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Thc hiên Hiing din s 64-HD/BTGTU ngày 20/8/2018 cüa Ban Tuyên 
giáo Thành üy Ha Ni ye "Tuyên truyn Dgi hi Cong doàn Vit Narn lan thi' 
XII", Ban Tuyên giáo Dâng üy Khôi ct nghj cap üy các to chc co so dàng thirc 
hin mt s ni dung sau: 

1. Tuyên truyn các quan dim, chü tnrcing cOa Dáng, chInh sách pháp 1ut 
cOa Nba nuOc v xây dirng giai cp cOng nhân và tO chOc Cong doàn Vit Nam. 

2. Tuyên truyn v ljch sO phát triM Cong doàn Vit Nam; kt qua nôi ht 
trong thirc hin Ngh quyt Dai  hi Cong doàn ln thO Xl nhim k 2013 — 2018 và 
rniic tiêu, phuang huó'ng, nhim vii cOa COng doàn Vit Nam nhim kS'  2018-2023. 
(co D cu'ong tuyên truyn cia Ban Tuyên giáo Trung wo'ng gü'i kern,). 

3. Lira ch9n m5t  trong s các khu hiu tuyên truyM d cãng treo truOc trV sG 
ca quan, dan vj: 

- Nhit 1it chào mOng Dii hi Cong doàn Vit Nam ln thO XII, nhim k5z 
'2018-2023! 

- Cong doàn Vit Narn dM mOi, sang tto vi quyM, lçri Ich hçip pháp cOa doàn 
viên, cOng nhan, viên chOc lao dng, vi sir phát triM b&n vüng cOa dt nithc! 

- Xây drng giai cp cOng nhn Vit Nam v€thg manh,  xOng dáng là giai cap 

tiên phong, lirc luçmg di du trong sir nghip cong nghip hóa, hin dai  hóa dt nuó'c! 

- Tang cuOng khi dai  doàn kt toàn dan tc trên nên tang lien rninh giai cap 

cOng nhân vOi giai nông dan và di ngü trI thOc do Dâng lành dao! 

- Cong nhân, viên chOc lao dng ThO dO thi dua 1p thânh tIch chào mirng Di 
hi XII Cong doàn Vit Nam! 

- COng nhân, viên chOc lao dng ThO dO quyt tam thirc hin thing lqi Ngh 
quyt Dai  hi COng doãn Thành ph Ha Ni ln thO XVI, Nghj quyêt Dai  hi XII 
Cong doàn Vit Nam! 

- COng nhân, viên chOc lao dng Thu do dy math  vic thçrc hin "H9c tp 

và lam theo tu tithng, dao  dOc, phong cách H Chj Minh"! 



hj Nguyen Hanh 

- Nng sui, cht luang, hiu qua là trách nhim và 1c'i Ich cüa môi doàn vién 
và ngi.thi lao dung! 

- Dàng Cong san Vit Narn - Di tin phong cüa giai cp cong nhân Vit 
Nam, nguii lath dao, t chirc mi thng lqi cüa each mtng Vit Nam muon närn! 

- Niic Cong hôa xâ hi chü nghia Vit Nam muon näm! 

- Chü tjch H CM Minh vi di sng mâi trong sir nghip cüa chüng ta! 

4. Tuyên truyn din bin, kt qua Dti hi Cong don Vit Nam lan thi. X1I 
hoat dông quán triêt, hoc tap, trin khai Nghj quy& ngay sau khi Dti hi kt thüc. 

5. Dãng tái D cucmg tuyên truyn Dii hi Xiii Cong doàn Vit Nam, nbim 
k' 2018 — 2023 cüa Ban Tuyên giáo Trung ixng trên Trang Website cüa co quan, 
dcnvj. 

Ban Tuyên giáo d nghj cp üy các t chüc co si dáng quan tam, triên 
khai thuc hiên./. 

Niithân: 
-BanTuyêngiáoTU; (dê 
- Ban Thung vti DUK, b/c) 
- Các Ban, Van phOng DUK; 
- Nhu trên; (dê thlh) 
-LuuTG. 

TRUNG BAN 



DE CU'ONG 
Tuyên truyn JJii hi XII Cong doin Vit Nam, 

nhiêm k 2018 - 2023 

A. L!CH SU PHAT TRIEN CONG DOAN VIT NAM 

I. Di hii thành 1p Tng COng hi DO Bc k5 
Do Ban Chap hành Trung uo'ng lam thO Dông Du'ang Cong  san Dãng triu 

tap vâo ngày 28/7/1929, tai nhà sO 15 ph Hang Non, thành ph Ha Ni. Di hi 
dã bâu ra Ban Chap hành lam thô Tong COng hi DO do dông chI Nguyn Dic 
Cânh, Uy viên Ban Chip hành Trung uong lam thai Dông Duong Cng san Dãng 
dirng dâu. Di hi thông qua Chuong trInh, Diu 1 cia COng hi DO, quyt djnh 
ra Báo Lao dng vã Tp chI COng hi DO. 

II. Ten gçi cüa to chi?c COng doàn Vit Nam 
Cong hi DO (1929 - 1935); Nghip doân Ai hü'u (1936 - 1939); Hi Cong 

nhân Phãn dê (1939 - 1941); Hi Cong nhân C'Cru quc (1941 - 1946); Tng Lien 
doàn Lao dng Vit Nam (1946 - 1961); Tong Cong doân Vit Nam (1961 - 

1988); Tong Lien doân Lao dng Vit Nam (1988 dn nay). 
III. Các di hii cüa Cong doàn Vit Nam 
1. Di hi COng domn Vit Nam 1n thfr I 
Hpp tr ngây 01 - 15/01/1950 ti tinh Thai Nguyen, Di hi dä quyt nghi 

ye nhirn vi truôc mat c1a Cong doan dôi vói duang lOi kháng chiên, kin quôc 
ciia Dàng. Dai  hi dã bâu Ban Chp hành gOm 21 iy viên chInh thrc vâ 04 fiy 
viën dr khuyêt. Dng chI Hoãng Qu& Vit dugc bâu lam Chñ tch, dông chI 
Trân Danh Tuyên lam TOng Thu k. 

