TONG LIEN DOAN LAO BONG CONG HOA XA HOI CHU NGHiA VIT NAM
V1T NAM
Dc Ip - Tu do - Hnh phüc
S6: O /NQ-BCH

Ha Nç5/, ngày V1. thông 3 närn 2020

NGHI QUYET
Cüa Ban Chap hành T6ng Lien doàn Lao dQng Vit Nam
ye nhim vi cüa to chü'c Cong doàn näm 2020
Nãrn 2019, vfci su n3 1rc, quyt tarn cUa dôi ngfl can b cong doàn, doãn
viên, ngithi lao dông, hoat dng cong doàn tip tuc có sij chuyên biên tich crc.
Viec thuc hiên nhiêm vii dai din, báo v quyên, lçii ich hcip pháp, chInh dáng cua
doàn viên, ngithi lao dông thric chi trQng; sO Iu'cing các bàn thOa iiàc k' kêt rni
tang gap ba lan so vOi nãrn 2018. Hoat dng k' nirn 90 nãrn Ngày thânh 1p
Cong doàn Vit Narn diên ra sOi nOi, rng khap, tliirc sir là dt sinh boat chinh trj
rông Rrn cua doan viên, ngu?i lao dông, khang djnh vai trO, vi trI cüa to chirc
COng doan, giai cap cong nhân trong sr nghiëp xãy dung va bao ye To quOc
Cong tác tuyên tntyên, van dng phát triên doàn viên, thành lap tO cliirc cOng
doàn CU' sà, tharn gia xãy dirng Dáng, chInh quyên ducic quan tarn. Các mat hoat
dông tuyên truyên, nQ' cOng, kiêrn tra, dOi ngoai tiêp tuc duo'c duy trI Va phát huy.
Nãrn 2020, nãm thr hai triên khai thuc hien Nghj quyt Dai hi XII Cong
doãn Vit Narn, nãrn diên ra Dai hi Dâng các cap, tiên tii Dai hôi dai biêu toàn
quôc lan t1itr XIII cta Dãng, kS' niêrn 90 nãrn Ngày thành lap Dáng Cong san Viêt
Narn (3/2/1930 — 3/2/2020), 45 nãrn Ngay giái phong mien Nam, thông nhât dat
nirâc (30/4/1975 - 30/4/2020), 130 nãm Ngãy sinh Chil tjch Ho Clii Minh
(19/5/1890 — 19/5/2020), 75 narn QuOc khánh rnrOc Cong boa Xã hôi chO nghia
Viët Narn (2/9/1 945 — 2/9/2020).
Ban Chap hành TOng Lien doàn Lao dng Vit Narn ban hành Nghi quyêt
ye nIiirn vu cila tO chrc COng doãn närn 2020:
1. CHU BE HOAT BONG NAM:
"Nâng cao ciidt IwQflg /wça dng cong doan co' sO"
Nãm 2020, cac cp cong doàn tap trung tao su' chuyn bin manh me boat
dông cong doàn c sâ vâi 7 nhOm van dê chü yêu duoc dinh hung: Phát buy
val trO chü dông, tIch cijc cua cOng doàn co' s trong tO chrc thuo'ng hwng, k
kêt va giarn sat viêc thuc hiên thoa imc lao dOng tap the, Nâng cao hiêu qua thuc
hin quy chê dan chil, chiii trong dOi thoai dê giãi quyêt nh'rng van dê ma cong
nhân, lao diig quan tam; Tang cirng thông tin tuyên truyên co' s&; To clitrc
các boat dng a co' sa that sir xuât phát tü' nhu câu, dàp rng nguyen vong cüa
doàn viên, ngisai lao dng theo hu'Ong tang quyên thij buâng, tinh thiêt tlic, sat
hcip Phát liiiy vai trO cüa doàn viên cOng doàn trong dê xuât nôi dung, tlrc 1iiii
nhirn vçi Va giàm sat dOi vâi hoat dng cOng doàn co' si và Ban Chap hânh

cong doàn Co s; D 6 i imfii cOng tác can ho cOng doàn co sä, tap trung dào tao,
bi duong, tp bun cho chü tjch cOng doàn Co s và tang cung sij gãn kêt gia
doàn viên vi can ho cong doàn; Chü trong cong tác kiêrn tra, giãrn sat nhât là
trong cong tác tài chinh.
IL. MOT

