Hc tp và lam theo ttr tiz&ng, do dire, phong 
cách H Clii Minh v ' chI tir 1irc, tr cu&ng và khát v9ng phát trin dt nuOc 
phôn vinh, hnh phirc. 

1.4. Nãng cao chit luçrng, hiu qua t chirc các hoat  dng tuyen truyn 
k nim các ngày iê lOi, si kiin chinh fri. ljch sir quan trQng cüa Dãng, dt 
nu&c.và ciia tO chirc Cong doàn Vit Nam. Qua do, iirp doàn viên, CCVCLD 
nhn thirc sâu sac, toàn din ye giai cap, v Dãng, ye ch d, v cong doàn và 
sir mnh ljch sir cüa giai cap cOng than; khich 1 lông yêu nuOc, tir hào, tir ton 
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dan tc, truyn th&ig và ljch sir dt nuâc, ? thüc cong dan, trách nhim xã hOi 
cho CCVCLB; hiêu bit, tOn trpng và chap hành pháp lut, tich crc bão v môi 
tru&ng, gi gin bàn sc vn hóa dan tc; gii ving bàn lTnh chfnh trj, tang süc 
de kháng dôi vâi các vn hóa phâm dc h.i, thông tin tiêu circ chông phá 
Dãng, Nhà nithc, chia rê doàn vien, ngixii lao dng vài to chüc Cong doàn 
Vit Nam. TIch c1rc triên khai các bin pháp phông ngfra, ngàn chn vic lçri 
dicing, lôi kéo, kIch dng cong nhân, nguôi lao dng ngmg vic tp the,. dInh 
cong trái pháp lu.t, gay rôi, lam mat an ninh, trt tsr. 

1.5. Tang cu&ng quãn l, phát trin các loai hInh truyn thông cüa t 
chirc Cong doàn, chij trçng rng di.ing khoa h9c cong ngh, nhât là Cong ngh 
so, cong ngh thông tin trong cong tác tuyên truyên. Xây dirng 01 kênh 
YouTube và 01 App Mobile Cong doãn Vit Nam, do Tong Lien doàn Lao 
dng Vit Nam qin l, nhãm nãng cao khã nang truyên tai thông tin den vâi 
dông dâo doàn viên, ngithi lao dng. Thi.thng xuyên dam bão dü sO hrqng, to 
chrc dào tao,  bôi duông nãng cao chat krqng di ngü lam cong tác thông tin, 
tuyên truyên và näm bat dir lun xA hi trong h thông cong doãn. Phôi hqp rà 
soát, d xut chinh si'ra, bô sung giáo trinh, bài giãng ye giai cap cOng nhân, to 
chüc cong doàn trong h thông các tnthng cüa to chirc cong doàn, các h9c 
vin, nhà tnthn, trung tam bôi cliröiig chmnh trj. 

2. Tham gia xây diyng, hoàn thin chInh sách, pháp lut bão dam 
quyn, lçri Ich hçrp pháp, chInh dáng cüa ngirôi lao dng; phát triên da 
dng, hiu qua các hoit dng chãm lo dôi sng vt chat, tinh thn cho doàn 
viên, ngir&i lao dng 

2.1. Thammiru vói Dàng, Nhà nxóc clii dao  rà soát, b sung, xây dirng 
hoàn thin các chinh sách, pháp lu.t ye lao dng và cong doãn, trpng tam là 
trInh Quôc hi s1a dOi Lu.t Cong doân näm 2012, dê xu.t ban hành Lut to 
tyng lao dng, si'radôi Lu.t An toàn v sinh lao dng, Lust Bâo hiêm xA hi, 
Lu.t Bào hiêm y tê, Lu.t Vic lam và các chInh sách, pháp lut khác co lien 
quan den ngtthi lao dng. Chü dng dê xut và phi hçip chat chê vâi các ccr 
quan quãn l nhà nithc tang cithng kiêm tra, thanh tra, giám sat vic thirc hin 
chinh sách, pháp lust có lien quan den quyên, lcci Ich cüa doàn viên, ngithi lao 
dng và tO chc cong doàn, kjp th?ii' phát hin và kiên nghj xi l' nghiêm các 
hành vi vi phm. 

2.2. ChU dng d xut vói Chmnh phil, các b, naanh Trung trcmg và 
chinh quyên các cap k)" két các chircing trInh, quy chê phôi hcrp, k hoach hoat 
dng nhm kjp th&i cham lo, bão v quyên icr1, giãi quyt nhng vn d khO 
khn, büc thiêt ci'la doãn vien, nguii lao dng, tp trung truâc h& v vn dà 
nhà &, tnr&ng hçc, bnh vin, siêu thj, ncri vui chcri giãi trI, câi thin mOi trtthng 
lam viêc, x1r l cac tInh hung dt xuAt ãnh hu&ng dn vic lam, thu nhp cila 
ngthi lao dc)ng; dam bão an ninh, trt tii tai  các khu cong nghip, khu ch xut, 
khu nba & cong nhàn 

2.3. Chil dng d x1 v&i Chfrih phil, các b, ngiih,  cci quan cO lien 
quan giài quyêt cci cle, chinh sàch phát triên nhâ & cho cong nhn, cong v&i các 



dja phixcing bão dam diu kin v dt dai, quy hoch d du ti xây dimg các 
thit ch Cong doàn theo Quyêtdjnhso 1729/QD-TTg ngày 04/11/2020 cüa Thu 
uthng Chmnh phü ye "Sàa dôi, bô sung Quyêt djnh so 655/QfJ-TTg ngày 
12/5/2017 cüa Thu tix&ng Chinh phü "phé duyt Dê an xây drng các thiêt ché 
cüa Cong doãn tai  các khu cong nghip, khu ché xuât" theo dñng lien d dé ra. 

2.4. Chü dng phi hçip vài M.t trn T quc, các t chirc ch.mnh tn - xâ 
hi, t chirc kinh tê, to chirc xã hi xây dijng chtrang trmnh phôi hçrp, thoã thu.n 
hçrp tác có tInh lâu dai, toàn din, tao süc mnh tOng hqp dé chm 10, nãng cao 
diii sng 4t chat, tinh than cho doàn viên, ngu&i lao dng. Co Cu ché phil hqp 
h trçi doàn viên ducic tharn quan, nghi mat dnh kS'.  Tiêp ttic phát lrien các mô 
hinh hoat  dng hiu qua nhi.r: Nãng cao "Ch.t hiqng b[a n Ca"; Chucing trinh 
"Ph(ic lcci doàn viên"; Chixcmg trmnh "Tét Sum vay", hoat dng "Tháng Cong 
nhãn", "Thang hãnh dng An toàn v sinh lao dng" và CáC qu5 do to churc cOng 
doàn qu.ãn 1. 