2. Di hii Cong doàn Vit Nam 1n thfr II 
Hpp tir ngày 23 - 27/02/1961, ti Thi dO Ha Ni. Di hi dã thông qua 

ahUng bin php tot nhat cIA thrc hin thrOng 1i, chinh sách ma. Di hi toàn 
quc lan thir III cüa Dãng cIa vach  ra v cOng cuc xây drng chü nghTa xã hi 0 
mien Bäc, lam co sO vng chc cho cuc du tranh thirc hin hOa bInh thng nh.t 
nuOc nhà. Dai hi quyêt djnh dOi ten Tng Lien doân Lao dng Vit Narn thành 
TOng Cong doàn Vit Nam. Di hi cIa bâu Ban Chap hành gôm 55 üy viên chInh 
thiirc và 10 iy viên dir khuyêt. Dông chI Hoàng Quc Vit thrçic bâu lam Chñ 
tich, dông chI Trân Danh Tuyên dugc bu lam Tong Thu k~'. 

3. Dai hôi COng doin Vit Nam 1n thfr III 
H9p tr ngày 11 - 14/02/1974 ti Thii dO Ha Ni. Di hi bieu duong nhng 

thành tIch to lón cOa  giai cp  
chông M5 cru nuO'c và xây dirng chi nghTa xã hi hon 10 näm qua vâ dê ra 
nhim vii cho cong téc cong doàn trong giai don rnOi. D?i hi cIa bâu Ban Chap 
hanh gOm 72 Oy viên, Ban Thu k' gOm 09 iiy viên. DOng chi TOn Dirc Thãng 
du?c bâu lam Chfi tch danh di TOng COng doàn Vit Nam. DOng chI Hoàng 
QuOc \Tit ducyc bãu lam ChO tich, dOng chI Nguyen Dirc Thun ducrc bâu lam 
Phó Chi tch kiem TOng Thu k. Các dOng chI Nguyen COng HOa, Truong Thi 
M dixçc bâu lam Phó Chf rich. 
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4. Di hi Cong doãn Vit Nam Ian thi' IV (nhim k5i 1978 — 1983) 
Hçp tr ngây 08 - 11/5/1978 ti Thñ do Ha Ni. D?i  hi da cii the hóa 

nhü'ng nhirn vi each mng cña giai cp cOng nhân và phong trào cOng doàn theo 
tinh thn Ngh quyt D?i  hi Ian thir IV cña Dàng, nhirn vi trçng tarn là tp 
hcxp, vn dng cOng nhân lao dng hang hái thi dua lao dng san xuãt, thirc hin 
thing 19'i hoch Nhà nu'á'c 5 nàrn 1n thñ hai. Di hi dã bâu Ban Chip hành 
gm 155 fiy viên, Ban Thu k' gôm 12 y viên. Dông chI Nguyn Van Linh,Uy 
viên Bô ChInh trj Ban Chap hânh Trung uo'ng àng duç'c bâu lam Chñ tjch; dông 
chI Nguyn H ducic bâu là Phó Chü tch, dông chI Nguyn Dirc Thun ducic b.0 
lam Phó Chü tjch kiêm Tong Thu ks'. 

5. Di hii Cong doàn Vit Nam Jan thfr V (nhim 1983 — 1988) 
Hop tr ngày 16 - 18/11/1983 t?i  Thii do Ha Ni. Di hi dê ra nhü'ng 

nhirn vi: ây m?nh  phong trào thi dua lao dng san xuât trong cOng nhn, viên 
chirc; phát ding phong trào cong nhân, viên chirc thi dua phic vi nông nghip, 
dua nOng nghip trng buóc tiên len san xuât Ió'n xã hôi chü nghTa: lap lai trât tu' 
xa hi trén mt trn luu thông phân phi; thxc hin tt các nhirn vp v van hóa 
xã hi; tham gia xây drng lrc lucing vu trang, cñng c quc phOng, bào ye an 
ninh chinh trj, trt tr xã hi; phát triên h?p  tác vri COng doàn Lao, Campuchia, 
Lien XO và các nuóc khác trén the gió'i, gop phân bâo v hOa blnh vâ tin bô xa 
hi. Di hi dã bâu Ban Chap hãnh gOm 155 iy viên, Ban Thu k gôrn 13 iy 
viên. Dng chi Nguyn Dc Thun du'c báu lam Chf tjch, dOng chI Phm Th 
Duyt du'c bâu lam Phó Chü tjch kiêrn TOng Thu ky". 

Di hi Ian th' V dã nhât tn lay ngày 28/7/1929, Ngây Dai hôi thành lap 
COng hi DO Bàc k' lam Ngày thânh 1p COng doàn Vit Nam. 

Thang 02/1987 dOng chi Ph?m The Duyt dugc bâu lam Chñ tjch, dông chI 
Vu Dnh duo'c bâu lam Phó Chñ tch, dOng chi Duong Xuân An dup'c bâu lam 
TOng Thu k. 

6. Dai hOi COng doàn Vit Nam Ian thfr VI (nhim k3i 1988 — 1993) 
Hop tr ngày 17 - 20/10/1988 ti Thu dO Ha Ni. Di hi d ra phuo'ng 

hu'ng nhim v1i, trong do hai nhim vi chInh là: d5ng viên cong nhân, lao dông 
dM mOi co ch quán l kinh t hng hái dy mnh san xut, thc hành tit kiêrn; 
chäm lo dO'i sng, báo v 19'i Ich chInh dáng cia nguôi lao dng. Miic tiêu cfia 
Di hi là "Thrc hin duô'ng lôi dOi mi ciia Dáng vi vic lam, dà'i sang, dan chñ 
và cOng bang xa hi". Di hi quyt djnh dOi ten TOng COng doàn \Tjêt Narn 
thãnh Tng Lien doan Lao dng Vit Nam. Di hi dã bâu Ban Chp hành gm 
155 uy vien, Ban Thu k gOm 15 iy vien. Dông chI Nguyn Van Tu, Uy vien Ban 
Chip hành  Trung ng±)àng upic. bAuJàn ü_ti.c1i_Cácdng  ch1  Duio'ng Xuân_ 
An, Ci Th Hâu dup'c bâu lam Phó Chñ tch. 