sO CIII TIEU CO BAN

I. K& nap rnài 600.000 doàn viën cOng doàn.
2. Thành !p cOng doàn co sâ tai 1.688 doanh nghip cO 25 cong nhân, lao
dông tri len.
3. Gii thiu 126.839 doàn viên cOng doàn tnt tñ cho Dãng xern xét, bôi
di±ng kt nap vào Dáng Cong san Viet Narn.
4. Thanh Ip rni 1.993 Ban ncr cong quân chñng & ngoài kim vi,rc nhà
nuOc theo qui dinh cüa Diêu lê COng doàn Vit Narn.
5. Ve thirc hiên quy die dan chü cci s&:
- To ch&c hôi nghi can b, cOng chute tai 69.286 co quan, don vj; To
ehrc hôi nghi ngu&i lao dng tai 1.816 doanh nghiêp nba nu&c và 19.449
doanh nghiêp ngoài kim vurc nba ntr&c.
- To churc dOi thoai tai nai lam viêc & 1 .807 doanh nghip nba nl.r&c và
20.902 doanh nghiêp ngoài khu vc nhà nuoc.
6. Tlurc hiên 1.009 cuc giám sat theo Quyêt dmh so 217-QD/TW ngày
12/12/20 13 càa Bô Chinh tn.
7. K' rn&i 2.261 bàn thóa u&c lao doug tap the & doanh nghiêp có to chute
cong doàn.
8. Dê xuât, throng h.rang v&i ngt.r&i su thing lao dng diêu chinh bcra an
giüa ca len bang hoc cao hon 15.000 dong & 2.120 doanh nghip.
9. To churc Tháng Cong nhân v&i chut dê Nãng suât cao - An toân lao
dng - Thu nbâp tOt" a 47.417 cong doàn co s& trong doanh nghip.
10. CO them 6.682 doanh nghip tbtrc hin viec np kinh phi cong doàn
qua tài khoãn Cong doàn Viêt Nam.
11. CO 1.248 cOng doàn cp trên tnr rc tip co sa t churc thurc hin vic kiêm
tra tài ehinh cuing cap. TOng Lien doàn, các LDLD tinli, thãnh pliO, cong doàn
ngành trung t.rong và tucing throng, cOng doàn tong cong ty truc thuc Tong Lien
doàn tO chIrc kiêm tra tài chinh tai 415 CDCS ngoài kim vurc nhà nu&c.
III. NHCYNG NHIM VU, GIAI PHAP TRQNG TAM
1. Trin khai chuang trinb toàn khóa theo k hoach; giárn sat, dánh giá
tinh hInh tO chirc thuc hiên cac cht.rong trmnh, nghi quyêt, kê hoach, dê an dã
duçcc Ban Chap hành, Doân Chü tich TOng Lien doàn Lao dng Viêt Nam khOa
XII ban hânh. Quyêt dinh giao chi tiêu thuc hiên nhiêrn vu nãm 2020; Tniên khai
bôquy chuân thuc hiên nhiêrn vu trong tam cüa cong doàn co sâ. Xây dung va
triên khai kê hoach so kêt nun nhiêrn k' thuc hiên Nghi quyêt Dai hOi XII Cong
doàn Viêt Nam. Tiêp tue triên khai k hoach cài each hành chinh trong he thông
tO churc Cong doàn. Triên khai Dê an urng dung Van phOng din tur trong h
thông to chute Cong doàn giai doan II. Dôi rn&i each thurc ban hành van bàn clii