2.5. Tip tic trin khai thirc hin dam bão hoàn thành các miic tiêu, 
nhim v11, giái pháp duçrc xác djnh hong các nghj quyêt Di hi Cong doàn 
Vit Nam, trithc mat là Ngh quyêt Dai hi XII Cong doàn Vit Nam, ch 
trç)ng vào các khâu dt phá dã thrçic cii the hóa thành các chiicrng trInh, dé an 
nhix: Chu(mg trInh sO 1734/CTr-TLD,ngay 14/11/2019 cüa Ban Chap hành 
Tng Lien doàn Lao dng Vit Nani ye "Nâng cao phuc igi, lqi Ich Cho doàn 
viên và ngi.rôi lao dtng giai don 2019 - 2023"; Chiicrng trInh so 2494/CTr-
TLD, ngày 19/12/20 18 cüa Ban Chap hânh Tong Lien doàn Lao dng Vit 
Nam ye "Nãng cao hiu qua vic thrc hin các nhim vi dai din cho ngi.rôi 
lao dng, báo v quyên, lçri Ich hqp pháp, chInh dáng Cüa ngu&i lao dng, giai 
do?n 2018 - 2023"; Chixung trmnh sO 1306/CTr-TLD, ngày 15/8/2019 cña Doàn 
Ch tjch TOng Lien doãn Lao dng Vit Nam ye "Cong doãn Vit Nani dOng 
hãnh vâi ChInh phü. nãng cao nng 1irc c?nh  hnh quOc gia và phát triên ben 
v'&ng dat nixrc, giai don. 2019 - 2023". Hoàn thin và khãn thxmig tniên khai 
Be an "Thành 1p các trung tam tir van và ho trçc ngithi lao dng" tai các 
ngành, dja phucrng có dông Cong nhãn lao dng. 

3. Tharn gia dào to, bi throng nâng cao trInh d h9c vn, chuyên môn, 
k5 nàng nghê ngbip, tác phong cong nghip, k3) lut lao dng cho cong nhân 

3.1. Thani mm.i vài Bang, Nba rnrOc hoàn thin Ca ch, chinh sách huy 
dng nguOn 1c xâ hi và giám sat cht chë các to chrc, cá nhán thirc hin cOn 
tác dào tao, bôi duOng, chuyên dOi nghô cho cOng nhân lao dng. Chü dng dê 
xuât vãi ngithi sà diing lao dng tao diu kin v th&i gian, Cu s& 4t cht, h thy 
kinh phI ma lop dào tao nâng cao tay ngh hoc cir nguôi lao dng tham gia các 
lop hc nghê. Phôi hçp tO chüc các cuc thi nang cao tay nghê, thçi giôi hong 
cOng nhãn. Co các hInh  thüc c1ng vien, khuyn khIch ngithi lao dng nãng cao 
kiên thirc, h9c them ngoi ngU, tin hçc. . . dê d dàng tip c4n vOi cong ngh, may 
móc hin dai,  tng Ca hi on djnh vic lam hoc tim kiêm vic lam mth t& hun. 

3.2. Phôi hcip vOi chmnh quyn, Mt trn T quc, các t chüc chInh trj - 
xA hi, doanh nghip cüng tuyên truyn, vn dng nguô'i lao dng tiy nghiên 
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c1ru, hçc tp nthig cao trinh d hc vk, tay ngh k5 nng ngh nghip gn vói 
các phong trao, các mô hinh boat  dng hiu qua cüa to chüc cong doãn nhjr: 
Phong trào "On l thuyt - Luyn tay nghe", "Thi thq giOi"; ch'Lrong frnnh h9c 
t.p "Nâng cao hiu bitt chinh trj - pháp lu.t", th chirc các lap h9c tp nãng cao 
trIuh d hçc van cho CCVCLD qua các chirang trInh bce bô tue ngay tai  ca 
quail, don vj. 

3.3. Nãng cao hiu qua hoat  dng các Ca s& giáo diic ngh nghip thuc 
h thông Cong doãn Vit Nam. Dn hành cing doanh nghip trong cong the 
dào to nãng cao chat luçing nguon nhãn lc theo phi.rang chãm Nhà nu&c, 
doanh nghip, nguM lao dng ciing thc hin (doarih nghip ho trçr ye th&i gian, 
Nhà nuóc ho trçr ye kinh phI, ngu&i lao dng chü dng,tIch circ tham gia qua 
trmnh dào tao).  Phát huy nguôn 1irc các doanh nghip, nhât là các doanh nghip 
l&n có trmnh d cong ngh cao dê îâø tao,  bOi duông, nãng cao chat hxçrng nguôn 
nhân 1irc, phiic vi.i cong nghip hóa, hin dai  hóa dat nix6c. 

3.4. T.ng ci.thng tuyên truyn, vn dng, xây dirng các mô hInh thi.rc t 
giüp ngi.thi lao dng nãng cao nhn thirc, thic chap hành pháp lust, rèn 1uyn 
tác phong cong nghip, kS' lu.t lao dng thich irng vói mOi trithng lao dng 
m&i và cuc Cách mng cong nghip lan thu t. 

4. Di mó'i ti chfrc và hot dng cong doàn phil hçrp vói s hrqng, co 
cu lao dng, nhu cu, nguyen vng cüa doàn viên, ngirôi lao dng và yen 
cu hi nhp quc t; phát trin doàn viên, thành 1p  cong doàn co s&, xây 
d1ng di ngü can b cong doàn dáp frng yen cu nhim viii 

4.1. Tp trung mci ngun lirc phát trin doàn viên và thành 1p cong doàn 
co sa. Dôi vai cOng tác doàn viên., can triên khai dông b các giâi pháp gôm phát 
triOn doàn viên,, qun 1 doàn viên, nãng cao chat luçing doàn viên và chm 10 lçri 
Ich cho doàn viên. Nghiên ciru, triên khai phuong thüc vn dng có tInh thuyt 
phiicao, làni  cho nguii lao dng nhn thirc day dü ye Cong doàn Vit Nm, 
quyOñ thành lip, gia nhp và hoat  dng cong doàn. Xây dmg, triên khai nhân 
rng các mO hInh boat dng thiOt thrc, hiu qua, dê ngtthi lao dng thây rô lqi 
Ich cüa minh khi tr& thành doàn viOn. Vn dng, thuyêt phiic do ngui sü diing 
lao dng hiêu diing ye to chüc Cong doãn Vit Nam, ng h và dam bâo quyen 
cüa nguM lao dng trong thành 1p cOng doàn co si ti doanh nghip. Thirc hin 
quy trInh, thu tic kêt np doàn viên, thành 1p cong doãn co s& theo huang linh 
boat, phü hqp vâi thrc tiOn. Tp frung thành1p cong doãn co sâ khu virc ngoài 
rih?  nuóc, thizc hiên thI diem thànhlâp mt so nghip doãn vói ngu&i lao dng a 

khu vrc khOng có quan h lao dng. Ung dipig mnh me cong ngh d quân  l 
doàn viOn, chi dao hoat dng cOng doàn co sa. 