7. Dai hôi COng doàn Vit Nam Ian thñ' VII (nhim kS' 1993 — 1998) 
Hop tr ngày 09 - 12/11/1993 ti ThO dO Ha Ni. Di hi xac djnh mc tieu 

c11a hoat dng cOng doàn trong nhü'ng nàm tó'i là "Di mó'i t chirc vã hoat dông 
cOng doàn; gop phn xãy drng và báo v TO quOc; chäm lo và bào ye li Ich cña 
cOng nhân, lao dng". Di hi báu Ban Chap hânh gOm 125 ñy vien, Doàn C1Ii 
tich gOln 15 ñy viên. DOng chI Nguyn Van Tu, Üy viên Ban Chip hành Trung 



uang Dãng dup'c báu lam Chii tjch; dông chI Cii Th Hu, Uy viên Ban Chp hành 
Trung uo'ng Dâng, các dông chI Hoâng Minh Chic, Nguyn An Luang, Hoàng 
Thi Khánh duoc bâu lam Phó Chü tich. 

8. Dii hi Cong doin Vit Narn 1n thtr VIII (nhim k 1998 — 2003) 
H9p tir ngày 03 - 06/11/1998 ti Thñ do Ha Ni. Mic tiêu cia Di hi là 

"VI sr nghip cong nghip hóa, hin di hóa dt nuc. VI vic lam, di sang va 
quyên dan chii cüa cOng nhân viên chic và lao dng. Xây dirng giai cp cOng 
nhãn Va to chirc COng doàn vctng m?nh".  Di hi dã bâu Ban Chap hành gOrn 145 
ñy viên, Doàn Chi:i tch gOm 17 iy viên. DOng chI Cii Thj Hu Uy viên Ban Chip 
hành Trung ucmg Dâng duoc bâu lam Chü tjch; các dOng chI Nguyen An Lrnmg, 
Dng Ng9c Chin, D Dtrc Ngç, Nguyn DInE Th.ng thr9'c bâu lam PhO Chñ tch. 

9. Di hi Cong doin Vit Nam Ian thü' IX (nhim kSi  2003 — 2008) 
H9p tr ngày 10 - 13/10/2003 ti Thi dO Ha Ni. Di hi dã xác djnh khu 

hiu hành dng cia COng doàn Vit Nam trong thô'i kS'  rnâi là "Xây dirng giai 
cp cOng nhân và tO chrc Cong doàn vng mnh, chàm 10 bào v quyên và lçi 
Ich hçrp pháp, chInh dáng cña cOng nhân, viên chirc, lao dng, gop phãn tang 
cu?ng di doàn két toàn dan tc, thirc hiên thäng Igi sr nghip cOng nghip hóa, 
hin di hóa dat nuc". Di hi bau Ban Chap hành gôm 155 üy viên, ti Di hi 
bau 150 ñy viên, so con li s bâu bô sung trong nhim kS'.  Doàn Chi tich  gOm 
19 y viên. DOng chi C Thi, Hu, Uy viên Ban Chap hành Trung uang Dàng 
duoc bâu lam Chii tich; các dông chI D.ng Ng9c Ting, Nguyen Hoà BInh, 
Nguyen DInh Thng, Do Dirc Ngç, Dng Ng9c Chiên duçc bâu lam PhO Chñ 
ti,ch. Tháng 12/2006 dOng chI Dng Ng9c Tiing dugc bâu lam Chi tjch. Tháng 
9/2007 các dông chI Hoàng Ng9c Thanh, Mai Drc ChInh, Nguyn Thi,  Thu 
HOng, Nguyen Van Ngàng dugc bu lam Phó Chü tich. 

10. TJui hi Cong doàn Vit Nam Ian thfr X (nhim k' 2008 — 2013) 
H9p tr ngày 02 - 05/11/2008 tai  ThU dO Ha Ni. Di hi dê ra m1ic tiêu 

"Tiêp tic dOi mO'i ni dung, phuong thrc hot dng cUa cOng doàn c-ac cp 
huó'ng ye co' sO', lay co' sO' lam di,a bàn hot dng chU yêu, 1y doàn viên, cOng 
nhân, viên chi.rc, lao dng lam di tu'gng v,n dng; chuyên mnh hot dng cOng 
doàn vào vic t chirc thc hin c.hiirc náng di din, bào v quyên, 19'i Ich hcip 
pháp, chInh dáng cUa doàn viên, cOng nhân, viên chrc, lao dng; xây drng quan 
h lao dng hâi hOa, On djnh, tiên b; gop phân thUc day sr nghip phát triên 
kinh tê - xã hôi cUa dt nuO'c". 

Di hi nhât trI so lu'p'ng Ban Chap hành gOm 165 Uy viên, ti Dai hôi dã 
bâu 160 Uy viên, so cOn l.i se bâu bO sung trong nhim kS'.  DOng chI Dng Ng9c 
Tung,  Uy vinBan_Châp_hanE Tr.img_uo'ng f)ang_duo'cJaâaJam ChIT tich, c-ac 
dOng chI Nguyen HOa BInh, Hoàng Ng9c Thanh, Mai Dic ChInh, Nguyn Thi 
Thu I-lOng, Nguyen Van Ngâng due bu lam Phó ChU ti,ch. 

11. Thui hi Cong doàn Vit Nam In thtr XI (nhim k' 2013 — 2018) 
H9p tr ngày 27 - 30/7/2013, ti ThU dO Ha Ni. Di hi dê ra muc tiêu, 

phuung huOg tOng quát trong nhim kS'  là "Tiêp tiic dOi rnO'i ni dung và phucrng 
thirc hoat dng cOng doàn theo huO'ng vi doàn viên Va nguO'i lao dng, vi sr phát 
triên ben vng cUa dat nuO'c; tp tning huóig ye co sO', thrc hin tt chic nang 
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chàrn lo di song, dai din, bâo v quyên, lcii Ich hçp pháp, chinE dáng ci1a doàn 
viên, nglià'i lao dng; tham gia có hiu qua vào cOng tác quàn li nhâ nuó'c, quân l 
kinh t xã hi; nâng cao cOng tác tuyên truyén, 4n dng, giáo dyc vâ tO chirc thi 
dua yêu nu'ó'c trong doân viên và ngui lao dng; day m?nh  phát triên doàn vién, 
thành l.p cOng doàn ca sO chám lo dào tao,  bOi duong can bO cOng doàn, xây drng 
t ch'rc cOng doàn vthg rnanh, gop phân xây drng giai cap cOng nhân ngày càng 
ló mnh, x1mg dáng là lc lup'ng nông cOt, di dâu trong sr nghip xây dung và báo 
v To quôc Vit Nam xã hi chñ nghia". 