dao theo lunfcng sat thuc tin, phát buy ti da ' kin gOp ' cüa các cap cong doãn
trong qua trinh xây dung van ban va triên khai thiic liiên.
2. Chü dông xây dtrng trInh dr an sua di, b sung Lut Cong doàn. Triên
khai thrc hen B lut Lao dng (sira dOi), tIch crc tharn gia xây dirng và triên
khai các nghj drnli, van ban huóng dan tbi bành Bô luât Lao dng (sü'a dôi) trong
to chrc Cong doàn. Tap trung tlnrc hin nhiêrn vu dai din, bäo v quyên và li
ich hop phap, chinh dang cua doan viên, ngucn lao dông, chu trong lãnh dao viêc
sira dOi, bO sung, k'' rni tbOa uâc lao dng tp the theo ht.rng phát triên ye sO
luvng, nâng cao chat luvng, quan tam chInh sách dOi vi lao dng ncr. Day rnanh
vic thirc hin quy chê dan chit co sO. TIch cçrc phát buy val trO tO clurc Cong
doãn trong Hi dông lien h.ro'ng quc gia ye tiên liang tôi thiêu vüng nãrn 202 1.
Chti dong tlurc hiên các giãi phap dê tao diêu kin tliun li cho cong doàn co sO
tiên hành darn ph.an, thi.rcing lu'çrng tiên lirong cho nguOi lao dng närn 2021 theo
quy dinh pháp lut. Kiên toàn và nâng cao hiu qua hoat dông tr van pháp luât
cong doàn. TIch circ tharn gia kirn tra, giám sat viêc chap hành pháp luãt lao
dOng dOi voi ngucxi lao dOng, tap trung giarn sat viêc thrc hen chê do, chinh
sách dôi vOi ngtrOi lao dông ye bão hiêrn xä hi; an toán v sinh tlurc phâm, chat
lu'crng b[ra an ca và chInh sách nâng cao trInh do nghê nghiêp cho ngu'Oi lao
dong TO clurc kip thoi, hiêu qua hoat doug dôi thoai voi nguai sr dung lao
dong. To chii'c tong két, dánh giá rnô hInh trung tarn, van phOng ttr van pháp
luât, sap xêp, kien toan, nâng cao nang lu'c, dáp irng yêu câu cüatInh hInh rnOi.
Nghiên ciru, dê xuât thI diem xây dung Trung tarn tu van Va ho tr nguOi lao
dng cap Tong Lien doán và 0 rnt sO dja phi.rang phii hop. To clurc Hi thi An
toàn v sinh viên giOi toàn quOc.
3. To chrc tt k hoach chain lo cho doàn viên và nguOi lao dông trong
dip let Nguyen dan 2020 vOi m,ic tiêu không dê nguOi lao dng nào không có
Têt. Danh giá k& qua Cinrong trInh "Ngày hi cong nhân - Phiên ch nghia
tInh" dê hoàn thiên trong nam 2020. Nhân rông các rnO hInh thiêt thuc chärn lo
lcii ich vat chat, tinh than cho doàn viên và ngisOi lao dông, dãc biêt là chãrn lo
cho doàn viên, nguOi lao dng 0 doanh nghiêp ngoài khu we nhà nuOc, cac khu
cOng nghip, khu chê xuât, phân du ky rnOi 375 thOa thun hop tác. SOa dôi,
bO sung Quy chê thành lap, tO chirc boat dng cila Qu "M.ài am COng doàn"
phà hop vOi tinh hInh tIc tiên, phn du xãy di,rng, stra ch[a 2.63 8 nhà Mai am
cong doàn. HuOng dan to chO'c, hoat dng, quan l' Qu xà hi cüa Cong doàn.
Nghiên cru, hoan thiên quy dinh quän l' chi.rong trinh, du an tãi chInh vi inO
ctia cOng doàn. Tiêp tuc triên khai thi.rc hin xãy dçrng cãc thiêt ché cOng doàn
tai các khu cOng nghip, khu ché xuât theo e an dã dirGe Thu ti.rOng ChInh phu
phê duyt.
4. Tuyn truyn, nâng cao nhn thtrc v Dáng, thành tru phát triên dt
nisOc, gàn vOi hc tp và lam theo tu' tuOng, dao dirc, phong each HO ChI Minh;
ye giai cap cOng nhân, ye tO chirc và hoat dông cong doàn dOi vOi doàn vien,
ngirOi lao dng. Tuyên truyen ye dai hôi Dáng các cap tien tOi Dai hi dai bieu
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toàn quc in thr XIII cUa Dáng; tich ctrc tham gia dOng gOp ' kiên vào dçr thão
van kiên dai hi dãng cac cap, Van kiên Dai hi Xlii cila Dáng. Tiên hành
thu'äng xuyên các hoat dong tuyên truyên ye pháp luãt lao dng cho doàn viên,
cong nhân, viên chrc, lao dng. To chrc dông bô các hoat dong Tháng Cong nhân
nãm 2020, trong tarn c cong doàn Co sä doanh nghiep thuôc các thành phân kinh tê
và Chuong trInh Thñ trOng Chinli pint dôi thoai vO'i nguäi lao dng tiêu biêu trong
phong trào "Lao dng giOi, Lao dng sang tao" (2016 - 2020). Phôi hcp vOi các
ngành chirc nãng chñ dng thông tin trên mang xa hi cila Cong doàn. Dôi rnO