4.2. Dy mnh xp, hoàn thin mô hInh  t chuc, b may cila cOng 
doãn các cap theo hithng rO chuc nng, nhim vii, quyOn hn cila mi cp cOng 
doàn, bão dam tinh gun, hiu lirc, hiu uà. Xây drng và thc hin thI diem các 
DO an: cong doàn ngành, cOng doàn tong cong ty trrc thuc theo hu&ng tp 
trung, tinh gçn và hiu qua; cong doàn co sei tai  doanh nghip Co dông doàn 
viên; cOng doàn co s& ti doanh nghip có duOi 25 doàn viOn; cong doàn khu 
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& mt s dja phucing có It doanh nghip; cong doàn tong cong ty, t.p doàn 
kinh tê tu nhãn trirc thuc Tong Lien doãn. . .Dôi rnói vic theo dOi, dánh giá, 
xep loi chat hrqng cong doàn phà hqp v&i yeucau tha tinh hmnh mdi. Tp 
trung càng cô, kin toân các cOng doãn Ca s& yeu kern và có các bin pháp 
nng cao hiêu qua cong tác bão v can b cong doàn ca sà tai doanh nghip. 

4.3. Thng cix?mg phi hqp v&i cp üy, chfnh quyn, cci quan chuyén mon 
quan tm xây dimg di ngü can b cong doàn báo dam ye so hrçrng, nâng cao 
v chit hrqng, nhât là di ngU can b chü eliot các cap. CM dng, tIch cc và 
phôi hqp thvc hin tot tat ca các khâu trong cOng tác can b, giói thiu, dé xuât 
vth cp üy nhUng can b cong doãn âü diu kin, tiêu chuãn, nthig lvc dé dê 
bat, diêu dng, luãn chuyên, trong do quan tam den can b nt, can b trir&ng 
thành tü cong nhân. Giao clii tiêu và trách nhim cho Trix&ng Di h9c Cong 
doàn, Tnthng Dai h9c Ton Dirc Thàng to chirc dào tao, bôi dung dOi ngü can 
b cong doàn; có kê hoch tuyen sinh, dào to trInh d cti hçc cho doàn viên, 
cong nhan lao dng 'ru tü, xuât sic, có di diêu kin, dáp 1rng tiêu chuãn dê bô 
sung cho các cap cOng doàri. Nghiôn ciru, dê xuât vói Ban To chüc Trung ixang 
ca chê dc thu trong tuyén dipig can b cOng doàntrithng thành tir ca s&, trong 
phong trào cong nhân, ye giao biên chê và các chê dO, chIrih sách phü hçxp thu 
hat ngui có n.ng 1c, trInh dO, k5 nng cong tác lam can bO cOng doàn 
chuyôn trách. 

4.4. Tip tic cti mâi phirangthüc chi dio và t chüc hot dng cong 
doàn theo hixOng khoa hçc, sang tao, huthig ye ca s&, phü hqp vói t&ng dôi 
tuang doãn vien, ngrnii lao dng, tp trung nguOn lirc cho các nhim vi trçng 
tam, cot lOi. Day m?nh thirc hin "Van phông din tCr", 1.rng di.ing m?nh m, san 
rOng cOng nghê thông tin trong hoat dông cong doan Xây dung va tnên khai 
các dê an, d an ye chuyOn doi sO, h thông dào tio và bôi dirthig trirc tuyên, 
h thông phông hop trrc tuyên trong các cap cOng doàn. . . CM trcng tong kêt 
thvc tiên, nghiên cfru l lun. Vic xây dmg các chii trrnmg, nghi quyât và-ké-
hoch hot dQng cüa cOng doàn các cap phái dva trOn ca s& nhu cau, nguyen 
v9ng chinhdáng cüa doànviên, ngithi lao dng, và dirge nghien cüu, dánh giá, 
khão sat, lay r kiên các dOi tixçing lien quan. Dâu tix nguOn lye, quan tam chi 
do và nâng cao chat liiçing, hiu qua cong tác nghiên ci'ru khoa hc ye cong 
nhãn,công doàn; an toàn v sinh lao dng; cOng tác dôi m&i sang tao. Dh 
giá, tong kêt vic thyc hin Nghj quyêt so Ol/NQ-DCT, ngày 18/9/2015 cüa 
Doàn Chü tjch Tong Lien doàn Lao' dng Vit Nam v "D.y m?nh cong tác 
nghien cfru l)' 1un, hot dng khoa hc va cong ngh cüa to chcrc cong doàn 
trong th&i k' cong nghip hóa, hin d?i hOa và hOi  nhp quOc tê" và có chü 
trllang, djnh huóng mâi, mang tmnh dOt phá ye cOng tác nghiên ciru khoa bce, 
cong ngh và dôi mâi sang t?o trong to chirc cong doàn. 

4.5; Quan tam han nira cong tác chi dao hot dng ni cong các cp cOng 
doàn, nhât là a các doanh nghip ngoài khu c nhà rnr&c, chm lo, bão v 
quyên và lçri ich hçrp php, chinh dáng cña ni CCVCLD; dng viên, phát buy 
Va 6 cüa ni CCVCLD & a qu don V C1IIg nhir trOng giadInh Day manh 
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vic thành 1p, kin toàn gn v&i nãng cao chat hrçing hot dng cüa Ban Ntr 
cong quân chiing ti các doanh nghip. 

4.6. ChU dng, tIch crc mi rng và nng cao hiu qua ho?.t  dng clôi 
ngoi cüa cong ctoân theo duing lôi dôi ngoi cüa Dãng và Nhà nithc, phü hcip 
v&i diu kin cña to chüc cong doàn, dam bão an toãn, hiu qua, trnh  thà them 
ngun 1rc, nang cao vj th và khng dnh vai trô cüa to chirc Cong doàn Vit 
Nani trên trixing quc t. Xây drng và ban hành Chiên hrçic dôi ngoi Cong 
doàn Vit Nam trong bi cãnh mdi; nghiên ciru xây dçng và th'rc hin thi diem 
mô hInh t.p hqp ngixäi Vit Nam di1ãm vic & nithc ngoài theo hqp ctông và 
ngthi ni.thc ngoâi lao dng hqp pháp tai  Vit Nam tham gia các hinh thüc tp 
hcrp cüa to chirc Cong doãn Vit Nain. 

5. Phát hny vai trô nông ct cüa t chfrc cong doàn trong tham gia 
xây diyng Dãng, Nhà niró'c, h thong chInh trj trong sch, vihig mnh toàn 
din; thirc hin tt cong tác phát trin däng viên trong doanh nghip 

5.1. Càngcác ca quan chüc näng, chi'i dng tham miru vói Dãng lnh dao 
cong tác phát then, nang cao hiu qua hoat dng cüa to chirc dãng, to chirc chinh 
tn - xã hôi trong doanh nghiêp khu vixc ngoai nha nucic, nãng cao hiêu qua Dang 
lânh do tO chüc cong doàn ti doanh nghip; quan tam thãnh 1p tO chirc cOng 
doàn d to tiên d thành l.p to chrc dang, tO chi.'rc chinh trj - xA hi khác. 