Dai hi nEat tn so lucrng iiy viên Ban Chap hành gOrn 175 1iy viên, tai fi hi 
dã bâu 172 fy viên, so con 'a  s bâu b sung trong nhiêm kS".  Doàn Chñ tich là 27 
Üy viên. Dng chi D.ng Ngçc Ting, Uy viên Ban Chap hành Trung aang Dáng 
duyc bâu lam Chü tjch; các dông chI: Iran Thanh Hái, Mai Dñ'c ChInh, Nguyen Thi 
Thu Hông, Nguyen Van Ngàng, Iran Van L duç'c bâu lam Phó ChO tjch. 

Ngày 14/4/2016 dông chi Bfii Van Curng, Uy viên Ban Chp hânh Trung 
u'o'ng Bang du'gc bâu lam Chñ tich.  Ngày 17/3/2017 dOng chI Trãn Van Thut du'gc 
bu lam Phó Chü tich. 

B. KET QUA NOI B4T TRONG THTIC HIN NGHJ QUVET PAl 
HQI CONG DOAN VIT NAM LAN THU' XI (2013 - 2018) 

1. Thirc hin nhim vi di din bão v quyên, 19'i ich hçrp pháp cfia 
doãn viên và ngithi lao dng: TO chc cOng doàn dã phát huy nang lrc, tn tue 
cña di ng can b, doân viên, trong vic tham gia xay drng chInh sách, pháp 
lut. Nhiu d xut cüa cOng doàn dã dugc tiêp thu, gop phân quan tr9ng bào v 
quyn Igi hgp pháp cña doân viên và ngu'èi lao dng, tiêu biu là tham gia xây 
dirng Lut Bào him xa hi, Lut An toàn v sinh lao dyng, B lut T tiing Dan 
sr (sfra dôi); các nghj djnh huáng dan thi hành B lust Lao dng, Luât COng 
doân nãm 2012, tham gia có hiu qua trong Hi dông tin lu'ong quc gia 

Trong nhim kS'  dã k kt dupt 27.866 bàn thOa uc lao dng tp th, tang 
khoãng 5% so vói u nEim ks'; Be an xây dirng Thu vin thôa uc lao dng 
tap the din t dat  duac kt qua buc dau. BInh quân hang nãm có 98% ca quan, 
dan vItO  chc hi nghi, can b, cOng chic và 55% doanh nghip có t chc cOng 
doãn t chrc hi nghj nguñ lao dng. Tr hon 9.000 cuc di thoai dlnh kS", hon 
400 cuc dOi thoi d.5t xuat nãm 2014 dã tang len 30.641 cuc di thoai dlnh kS', 
hon 3.101 cuôc dOi thoai dat xuât vào nàm 2017... 

2. Hot dng cham lo, dii din bão v quyn, lçri ich hçrp pháp, chInh 
dáng cüa doin viên, nglrô'i lao dng: COng doàn d tIch cvc  tharn gia xây drng 
chInh sách, pháp lu.t lien quan den nguài lao dng vâ t chirc cOng doàn; nhiu 
.chiitruang,_ch  Inh sáclicñaDâng,Nh r.âcê y_dmggii_cpcOnnEn_v  a  
tO chirc cOng doàn dã dugc ci the hóa và di vào cuc sOng. Nghj quyêt cüa Ban 
Chp hành Ing Lien doân ye "Chat lugng ba an ca cña nguà'i lao dông" dã dat 
kt qua buc dâu, có 2.28 1 cOng doàn co s di thoai, thuo'ng lugng thành cOng 
nâng giá tr bü'a an ca ca 587.23 9 nguèi lao dng tx 15.000 dOng tr len. Tng 
Lien dean dã dê xuât Va duge Th tuó'ng Chinh phf phê duyt Be an "Du tu xây 
dung các thiét ché cña cOng dean t?i  các khu cOng nghip, khu ch xuât", nhu: 
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nhà i, nba tré, siêu thj, trung tam van hóa, tx vn pháp lut... dã trng brc nâng 
cao chat lugng cuc sng cla ngthi lao dng. 

Chuong trInh phüc lqi cho doàn viên cong doan vá diem khOi dãu nãm 
2017 là nãm "VI lgi Ich doan viên", tao br chuyên bi.n quan trpng trong tu 
duy vO hot dng cOng doàn theo huOng mang li 1?i  Ich thiêt thrc nhiu hon cho 
nguè lao dng là doàn viên cOng doàn, to sx khác bit rö net so vó nguô lao 
dng chua là doàn viên cOng doàn, gn 02 triu doàn viên, nguài lao dng thxç'c 
hung igi vO trj giá 526 t' dng. 

Chuong trinh "Têt Sum vây" duac trin khai tir nãm 2015, huy dng các 
nguOn luc ho tro, to diêu kin dO ngui lao dng dugc sum h9p vó gia dinh; 
các c.p COng doàn dã tO chirc chäm lo, tng qua Têt, ho trq ye tàu, xc dua den 
cho hon 8 triu lugt doàn viOn, ngithi lao dng có hoàn cãnh khó khan, bj mt 
vic lam... vâi tOng so tiên hon 8.500 t dOng. 

Chuong trInh "Mái am COng doàn" dã ducc cap cOng doàn tIch circ tic 
hiên, trong 5 näm qua, dã có trOn 20 ngàn gia dInh doân viOn, ngithi lao dng 
nghOo dugc xây dxng nhâ mó hoc sira chta nhà ô vâi tong s tin hon 500 t' 
dOng. Qu9 QuOc gia giâi quyt vic lam, Qu9 trg von cho nguà'i lao dng nghOo 
tu to vic lam tiOp tc dupc nhân rng, gOp phân to vic lam ca hon 350.000 
lao dng môi närn. Các co si giáo d1ic nghO nghip cüa t chrc COng doàn dä n 
luc vuot qua khó khän Va do to duçc 165.000 nguà... 