can bàn hoat dng nghiên ctru thr !un xã hi cüa to chirc Cong doàn. Cüng cO
nâng cao chat krong cac trang facebook cña 52 LDLD tinh, thành ph& Xây
dijng quy ch& t chirc dào tao nghip vi cho 156 can b phii trách trang
facebook càa 52 LDLD tinh, thành phO. Phân dâu thành 1p 223 To t,r quán kim
nhà tro cong nhân.
5. Tip mc dày rnanh cong tác phát triên doàn viên,thành lap cOng doàn
Co s& và cong tác bOi du'Ong, dào tao nghiêp vi, k nang hoat dn.g cüa diü tjch
cong doàn Co so. Tiên hành sap xêp b may co quan LDLD tinh, thành phô,
cong doàn nganh, tong cOng ty va trnYng &rcmg. Hoàn thành co bàn vic cap
nht du lieu doan viên và dôi the doàn viên cong doan; Phân dâu nhp thông tin
6836.319 doàn viên len phân mérn quail l doàn viên. DOi mài vic dánh giá
xêp Ioai chat 1ung boat dng các cap cOng doàn. Triên khai Kê hoach tO chtrc
xét chon và trao tang "Giãi thirong Nguyen Van Linh" lan thir II, nãrn 2020.
ChO dng phi hcip vi cac cap ày däng v co câu dai. din to chàc Cong doàn
trong cap ày rnâi.
6. Trin khai K hoach thi dua narn 2020 trong cOng nhân, viên chàc, lao
dông vài chu d: Cong nhân, viên chuc, lao dông cà nuâc thi dua dOi ini, sang
tao, lam chü khoa hQc cong ngh, lap thành tIch thiêt tlit.rc chào rnirng 90 nãm
thanh lap Dang Cong san Viêt Nam, Dai hôi dang bô cac cap tiên toi Dai hôi dai
biêu toãn quOc Ian thr XIII càa Däng Va Dai hi thi dua yêu niràc Ian thir X. Tp
trung dày rnanh cac phong trào thi dna tai co s&, thàc day nang suât lao dng,
chat hrcrng san phârn, hiu qua cong tác, dam báo an toàn iao dng. Phong trào
thi dua "Dôi rni, sang tao, hieu qua trong hoat dng cUa tO chirc Cong doàn"
hung trong tam vào kêt qua phuc vu nâng cao chat ltrcing hoat dng cong doàn
ca s&. To chiirc Hôi nghi diên hinh tiên tiên cOng nhân, viên chirc, lao dng các
cap tiên tOi Dai hOi thi dua yeu nt.rc cOng nhân, viên chàc, lao dông lan thñ' X,
giai doan 2016 - 2020.
7. T chrc t6t cong tác thu tài chinh cong doàn theo k hoach. Quan i'
chat che, chi tiêu tiêt kiem, phvc vij tOt hoat dng càa to chirc Cong doãn, tang
cträng cong tác kiêrn tra, giám sat. Triên khai chê do kê toán cong doàn xây
di.rng theo quy dm11 rnâi. Nâng cao chat krong, hiêu qua hoat dông ày ban kiêm tra
cong doàn. Triên khai chu'ong trinh kiêm tra, giárn sat cUa các cap cong doàn narn
2020 theo huàng tap trung, không chOng chéo, chà trong cong tác kiêm tra tài
chinh cñng cap yà kiêrn tra cong the thu, chi, quân l tài ch.mn.h càa cong doàn Co sä.
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IV. TO CHUC THU'C HIN
1. Cäc ban trrc thuc Tong Lien doàn
Can cir chixang trInh cong tác, chüc nang, nh.im vu, lmth vijc phu trách d
tharn mru ban hành van bàn chi dao, huóng dan, don doe, kiêm tra, giám sat cac
Lien doàn Lao dông tinh, thành. phô, COng doàn ngành trung t.rang, Cong doãn
tong cong ty tnrc thuôc TOng Lien doàn triên khai tiure hin; tiêp nhn Va phãn
ánh vâi Ban Chap hành, Doàn Chü tjch Tong Lien doán v nhthig vi.ràng mac,
ph.át sinh trong qua trinh triên khai tlurc hin, tham rnu'u dé xuât plurong an
giãi quyêt.
2. Các Lien doàn Lao dng tinh, thành ph, Cong doàn ngãnh trung
tro'ng và tu'o'ng thro'ng, Cong doàn tong cong ly trrc thuc Tong Lien doàn
Can cU' chtxang trInh cong tác cia Tong Lien doàn, tinh hinh tlurc tin tai
dja phu'ang, dan vj, nghiên c(ru, ci the hOa, bO sung vào chirang trmnh cong tác
cua cap mmli, clii dao, lu.râng dan cac cap cong doàn trijc thuc triên khai, darn
bão dng bô, khã thi, dnh k' báo cáo Ban Chap hành TOng Lien doàn./.

Noi nhn:
- Van phàng TW Dàng:
- Ban Dan vn TW Dàng
- Uv ban TW Mt trn To quOc VN
- Các die Ur viên BCH TLD:
- Các LDLD tinh, thành ph&
- Các CD ngành TW va tu'o'ng duang.
CD TCTv true thuôc TLD:
- Các ban. don vi truc thuôc TLD.
-. Lu'u: Van thir, Tong hq
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