5.2. Phi hcip cht chë vâi cp iy dãng xây dirng, ban hành quy djnh v 
tiêu chuãn, quy trInh, trách nhirn cüa ban chap hành cong doãn cci s& trong 
vic bão dam, giâi thiu, bôi duOng doãn viên, cong nhãn lao dng mi tü cho 
Dãng xem xét kêt nap. Xây dirng kê hoch dào tto, bôi throng nâng cao trinh 
do 1 1un chInh trj cho doàn viên, cong nhan lao dng; dê ng vâi cap ñy 
dãng, chmnh quyên, Ca quan chuyên mon quy ho.ch, dào tao, b trI, tao  diêu 
kin cho can b, doãn viên, cong nhan lao dng tru tü, dü tiêu chuãn tham gia 
cap ñy ng, hi dOng nhãn dan  cac cap, ho nhirn lam làn1idao dja phtrong, 
nigành va qi.iãn 15' doanh nghip. Phôi hqp v&i ca quan chirc näng thani gia vào 
qua trinh thirc thi pháp lust bão dam dê to chüc cüa nguôi lao dng tai  doanh 
nghip ra d&i và hoat  dng diing ton chi, mic dIch, tuãn thu pháp 1ut. Phông 
ngira, ngn chn vic lçii dmg to chirc dai  din cüa ngu&i lao dng tai  doanh 
nghip dê xám phm quyên, lcri Ich cüa nguôi lao dng và dornih  nghip, gay 
mat an ninh, tr,t tir. 

5.3. TIch crc tham gia bão v nn tang ti.x tu&ng cüa Dãng, thuông xuyên 
và kien quyêt dâu tranh, phãn bác quan diem sai trái, thi djch chng phá Dãng 
và to chüc cong doàn, gn vol thirc hin Nghj quyt s 35-NQ/TW, ngày 
22/10/2018 cia B Chfnh  trj ye "Thng cu&ng bão v nn tang ttr tii&ng cña 
Dãng, du tranh phãn bác các quan dim sal trái, thu djch trong tinh hinh  ma?'. 
Môi cap cOng doàn lam t& vic phát hin, du tranh ch&ig các biu hin tieu 
cvc, quan lieu, thani nhihg, nhüng bi&i hin "tir din bi&i", "tr chuy&i hóa" 
trong di ngü cap üy dãng, chInh quyên và cong doàn các cap. 

5.4. Tham gia giám sat, phn bin xA hi theo Quy& djnh s 217-QDIFW, 
ngày 12/12/2013 cüa B ChInh frj ye "Ban hânh Quy ch giáin sat và phãn bin 
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xâ hi cüa Mt trn T quc Vit Nam và cac ctoàn th chInh ti-j - xâ hi". Cong 
doãn 11mg c.p cn cü chü truang,ngh  quyêt cüa Dãng, chinh sách, pháp lust ci'la 
Nhà nuâc có lien quan trirc tiêp den quyên, içn ich hcip pháp, chInhdáng cüadoàn 
viên, ngu&i lao dng dê to chi'rc gim sat cap üy dãng, chmnh quyên cüng cap ye 
vic chi dao  triên khai thirc hin trong phm vi qun l; lira chon các ni dung ma 
ngi.r&i lao dng birc xác, quan tam. 

5.5. Tham gia gop ? xay dirng Dãng, xây di.mg chInh quyn theo Quyt 
dinh s 218-QDTFW, ngày 12/12/20 13 cña B) Chfnh ti-j ban hành quy djnh ye 
vic Mt trn To quôc Vit Nam, các doàn the chInh trj - xA hi và nhãn dan tham 
gia gop ? xây dirng Dng, xây dirng chinh quyên. Cong doàn các cap ban hãnh 
quy djnh cii the ye trách nhim, ni dung, phixcrng pháp, quy trInh tham gia gop 
di vói Dãng, chInh quyên,, bão dam dan chfi, Cong khai, khách qlian1  trung thrc, 
Co tInh xây drng. 

5.6. Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam chü tn, phi hçip, tham gia 
hem tra, thanh tra, giám sat vic thc hin Lut Cong doàn, B 1ut Lao dng 
và các quy djnh pháp lut lien quan. Co kê hoch thc hin miic tiêu binh quãn 
hng n.m mi cong doàn ca sà giâi thiu dixcic It nhât mt don viên Cong 
doàn iru tá dê Dãng xem xét, bôi diiong kêt n.p vào Dàng. 

6. Nâng cao cht hrçrng và dy minh các cuc 4n dng, phong trào 
thi dua yell rnthc, In dng doàn viên, CCVCLI) thi dua h9c tp, lao dng 
sang to, gop phn hoãn. thành các nhim vij phát trin kinh t - xã hi 

6.1. Chü dng xây dirng và ttin khai thirc hin quy ch pMi hçip v&i 
ngi.thi sir di.ing lao dng nhãm thüc day các phong trào thi dua, gn vri thc 
hin Chi thi so 34-CT/TW, ngày 07/4/20 14 cüa B ChInh trj ye "Tiêp tiic dôi 
mói cong tác thi dua, khen thithng", hithng mnh ye ca sO', barn sat nhim vi 
chInh trj t.i ngành, dja phixang, doanh nghip và chü de thi dua giai doan 
2020 - 2025 "Doi mO'i sang t?o, thi dua. thüc day nàng suât lao dng, phát 
triên ben vüng dat nrn5c". 

6.2. Di mO'i vic phát dng và trin khai phong trâo thi dua theo hixO'ng 
thiêt thirc, hiu qua, sat hqp 11mg dOi txqng, 11mg lTnh vrc. G.n tiêu clif thi dim 
yàj tniên khai có hiu qua vic h9c tp và lam theo ttx trning, do dirc, phong 
cách Ho Clii Minh, t?o  slr chuyên biên ye nhn th(rc và hành dng cüa 
CCVCLE) cá nuóc. Nãng cao trách nhim cüa ban thumg vij, ban chap hành 
trong lânh do, clii do to chirc thc hin các phong lrâo thi dua, cuc dng; 
dêcaotrach nhiêm neu gucing cua cart bô, doàn wên, CCVCLD, nhât can bô chu 
chot cong doan cac cap. Theo doi, lira ch911, gio'i thu cac mo hmh hay, cach 
lam hiu qua dê nhãn rng, hçc t.p yà lam theo. 