3. Hot dng tuyên truyn, giáo dic: Các cap Cong doàn quan tarn tuyên 
truyn ph biên chñ tmoiig, duông lôi cua Dàng, chinh sách pháp lut cña Nba nuO'c, 
nhiêm v'i cia tO chrc cong doàn. Môt sO chuong trInh tr9ng tarn, gànvOi thirc hin 
nhim v chInh trj, phát trin kinh t xã hi cfa dat nuOc dugc tO chrc phong 
phO, da dng. Các cap cOng doân thrc hin 647.203 CUC tuyOn truyOn phO biên 
chO truong, duàng lOi cOa Dàng, chInh sách pháp lut cña Nhà nuOc, nhim v 
cOa tè chirc COng doàn, thu hOt 27.685.716 luot cOng nhân, viOn chirc, lao dng 
tham gia. biOn son và phát hành khoãng 6 triu tâi lieu tuyOn truyên tói doàn 
viOn, nguà lao dng. Chi thj 03-CT/TW và Chi thl 05-CT/TW cOa B ChInh trj 
v "Dy rnanh hpc t.p và lam theo tu tung, dao drc, phong cách HO ChI Minh" 
duoc trin khai dui nhiêu hInh thrc da dng i các cap cOng doàn. Doàn ChO 
tch TOng LiOn doàn dã quyt dnh triOn khai b nhn din Cong doàn Vit Nam 
vO mong mun th hin rO hon trách nhim cüa di ngü can b cOng doàn trong 
thi.rc hin nhirn vi truc doàn viOn, nguài lao dng. 

"Tháng COng nhân", hot dng tiOu biêu cOa tO chñ'c COng doan dä dành dugc 
sr quan tarn, ghi nhn càa lãrth do Dàng, Nhà nuâc, cap iy, chInh quyOn da 
phuong,sdôngJhi nJan to.asau.sAc_trong nhdoànviOn,.ngithLlaodng_và 
cong dOng xã hi; sau 5 nàm thrc hiên, các cap cOng doàn to chiirc 19.352 lugt phát 
dông, hu&ng 1mg "Tháng COng nhân", thu hOt 2,9 triu lugt doàn viOn, CNVCLD 
tham gia; 573.772 luçt CNVCLD ducic thAm hOi, t.ng qua vâi hon 149 t' dOng; dàc 
bit tr nãm 2016 cO 14.395 doanh nghip cO tO chrc cOng doàn cam kOt "QuyOn lgi 
dam bâo, phOc Igi tOt hon cho doàn viOn, ngui lao dng... dOng hành cOng "Tháng 
COng nhân", TOng LiOn doàn phOi hop vâi các bô, ngành, dia phuong tO chirc 3 cuôc 
gap g gifla ThO tumg Chinh phO vOi cOng nhãn viing kirth tO tr9ng diOrn khu virc 
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phIa Narn, khu vrc mien Trung Va khu vrc phIa Bäc (näm 2016, nãm 2017 và narn 
2018) vái ni dung, phuong thic to chñc ngãy càng hoàn thin. 

4. Phong trào thi dua yen nu'ó'c: Phong trào thi dua yêu nuoc trong 
CNVCLD có sr chuyn biên tIch cIc. Các cap cOng doàn dà c1i the hóa phong 
trào thi dua "Lao dng giOi", "Lao dng sang tao",  "GiOi viêc nuó'c, dam vic 

nhà', phong trào "Xanh- Sach-  Dp, Bao darn an toàn v sinh lao dng", phong 

trào "'van hóa, th thao" dat  ducxc  mOt  sé kt qua thit thc, tiéu biu là phong 
trâo thi dua lien kt xây drng Nba may Thñy din Lai Châu vu'çlt tiên do, hoàn 
thành sóm han mt närn, lam igi cho ngân sách Nhà nuó'c trên 7.000 t' dOng. 

Các cp cOng doàn da t chirc nhiu hInh thirc tOn vinh, khen thu'ng dng 
viên nguO'i lao dng trirc tiêp, can b cOng doàn co so có thânh tIch xuât sac 
trong hot dng cOng doàn. Giâi tli.r&ng Nguyen Dirc Cânh, Giâi thuO'ng Ton 
Drc Thäng... Di hi Thi dua yêu nu,Oc CNVCLD toàn quôc Ian thi IX dã tOn 
vinh 486 cá nhân, tp the trong phong trào thi dua yêu nuOc giai doan (2010 - 
20 15). Bang xp hng doanh nghip vi nguO'i lao dng du'cic nâng len thành Giâi 
thuOig "Doanh nghip vi ngui lao dng" dã gop phân dng viên, khIch 1 các 
doanh nghip câi thin diêu kin, mOi truO'ng lam vic, chàrn lo dô'i sng vt 
cht, tinh thin cho nguO'i lao dng. Tong Lien doàn tO chrc các Chuong trInh 
"Vinh quang Vit Narn - Deu an 30 nàrn dôi mó'i", tOn vinh 30 tp the, cá nhân có 
thânh tich dc bit xut sac trong 30 nàm dôi mó'i; "Vinh quang Vit Narn - Dâu 
n nhfhg cOng trinh", tOn vinh 8 cOng trInh kdt tinh trI tue, bàn 1mb cfia niTOng 

nguôi lao dng Vit Narn 
5. Xy dirng tO chic cOng doin vii'ng manh,  tIch clrc tharn gia xy 

dyrig Bang, chInh quyên trong sch, v&ng mnh: Chuo'ng trinh phát triên doàn 
viên giai don 2013 - 2018 dà dugc các cap cOng doàn tp trung thrc hin. Tinh 
den ngày 30/11/2017, Ca nuOc dã cO 10.051.052 doàn vien thuôc 126.313 cOng 
doàn Go' sO; tang so vOi dâu nhirn kS'  han 2,1 triu doàn viên; hoàn thãnh chi 
tiêu cüa nhiêrn kS'  tnthc thai hm Trong dO, có 44 cOng daân tinh ngành dã triêri 
khai phát triên doàn vien theo phuang pháp mO'i, thành 1p 1.010 cOng doân co 
sO, ket nap  97.23 1 doàn vien. 