6.3. Tri&i khai dng b các phong trào thi dua yêu rnrO'c, các cuc vn 
dng do ThiX tii&ng Chmnh phü pht dung, gop phân phát lrien kinh t - xã hi 
cfia ngành, dja phi.rang theo Nghj quyt Di hi Xlii cfia Dãng. Tip tic phát 
trién phong lrão thi dua "Lao dông giOi", "Lao dng sang tao" sat hçip vài tüng 
khu virc, tfrng dôi tlrcrng, trçng tam là "Näng suit cao han, chit hxcrng ttt han" 
trong khu vrc san xuât kinh doanh; phong trào "11am mini giôi, phiic viii 
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trong co quan hành chInh, don vj s11 nghip, gop ph.n nng cao nng suât lao 
dng, ch.t luqng san phâm, hiu qua cong tác và surc cnh tranh c1ia nên kinh tê. 

6.4. Tip tiic di mài cong tác t&ig kt, dnh giá phong trào thi dua, biu 
throng, khen thixông kjp thii cac tp the, cá nhan co th?rnh tIch xuàt sac, trQng 
tm là nguM lao dng trirc tiêp và các tp the 1aodng quy mô nhô. Chii tr9ng 
phát hin, nhan rng diên hinh tiên tiên, mô hInh ho.t dng hiu qua, lan toà 
trong các cap cong doãn và toãn xã hi. 

6.5. Rà soát, sira di,b sung Quy ch thi dua, khen thu&ng, các tiêu clii 
dnh giá thi ctua trong h thông cong doàn pith hcip v&i tInh hInh mâi. 

7. Xây diyng ngun Iic tài chInh dü minh d thirc hin tt chIrc náng, 
nhim vii cüa to chfrc cong doàn 

7.1. Tharn mini vri các cp u5' dãng, chInh quyn và chü dngphi hgp 
vâi.co quan churc nng (ngãnh thud, bão hiêm xã hi), triên khai quyêt 1it cac 
giái pháp d thu dimg, thu dü và kjp thôi, chông that thu kinh phI và doàn phi 
cong doàn. Xây dirng quy chê khen thi.r&ng to chirc, cá nhân trong vic thirc hin 
thu kinh phI cong doãn. Tng cung theo döi, don dôc, kiên nghj xl'r l vi phm 
trong cong tac thu kinh phi cOng doan tai cac doanh nghiêp Dôi mm thu doan 
phI cOng doàn theo hi.r&ng tin lçii, l'rng diing cong ngh; phân dâu thng t tr9ng 
thu doan phi cong doàn trong cci cu thu. 

7.2. Chü dng phi hçip vói các bO,  ng?rnh trung ucing kjp th?ñ rà soát, 
hoàn thin co ché, chThh sách nhni huy dng nguôn lirc xâ hi và nguôn lirc cCia 
t chirc cong doàn thng nguOn thu cho cong doàn các cap nham dáp irng yêu câu 
nhim vii. Rà soát, süa dOi, bô sung the quy djnh ye quãn l tài chInh, tâi san 
cOng doàn, bâo dam quãn 1 cht chê, sir dyng hiu qua, cOng khai, minh bach. 
Nghiên cüu, dê xuât cac quy djnh ye tâi chInh cOng doàn trong dir thão Lut 
Cong doãn (sira dOi, bô sung) khoa h9c, cht chê, dam bão on djnh nguôn thu. 
Tiên hành cOng khai thu, chi tai chfrih công doãn ti cong doàn co so den ngthi 
lao dng. 

7.3. Nghiên ciru, xây drng, ban hành quy djnh ci th các ni dung chi, 
djnh mire, dôi tixcing chi, co câu chi ti cac cap cong doàn, chii tr9ng dn vic 
chi cho nhim vi di din, bào v quyên và lqi Ich hçip pháp, chInh dáng cüa 
doàn viên, can bO cOng doàn và ngithi lao dng, các hot dng xây drng thik 
chê cong doàn, chäm lo nãng cao diii sOng cho doan viên, nguM lao dng. 
Dinh kt thirc hin nghiêm tire vic kiêm tra, hem soát cong tác thanh toán, 
quyêt toán theo dung quy djnh. 

7.4. Nãng cao hiu qua sir diin tài chInh cong doàn tIch ifly ti the cp 
Cong doàn; quy djnh t l dê l.i nguôn kinh phi t?i  các cap cong doãn, co ch 
phôi hçip, diêu tiêt giUa các lien doàn lao dng Hnh, thnh  phô, cong doàn ngãnh 
thing uang và tuong ducing. 

7.5.Xâydrngvàbanhànhcácquydnhvhirchirdiv&icacdanvisu 
nghip theo Nghj quyêt s 19-NQ/TW, ngày 25/10/20 17 cira Ban Chip hành 
Trung uang khóa XII ye "Tiêp tic dôi mth h th&ig th chirc va quàn l, nang 



cao cht lixcrng và hiu qua hot dng cüa các don vj s1r nghip cong 1p"; 
hoàn thin co chê, chInh sách dé h.uy dng mçi nguôn lirc x hi dâu tu cho 
các dcm vj sr nghip cong doãn. Nãng cao hiu qua quãn l các dcin vj sir 
nghip, don vi kinh té cong doàn, coi tr9ng phuong thüc d.t hang các dcm vj 
sir nghip; tiêp tic rà soát, sap xêp, dôi mài các don vj kinh tO và don vi s1r 
nghip hot dng kern hiu qua. 

7.6. Thng clx&ng cong tác kirn tra, giám sat cüa u ban kim tra cong 
doàn các cap. KjpthM phát in chân chinh và xi'r l nghiêrn cac vi phm trong 
cong tác qun  l, sr diing tài chfnh, tài san, cOng tác phông, chong tham nhting, 
lang phi và tiOu cisc  trong các cap cong doàn. 

W. TO CRU'C rfflJ  HJN 

1. Doàn Chü tjch Tng Lien don Lao dng Vit Nam 

- PMi hqp vâi Dãng doàn d ngh các tinh üy, thãnh üy, các ban dãng, 
dãng doãn, ban can s1r dãng, dàng üy có thâm quyên tO chirc nghiOn ciru, quán 
trit, xây dirng chrnmg trInh hành dng thc hin Nghj quyOt 02 cüa B 
ChInhtri. 

Clii 4o vic nghiên ciru, quán trit, thông tin tuyên truyn v Nghj 
quyêt và to chirc thirc hin trong toàn h thông cong doàn. 

- Clii d?o  vic xay dirng vn kin Di hi XIII Cong doàn Vit Narn d?a 
vào mt trong nhfrng cn cü là Chuong trinh nay, sau Di hi Xffl Cong doàn 
Vit Nam, Chuong trmnh tiêp t1ic di.rçic râ soát, bô sung cho pM hqp. 

- Cn cir vào Chucrng trinh, xay di.rng các chin luçrc, d an, k hoch, dtr 
an, quy chO, quy djnh. . .dê to chüc triôn khai thirc hin, chü dng diêu chinh tOn 
gc)i van bàn và các nhim vii, giài pháp thirc hin pM hcrp vói yeu câu thi.ic tiOn. 

- T chüc kim tra, giám sat vic các cp cong doàn quán trit, trin khai 
thrc hin Chucrng trInh; tham mzu vâi Ban BI thu vic hOrn tra, giám sat các 
cap u' trirc thuc Trung uang trong vic quàn trit, thirc hin Nghj  quyêt 02 
cUaBChInhtri. 

2. Các ban, don vj trirc thu(c Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam can cir 
chirc nang, nhirn vii tham miru các chiOn luçic, dê an, kê hoach,  dr an, quy chO, 
quy ttinh  triên khai thuc Men; giüp Doàn ChU tjch Tong LiOn doãn Lao dng 
Vit Narn theo dôi, huâng dan các cap cong doàn triên khai thc hin theo lTnh 
vrc chuyên mon. 

3. Các lien doàn lao dng tinh, thành pM, cOng doàn ngành Trung uang và 
tuclng duo'ng, cong doàn tong cong ty trirc thuc Tong LiOn doàn xây dirng van 
bàn pM hcip (chuong trmnh,, ke hoch),'tp thing clii dao  thirc hin quyt lit, dOng 
bt), hiu qua Chuang trInh hành dng sat vài thirc tO tii ngành, dia  phuong. Chü 
dn thani muu vOi cap üy xây dmg Chrnmg trInh hành dng thirc hin Nghj 

tác kiOm tra, giãm sátvic triên khai thc hin Nghj quyt 02 cüa B ChInh  trj và 
ni dung lien quan den cOng nhân, cong doàn theo Nghj quyOt Di hi Xffl ci'ia 

12 



Dãn và các nghj quy&, kt 1un chuyên dê vô xây drng giai c.p cong nhân. Dnh 
kS' to chüc dánh giá kOt qua thirc hiên, báo cáo vài Doàn Chü tjch Tong Lien doàn 
Lao dng Vit Nam. 

4. Các co quan báo chf, truyn thông trpng h thng cong doãi lam t& 
cong tác thông tht, tuyentruyen, nang cao nhn thrc trong cthi b, doãn viên, 
CCVCL]) và nhfl dan ye Chixcrng trInh hành ng; tuyên truyên sâu rng kt 
qua triên khai thirc hin Chuang txInh. 

A A A A 5. Ban Tuyen giao Tong Lien cloan Lao d9ng Viet Nam chu tn, phoi hcip 
v&i các ban, don vj theo dOi, don dc, tong hçip k& qua vic frin khai Chxcxng 
trmnh hành dng, tham mixu vic so kêt, tong kt theo yêu câu. 

Noi nhn.4..- 
- Vn phóng TW Dãng; Ban Tuyén iáo TW; Ban 
Dn vn TW; UBKT Trung umig; Uy ban Trung 
irang MTT'Q Vit Nain; 
- Các tinh us', thânh uS', các ban dãng, dàng doàn, 
ban can sr dãng, dãng u5' trc thuc Trung tranw, 
- Uy vin Ban ChAp hành Tng Lindoàn; 
- Cic ban, vAn phông, vAn phóng Uy ban kim tra, 
các don vj trrc thuc T&ig Lion doàn; 
- CAn liOn doãn lao dOng  tinh, thành pM, cong doàn 
ngânh TW và tircrng throng, cOng doãn tng cOng ty 
trrc thuc Tng LiOn doàn; 
- CAn c quan báo chi cOng doàn; 
- Liru: VT, TG. 

TM. BAN CHAP 1JAN11 
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PI11J LTJC 
A A 0 A 0 A ' A A 0 A A Phan cong thtrc hiçn nhiçm viii chu yeu cua Chtro'ng trinh hnlih dçngthiyc hiçn Nghj quyet 

AO • A A . • . A A Bii hyi du bieu toàn quoc lan thir XLII cua Dangvà Nghj quyet so 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 
cüa B Chinh trj v "Di mo! t( chfrc và hot dngcüa Cong tloan Vit Nam trong tlnh hlnh mó'i" 

(Ban hàuh kern theo Chuañg trinh s: 02/CTr-BCH ngày 20 tháng 7 nàrn 2021 
cüa Ban Chap hành Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam) 

TT Nhim viii 
Donvj 

chü trI tham 
miru 

Do'nvj 
phi hqp Thôi 

giantrInh Cp quyt djnh 

I 
TANG CU(YNG TUYEN TRUYEN, GIAO DVC  NANG CAO NHIN TH11'C vA BAN LINH CHINH TRJ, 
GIAC NGQ GIAI CAP, TINH THAN TI)' HAO, TI)' TON DAN TQC, GOP PHAN XAY DIJ'NG GIAI 
CAP CONG NHAN VIT NAM 111W DI, LON MiNH 

1 

Thammu'u vâi Ban BI thtxban hành Chi thi, 
v "Tng cuèng si,r lãnh do cña Dng di 
voi cong tác tuyen truyen, giáo dçic chInh tri 
tu tixong cho cong nhãn lao dng". 

Ban Tuyên giáo 
Tng Lien doàn 

Các ban, dan vi, 
có lien quan Näm 2022 Ban BI thu 

2 D an thành l.p kênh truyn thông YouTube 
và 01 App Mobile Côn doãn Vit Narn. 

Ban Tuyên giáo 
Tong Lien doàn 

Các ban, d:cin 
có lien quan Nàm 2021 Doan Chü tjch 

Tng Liêndoàn 

D an phát trin di ngCt báo cáo viên, tuyên 
truyn viOn; quy ch tip nh.n và xir lr 
thông tin dix lun xã hi trong h thóng Cong 
doàn Vit Nam. 

Ban Tuyên giáo 
T6ng Lien doàn 

Các ban, dcm vi, 
cO lien quan 

Nàrn 2021 Doàn Chü tjch 
T6ng Lien ctoàn 

' 

TRAM GIA xAY DT)'NG, lOAN TH1JN duNn SAd, PHAP LUIT BAO DAM QUYEN, 
VIEN CIIU'C, LAO BONG; PHAT TRIEN BA DiiNG, 

VeT CHAT, TINH HAN CHO DOAN VIEN, 

LcI f CII HcfP 
FlAP, CHINH PANG CUA CONG NHAN, 
CAC HOiT DQNG ClAM LO BOI SONG 
BQNG 

fflIU QUA 
NGU'UI LAO 

1 Xây dirng Dr an Li4t  süa di, b sung rnt Ban ChInh sách - Các  ban, don vi, Nãrn 2023 Quác hi 

1 



TT Nhim vi,i 
Don vj 

chü trl tham 
miru 

Don vj 
phi hp Thô'i 

giantrinh Cp quyt djnh 
.A 

so dieu cüa Luat Cong doãn nàm 2012. Pháp lut Tng 
Lien doàn 

Co lien quan 

2 
D xut vri Qu& hi, Chinh phüban hành 
ca chê, chInh sách và dành ngun kinh phi 
xây dirng nhà & cho cong nhãn lao 4Qng. 