Hang nám, bInh quân 90% cOng doàn Ca sO co quan hành chinh, don vi sir 
nghiêp và doanh nghip khu vrc nhà nu'Oc dat  vng  manh,  45 - 55% cOng doàn 
co sO' 0 ngoài khu virc nhâ nuóc và doanh nghip có vn du tu nu'Oc ngoâi dat 
vng manh, dat chi tiêu ngh quyt dê ra. 

COng tác sap xp, kin toàn t chic b may theo hu'ó'ng tinh gon, tang 
cu'à'ng boat dng hu'O'ng ye co sO dã dat  ket qua buOc dâu. Trong nhiern  ki, có 
63/63 di ahuang 
giâi th 83 cOng doàn ngành dja phuang cO du0i 2.000 doàn vien. 

Chuong trinh "Nâng cao cht 1ung và hiu qua hoat dng cña dôi ngü can 
bO cOng doàn" ducc tiên hành thuOng xuyên. Trong nhiern kS' dã dâo tao, bi 
thrOng 1.242.077 lup't can b cong doàn cac cap. 

Các cp cOng doân dã tIch crc tharn gia xáy thing Dàng, xãy dirng chinh 
quyên trong sach,  vng rnanh. COng doàn ch dng tharn gia các boat dng giarn 
sat, phàn bin, gop xây dpng Dáng, gi0i thiu can b cOng doàn tharn gia cp 
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f'y, hôi dông nhãn dan các cp vâ Quôc h khóa XIV. Các cap cong doân dâ gió 
thiu 4 15.160 doãn viên uu tñ cho Dãng, tr du nhim kS'  dn nay, dã có 336.533 
doân viên ru t dugc kêt np Dng. 

6. Cong tác tài chInh 'óng doàn: COng tao tâi chInh cOng doàn cO nhiu 
chuyên biên tIch circ, tp trung tic hin nhü'ng khãu dc bit quan tr9ng d dam 
bão cOng k.hai, rninh bach,  hiu qua. Ca ch quãn l', sfr diing tài chInh cOng doãn 
duoc xây dixng, ban hành kip thi, ca bàn dáp irng duç'c yêu câu nãng cao chit 
1ung hoat dng cña tO chirc Cong doàn. 

7. Hoit dng kiêrn tra cong doàn: Nhim kS'  qua, hot dng cia Uy ban 
Kiêm tra Co nhü'ng chuyên biên quan trçng. Ban Chap hanh, Doãn Chñ tjch Tng 
Lien doàn dâ ban hành Nghj quyêt ye "Nâng cao chat lung, hiu qua hot dông 
Uy ban kiêm tra cOng doân"; Quy djnh thAm quyên và thi t1c xr l' k' 1ut trong 
tO chirc COng doân; Quy ché hot dng Doàn kim tra cüa Uy ban kiêm tra Cong 
doàn; Quyêt djnh ye "COng doàn giãi quyt vâ tham gia giài quyt khiu nai, t 
cáo" nhãm phát huy vai trO cña T.Jy ban kiêrn tra cong doàn... 

Tr nàm 2013 den nay, fy ban kiêm tra cOng doàn các cap a tip 36.376 lut 
doân vien, tiêp nhn 25.3 54 dan khiêu nai to cáo, kêt qua 87% dan thuc th.m 
quyên cia cOng doàn Va 78% dcm thuc thâm quyên cOa co quan nlià nuá'c dã dugc 
giái quyêt, qua do d can thip, baa ye cho 4.0 13 nguô'i duçyc tri li lam vic, 962 
nguôi du9'c h inii'rc kS'  1ut và 35.319 nguô dugc bão v các quyên Igi khác. 

8. COng tác dOi ngoi: Hot dng di ngoi cfia to chrc cOng doãn Viêt 
Nam dt nhiêu kt qua quan trpng; cñng cO v the cüa COng doàn Vit Nam trOn 
the giói; tranh thi duçc sr ng h cia bn be quOc tO trong 1mb virc  lao dng, 
cOng doân vâ baa ye chi quyn bin dáo cña Vit Nam. COng doàn Vit Nam là 
thânh viên chmnh thirc cfia LiOn hip COng doân the gió (WFTU); là thành viOn 
tIch circ trong Hi dOng COng doàn các nuc ASEAN (ATUC); tham gia các hoat 
dng cüa Tong COng doàn quOc tO (ITUC); hqp tác vi TO chrc Lao dng quc 
t (ILO), d'tr hi nghj cüa TO chirc Laa dng quc tA (ILO).... Hin nay, các cp 
COng doàn Vit Nam dã thit 1p quan h song phuang vói 65 tO chi.rc cOng doàn 
trOn the giói và quan h vâi 20 t chc da phuang quOc tO... 

9. COng tác n& cOng: Tang Lien doàn dã ci the hóa céc ch truang, nghj 
quyOt ca Dãng vO phi n, bInh dng giói, cOng tác gia dInh và trO em, tIch cuc 
tham gia xây dirng che d, chInh sách pháp lu.t lien quan dOn lao dng nU, tham 
gia thirc hin các giâi pháp giài quyOt vOn dê truông, lap mâm non các khu 
cOng nghip, khu chO xuât. T' 1 nü tham gia Ban Chp hành cOng doàn cOc cap so 
yOi nhim kS'  tnró'c dä dugc nãng len... 

COng doàn cOc cap có nhiêu dOi rnOi, nãng cao chat lung và hiu qua hoat dông; 
lãnh do cOng doàn các cOp dã phát buy vai trè, trách nhirn truó'c doàn viOn, 
ngui lao dng trong vic giài quyOt nhanh nhy, kp thôi, sang to các cOng yiêc 
thuc thâm quyOn. Sir phOi hqp trong ho.t dng cOng doàn thea ngành nghO, dia 
giai hành chInh dä cO sr gãn kOt. Nãng lrc tham gia ca chO chInh sách, pháp 
luãt, xãy drng van bàn chi dao ho?t dng cOng doàn cO buac phát triOn. COng tác 
chuOn bj, tharn rnuu ban hành van bàn, nghiOn ciiru dã duqc quan tam, tp trung 
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vào niiü'ng vn d birc thit, cii th; tip tic cái cách thii tic hành chinh theo 
hung girn bót thfi tiic, giây ta; chat 1uçng các hi ngh, hi thâo có câi thin. 
Doân Chii tch, Ban Chap hânh Tng Lien doân dã di mó'i cong tác chi do di&u 
hành trong phm vi thârn quyên, kp th6i dé ra mt s chñ truo'ng quan trpng dap 
1rng yéu cu tInh hInh mói. Hi nghj Chñ tch COng doân các ngành, dja phuong 
du'cic duy trI hiêu qua. 

Doàn Chñ tich Tng Lien doân dã có các cuOc lam vic vi môt so dOng 
chi lãnh do Dâng, Nhà nuc d baa cáo, dê xuât mt s ni dung, chü truang 
hot dng cüa COng doàn trong tInh hInh rnó. Quy chê ye mi quan h cOng tác, 
dnh k5' hang nàrn giü'a Doân Chñ tjch Tong Lien doàn vó Chinh phf dugc duy 
tn thu'ng xuyên và dt nhieu kt qua quan trpng. Các chuo'ng trInh phôi hcip 
boat dng vói các ca quan ó trung uong tiêp tic phát huy hiu qua. 

Cong tác nghiên ci'xu 1' lun ye cong nhân cong doàn duçic quan tam, nhiu 
dê tài cap nhà nuá'c, cap Tong Lien doân ducyc to chirc nghiên cñu, nghim thu Va 
có v.n diing vào thirc t. Câi each hành chinh cia h. thông cong doàn có kt qua. 
COng tác 'ng ding cOng ngh thông tin vâo hot dng cfa t chi.rc COng doân 
tip tiic thrctc quan tam vâ CO sv chuyên bin. Vic t chOc các hi nghj, hi thào 
thông qua hInh thic trVc tuyn có nh'ng két qua buóc dâu. 

C. MUC TIEU, PHTSONG HU'O'NG, NHIM VU CUA CONG DOAN 
VIT NAM NHI1M KY 2018 — 2023 

1. Muc tiêu 
1. Mçic tiêu t6ng quát: Tp trung dOi mói innh me tO chrc và hot dng 

cong doân; ly nhu cu chinh dáng ciia s dông doân viên, ngirô'i lao dng lam ca 
sO' hot ding; ly di din, cham 10, báo v quyên, Igi ich hgp pháp, chinh dáng 
cfia doàn viên, nguô'i lao dng lam mc tiêu hot dng; lay cong doan co' s& lam 
dja bàn chii yu. Tp trung các nguOn l'çrc dê xây dirng t ch'rc COng doàn vüng 
rnanh; chii dng thich ng vi sr thay di nhanh chóng cña tInh hinh mdi; doân 
viên gän bO ben vüng vO tO chirc GOng doàn Vit Narn; can bô cng doàn 
chuyên nghiêp, bàn linh, tn tue, tam huyêt, trách nhim. Quan tam bOi duOng, 
nâng cao nhn thi'ic chinh trj, chuyên mOn, ' thirc pháp luât, k' lu.t lao dông, tác 
phong cOng nghip và tinh than dan tc clio doân viên, nguà'i lao dông. COng 
doàn dóng gop rO net, hiu qua hon trong phát tniên kinh tê - xã hi, darn báo 
quc phông và an ninh, n dnh và câi thin rnOi tru'ông dâu tu, xây dirng Dáng 
'â h thng chInh tr trong sch, vüng mnh. 

2. Các chi tiêu cliii yêu 
2.1. Clii üêu 1/zuç3c tra'ch nhini tryc liêp cith to chá'c cong doàn 
- Phân dâu dêo  nãm_2021kêtn 2 tniii 

ciia cOng doân 6 100% doanh nghip co 25 cOng nhân lao dng tr len. 
- Phân du hang nàm có 80% trO' len cOng doàn cap trên trijc tip ca s dat loai 

tt; 80% tr len cOng doân co' sO khu nrc nhà nuO'c, 55% trO len cong doân co 
khu virc doanh nghip, don v sir nghip ngoài nhà nuOt, nghip doàn co sà, dat tiêu 
chuân vOng mrih. 
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- Phn du trin khai du tu xây dixng ti thiu 50 thit chê cüa t chirc 

Cong doàn gOm nhâ i, nhâ tré, siu thi, chäm soc y t, trung tam van hóa, Ca' s 
vat chat ye the diic, the thao, tu van pháp luât... t?i  cáe khu cong nghip. 

- Phân dâu 10O% cOng doàn Ca s khu vrc hành chInh sx nghip vâ doanh 
nghip nhà nuóc, 70%  trO' len cOng doân Ca' s ngoài khu vrc nhà nuc thành 1.p 
du?c Ban N& cOng quân chüng theo qui dnh c1ia Diêu l COng doàn Vit Nam. 

- Phân dâu thu tài chInh cOng doân dt 90% trO' len so vâi so phài thu kinh 
phi và doàn phi cOng doan thea qui dnh cfia Nhà nuóc và TOng Lien doàn Lao 
dng Vit Nam. 

-Hang nàm, 100% cOng doân cp tren trrc tip ca so t chrc thijc hin 
vic kiêm tra tâi chInh cfrng cap. 

2.2. Clii lieu to c/iác Cong ioàn phOi htp thrc liin 
- Phân dãu hang nãm Co tr 98% trO len co' quan, dan vj to chirc hi nghj 

can b, cOng chü'c; tr 95% trO len doanh nghip nhâ nuOc và 60% trO' len doanh 
nghip ngoãi nhà nu'á'c tO chirc hi nghi ngu'è'i lao dng; t1r 90% trO len doanh 
nghip nhà nuOc va 70%  trO len doanh nghip ngoâi nhã nuOc tO chirc dOi thoi 
ti CG sO. 

- Phân dâu 100% doanh nghip nhâ nuOc, 70% trO len doanh nghip ngoâi 
nhâ nuOc có thuang lu'gng và k' kêt thOa uóc lao dng tp the, 80% trO len thOa 
uOc lao dng t.p the có ni dung có Igi han quy djnh cia pháp lu.t cho nguè'i lao 
dông, trong do cO 35% trO len thOa uO'c lao dng tp th dt loi A. 