Ban Quan h Lao 
dng Tng Lien 

doàn 

Ban Tài chinh, 
Ban Quãn 1 1ir 

an Thi& chê 
Cong doan  

Näm 2021, 
2022 

Quc hi, 

ChInh phü 

D an phát trin quan h lao dng giai dotn 
2022 — 2028. 

Ban Quan h Lao 
dng Tng Lien 

doàn 

Các ban, dan vj 
cO lien quan Nàm 2022 Doãn Chü tjch 

Tng Lien doàn 

4 
D an thành 1p trung tarn fir vn và h trcY 
nguii lao dng (a nhung ngành, dja phixang 

 có dông cong nhãn, ngithi lao dng). 

Ban Quan h Lao 

dng Tng Lien 

doãn 

Ban T chirc, 

Tài chinh và các 

ban lien quan 

Nàm 2021 
Do Chü tch 

Tng Lien doàn 

5 D an xay dirng di ngü 1ut six cong doàn 
Ban Quan h Lao 

dng Tng Lien 

doàn 

Ban T chrc, 

Tài chinh và các 

ban lien quan 

Nàm 2021 
Doân Chü tjch 

Tng Lien doãn 

' DOI.MOI TO CH1C vA flOAT DQNG CONG DOAN; PHAT TRIEN DOAN 

 DOAN CC% s(i, xAY DT)NG D)I NGU CAN BQ CONG DoAN PAP 15NG Eu 
'lIEN, THANH 

CAU NfflM 

LtP CONG 

VJ  

Chin liscic thich irng và phát trien ong 

doàn Vit Nam trong tlnh hmnh mâi. 

Ban Chinh sách- 

Pháp lu.t Tng 

Lien doàn 

Các ban, dan vj 
rlA I 

co ien quan 
Nàm2021 

Doãn Chü tjch 

Tng Lien doãn 

2 
Chuang trinh phát trin doàn Vien, thanh 

cong doãn co si giai doan 2021 - 2023, djnh 

 hLrOng dn nm 2028. 

Ban T chüc 

Tng Lien doàn 

Các ban, don vj 

có lien quan 
Nàm 2021 

Doãn Chü tjch 

Tng Lien doàn 

2 Chin hxcic di ngoi cüa Cong doãn Vit 

Nam trong tInh hmnh mâi. 
Ban Dii ngoi 

T6ng Lien doãn 

Các ban, don vj 

có lien quan 
Nm 2021 

Doàn Chü tjch 

Tng Lien doàn 

2 



TT Nhim vi1i 

Do'nvj 
chü trI tham 

mu'u 

Dnvj 
ph& hçrp Thôi 

giantrinh Cp quyt djnh 

• 

.A , D an thI diem sap xep cong doàn ngành, 
cong doàn tng cong ty trrc thuc theo 
hithng t.p trung, xuyOn suôt, tinh gçn, hiu 
qua. 

Ban T chrc 
Tng Lien doàn 

Các ban, don vj 
có hen quan 

Näm 2022 
Doãn Chü tjch 
Tng Lien doãn 

4 
D an thI dim v mô hlnh t chirc, phucrng 

Ban To chirc 
Tng Lien doàn 

Các ban, dan v 
có lien quan 

Nàm 2022 Doãn Chü tjch 
Tng Lien doàn 

thirc hot dng cüa cOng doãn ca SG ti 

doanh nghip có dong doân viên. 

5 
D ánthi dim v mô hInh t chirc, phuang 
thrc hoat dng cüa cong doãn Ca.  so doanh  
nghip có duOi 25 doàn viên. 

Ban T chüc 
Tng Lien doàn 

Các ban, dcm vj 
có lien quan 

Nàm 2022 Doãn Chii tch 
Tng Lien doàn 

6 
D an thi dim thành l.p cOng doàn khu vçrc 
0 mt s dja phucrng có It doanh nghip. 

Ban T chirc 
Tng Lien doàn 

Các ban, dcm vj 
có lien quan 

Nàm 2022 
Doãn Chü tjch 
Tng Lien don 

7 
D an thf dim mô hlnh cOng don cap trên 
trrc tip cci sO trong doanh nghip ngoài khu 
virc nhà nuOc trirc thuc Tng Lien doàn. 

Ban T chüc 
Tng Lien doãn 

Các ban, dan vj 
có lien quan 

Nàm 2022 Doãn Chü tjch 
Tng Lien doàn 

8 

D an thI dim mô hInh t.p hqp nguOi Vit 
Nam di lam vic 0 nuOc ngoà! theo hçip 
ding và nguOi nithc ngoài lao dng hcip 
phá.p tai  Vit Nam. 

Ban Di ngoi 
Tèng Lien doãn 

Ban T chüc 
Tng Lien doãn 

Nàm 2022 
Doàn Chü tjch 
Tng Lien doàn 

9 

A A. D an chuyen doi so cua Cong doàn Vit 
Nam giai doan 202 1-2025, hithng dn flfl1 

2030. 

Van phàng Tng 
Lien doàn 

Các ban, dan vj 
có lien quan 

Näm 2021 - 
2023 

Doãn Chñ tjch 
Tng Lien doan 

10 
an xây drng h thng dâo tao,  bi duOng 

trirc tuyn E-Learning trong h thong cong 
doãn. 

Ban T chüc 
Thng Lien doàn 

Các ban, dan vj, 
có liOn quan 

Nàm 2021 
Doãn Chü tjch 
Tng Lien doàn 
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TT Nhim vii 
Bo'n vj 

chü trl tham 
mwu 

Bo'n vj 
phi hçrp Thôi 

giantrinh  Cp quyt djnh 

11 

Nghj quyt v c1.y manh cong  t4c nghiên 
ci'ru khoa h9c, cong ngh và di mth sang 
tao, phiic vi nhim viii cüa t chüc Cong 
doàn Vit Nam trong tmnh hmnh mri.  

Các ban, 
vin nghien 

c1ru, tnrông DH 
Nàm 2021 Ban Ch.p hành 

Tong Lien doãn 

Ban ChInh sách- 
Pháp luat Tng 

Lien doàn 

Ban T chirc 
Tng Lien doàn 

Van phông Tng 
Lien doân 

12 

13 

Iv 

Báo cáo d xut ca ch dc thu trong tuyn 
di4ing can b cong doàn truâng thtnh tr ca 
sâ, trong phong trào cOng nhân; chInh sách 
v thu nhp dam bào thu hut, tao  dng lrc 
cho can b cong doàn; ca chê giao biên chê 
cho th chüc cong doàn phü hçip vài tmnh hlnh 
thrc t và dáp irng yêu cu nhim vii.  