- Phân dãu hang närn bInh quân mi cOng doàn ca sO' giO'i thiu dupc It 
nh.t 01 doàn viên cOng doàn uu t cho Bang xem xét, bOi duO'ng két np vào 
Bang Cong san Vit Narn. 

II. Phircrng hirOng, nhim vv  nhim kS'  2018 — 2023 
1. Tp trung các nguOn lxc và to sr chuyên bin mnh me ye chat luçrng, 

hiu qua thirc hin nhim vi dai  din bão v quyên igi hçp pháp dê citng co, tang 
cuOng s.r gn bó chat che vOi doàn vién, nguà lao .dng, gOp phan xây dng tO 
chü'c COng doân vUng mnh trong nén kinh té thi truà'ng djnh huó'ng xã hi chü 
nghia và hi nhp quc t. Bi rnO'i can bàn hot dng chàm Ia cho doàn vien, 
nguô'i lao dng theo huO'ng phát trin các chuang trInh xuyên suOt toàn h thng 
nhu mt chInh sách an sinh xa hi ca cOng doàn phic vp trrc tiêp Va dOng di 
tugng, thxc hin dOng b giüa trách nhim và thi huOng, gän két chat chë han 
gifla doàn viên vâ tO chOc cOng doàn. 

2. Thrc hin dOng b cOng tác tuyen truyên, vn dng cia tO cht'rc COng 
doàn; tham gia xay dirng nguôi lao dng Vit Nam yeu nu'Oc, doàn két, nghTa 

Inh, 
truyn cO tác dng nhanh, su1re Ian tOa rng và dua cac ho?t dng van hóa tinh 
than den dOng dâo doàn viên, nguà'i lao dng. 

3. Tin hành phat trin doãn vien ben vmg. Tiëp tc dOi mOi nhim vy, 
phuang pháp thu hu1it, tp h9'p nguèi lao dng tham gia tO chuirc cOng doàn; phát trien 
doàn viên, thành 1p  cOng doàn di dOi vOi xây dmg cOng doàn ca sO vü'ng mnh; 
di mOi, sp xp, kiên toàn mO hlnh, t ch1rc, b may cOng doàn các cp; ch trong 
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nâng cao cht luçing di ngü can b cong doân; dày rnnh cOng tác can bô; tich cuc 
tham gia xây dirng Dáng, xây dirng chinE quyên trong sch, vürig rnanh. 

4. Dôi mói vic tO chic phong trâo thi dua yêu nuoc theo hróng thiét thuc, 
hiu qua, sat hç'p trng dOi tupng, gop phân khàng djnh vai trà cña t chirc cOng 
doàn, cfia doàn viên, nguài lao dng trong xây dirng và bâo v tO quOc. 

5. Nâng cao nhn thrc và trách nhirn ci'ia các cap cOng doàn trong tiên 
trinh thi,rc hin imic tiêu bInh dàng giO và dOi mó'i hoat dng n cOng, tr9ng tarn 
là các cOng doàn ca sO ngoài khu viic nhà nuO'c, tao  sir chuyên biên tIch ci,rc 
trong vic giâi quyêt rnt sO nhu câu bic thiêt ca lao dng n, phát huy vai trO 
lao dng nO tharn gia phát triên kinh tê xã hi trong tInh hmnh mói và xay dung 
gia dInh no rn, tin b, hnh phñc, van rninh. 

6. M rng vâ nâng cao hiu qua hoat dng dôi ngoi theo dung li di 
ngo?i cOa Dãng vâ Nhà nu1c; dam báo an toàn, an ninh quOc gia, nâng cao vi th 
và khàng dnh vai trO cüa tO chirc COng doàn Vit Narn; vi lai Ich doàn viên, 
nguO lao dng và vi sir phát trin cfia t chirc COng doàn. 

7. Phát huy vai trO, trách nhim cfia Uy ban Kiêrn tra cOng doàn, gop phân tang 
cuOng lç' lut, k' cu'oiig; phOng chông tham nhOng, lang phi; nâng cao hiu qua hoat 
dâng cOng doàn; cfing cO vthg chäc uy tin cña tO chc và can b COng doàn. 

8. Tao  sp chuyên biên rnnh rn, dOng b cOng tác tài chinh cOng doàn theo 
huóng chuyên nghip, cOng khai, rninh bach,  cOng bang, hiu qua d tang cu'ng, 
phát huy các nguOn lrc dáp rng nhim v nâng cao cht lucng hoat dông cOng 
doàn; phc vu tt han nhu câu chInh dáng ca doan viên, ngui lao dông. 

9. Tiêp t'c dOi mO phuang thñc lãnh do, clii dao,  diu hânh trong hoat 
dng COng doàn theo huóng cap trên phic vi cap duói, t chirc cOng doàn phuc 
vu doàn viên, nguO'i lao dng; dOng thai, phát huy dan chfi di dOi \'ói tng cithng 
k' lut, k' cuong. Xác djnh rô thârn quyên, trách nhirn và giái quyt kp thO 
nhOng bat cup, phát huy tot han vai trà, trách nhim cña ban chp hânh cOng 
doàn các cp truic doàn viên, nguO lao d5ng. 

Di hi COng doàn Vit Narn Ian thu1r XII là Dai  hi "Di m&i, dan chi, 
doàn kit, trách n/zim", khang djnh quyêt tarn cña các cap cOng doàn, toàn th 
can bô cOng doàn tn ding thO co, vuçrt qua khó khãn, thach thilrc, chO dông di 
mó'i to chi1rc và hoat dng, xãy dng COng doàn Vit Narn iOn manh, tao  buOc 
phát trin rnc1i trong tha kS'  cOng nghip hóa, hin di hóa và hi nhp quc t, 
mang lai  nhiêu Ipi ich thiêt thirc cho doàn vin, th hin rO net nhiém vu dai diên 
bOo v quyn lçri hcip pháp cu1ia nguOi lao dng, xây drng quan h lao dông hài 
hOa, phOt triên ben vO'ng, phOt huy vai trO quan tr9ng cu1a cOng nhân, viên chu1ic, 
lao dng trong xây drng và bâo v TO quOc, gOp phân thrc hinthng 1i muc 
tiêu ldâll  giàu, nuóc rnanh, dan chu1i, cOng bang, van rninh" 

BAN TTJYEN GIAO TRUNG U'ONG 
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