Ke hoach cal cách hanh chinh trong hç thong 
Cong doàn Vit Nam giai doan 2021 — 2025. 
THA1'I GIA xA D1JG BANG, NHA MXOC, H THÔNG CHINII TRJ TRONG SiCH, YUNG MJNH 
TOAN DIEN; TH1J'C HIN TOT CONG TAC PHAT TRIEN BANG VIEN TRONG DOANH NGH1P  
Thammixu vâi Thixing tr1rc Ban Bi thu ban 
hành vn ban v "Djnhhu&ng, quán l t& six 
ra dèi, hoat dng cüa to chi'rc ngithi lao dng 
tai doanh nghip". 

D an "Tang cixng tuyên truyn d ngixèi 
sir diving lao dng, cong nhãn, ngu&i lao 
dng nhn din các hành vi lcii ding vic 
thành 1p va hoat dng cüa t chi'rc cüa 
ngi.rYi lao dng tai doanh nghip d âm 
pham an ninh quác gia, gay mat an ninh, 
tr.t tir".  

Các ban, dim vj 
có lien quan 

Các ban, danvj 
có lien quan 

Nàm 2021, 
2022 

Näm 2021 Doàn Chü tjch 
Tng Lien doàn 

BChinhtrj, 

Ban Tchirc 
Trung ixcing 

Ban T chirc Các ban, dan Thu?mg trirc Ban 
Tong Lien doàn có lien quan NAm 2021 

BI thU 

Ban Tuyên giáo 
TOng Lien doàn 

Các ban, don vj 
có lien quan Näm 2022 

Thu tuàng 
ChInh phü 



TT Nhim vii 
Thin vi 

chü trI tham 
miru 

I 
phi hçp Thôi 

giantrinh Cp quyt djnh 

3 

Phi hcip vâi Ban Dan vn Trung uang 
xu.t B ChInh trj tng kt 10 nthp thc hin 
Kt 1un s 79-KL/TW ngày 25/12/20 13 cüa 
B ChInh trj v d.y manh  thrc hin Ngh 
quyt so 20-NQ/TW "Tiáp tiic xây drng giai 

A cap cong nhân Vit Nam thai kS'  day mnh 

Ban Tuyên giáo 
Tng Lien doãn 

Các ban, dan vj, 
có lien quan 

Nàm 2023 B ChInh trj 

cong nghip hoá, hin dti hoá dat nuóc". 

4 

Quy ch ph6i hçip vâi các tinh üy, thành üy, 
ban can sr dãng, dãng üy lien quan v chi 
do tO chc và hot dng cong doàn ti các 
da phuang,•ngãnh có dông doàn vien, nguai 

 lao dng d k' kát. 

Vn phông TOnE 

Lien doàn : 
Ban TO chc 

TOng Lien doàn 
Näm 2021 

Doàn Chü tjch 

TOng Lien doàn 

X 
Htthng dan ye tieu chun, quy trinh, trách 

nEim cüa ban chap hành cong doà.n ca sO 

trong vic bào dam, giOi thiu, bOi duông 

doãn viên uu tü k& np dàng viên. 

Ban TO chc 

TOng Lien doàn 

Các ban, dan vj 

có lien quan 
Nàm 2021 

Doân Chü tjch 

TOng Lien doàn 

V 
TIIUNG, THAM GIA DAO T4O, BOI DIfUNG NANG CÁO Oi MUI CONG TAC Till DUA KHEN 

TR1NHDQMQIMATCHO CONGNHAN 

Rà soát, sCra dOi, bO sung Quy ch thi dua 

khen thuOng trong h thông cong doàn phit 

hcip vói tlnh hInh mOi. 

Van phOng TOng 

Lien doàn 

Các ban, dan v 

có lien quan 
Nàm 2022 

Doàn ChU tjch 

TOng Lien doàn 

2 
Xây dirng hO tiêu chI dánh giá thi dua trong 

 t chCrc Cong doàn ViOt Nam. 

Van phông TOng 

Lien doàn 

Các ban, dan vj 

có liOn quan 
N 2021 

Doàn Chü tjch 

TOng Lien doàn  

D an xây diing xã hOi h9c tp giai dotn 

2021 - 2025 trong cong nhãn lao dng tai 

Ban Tuyên giáo 

TOng LiOn doãri 

Ban ChInh sách- 

Pháp 1u.t TOng 
Nam 2021 

Doàn Chü tjch 

TOng Lien doãn 

5 



Nhim vi TT 
Don vj 

chü trl tham 
miru 

Don vj 
phi hçrp Thôi 

giantrInh Cp quyt djnh 

VI 

các khu cong nghip, khu ch xut (theo D Lien doàn 
an cüa Chfnh phü).  

xA DING NGUON LTJC TAI CIIINH JJU M3NH BE TH1J'C IILN TOT CIIIC NANG, NHIM VJ CUA TO CHUC CONG DOAN  

1 
Xây dirng và trin khai thirc hin Piiucrng an 
xir 1', sap xp tài san cong cUa t chcrc cong 
ctoàn. 

Ban Tài chInh 
Tng Lien doàn 

Các ban, don vj 
có lien quan Nàm 2021 Doàn Chü tjch 

Tong Lien doàn 

2 

3 

4 

• • Quy che quan ly ngixcii dai diçn phan von 
cüa th chüc Cong doàn tai doanh nghip.  

Xây drng và trin khai thrc hin K hoach 
sap xp, di rn&i và phát trin doanh nghip 
cua to chuc cong doàn. 

• • •,'. , .• Xay dvng và tnen khai thc hiçn De an doi 
mâi quân l, nâng cao hiu qua dào tao cong 
nhân, lao dng cüa h tháng các cc s& giáo 
diic ngh nghip cüa t chi'rc Cong doãn Vit 
Nam. 

Nàm 2021 

Näm 2021- 
2025 

NAm 2021- 
2025 

Các ban, dcmvj 
có lien quan  

Các ban, &Ynvj 
có lien quan 

Các ban, donvj 
có lien quan 

• Doãn Chü tjch 
Tong Lien doàn 

Doàn Chü tjch 
Tng Lien doàn 

Doàn Chü tich 
Tng Lien doàn 

Ban Tài chInh; 
Tong Lien doàn 

Ban Tài chInh: 
Tng Lien doàn 

Ban ChInh sách-
Pháp 1ut Tng 

Lien doàn 

5 

Xây dirng và trin khai thc hin D an sp 
xp, tO chirc 1aicun vAn hóa lao dng, nhà 
van hoa lao dçng cap tinh, cap qun, huyçn, 
nhà vtn hóa cOng nhãn khu cong nghip cüa 
t chirc cong doan  

Ban Tuyên giáo 
Tng Lien doàn 

Doàn ChU tjch 
Tong Lien doàn 

Các ban, dcynvi 
có lien quan NAm 2022 

6 
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