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CHi TH! 
CUA BAN BI mu 

v lãnh do dii hi cong doàn các cp 
và Di hi XIII Cong doàn Vit Nam nhim k 2023 - 2028 

Trong 5 nàm qua, phong trào cong than và hot dng Cong doãn Viêt 
Nam dat  duçic nMng kt qua quan tr9ng. Cong doàn chá tr9ng dôi mâi nôi 
dung, phucmg thirc hot dng, thrc hin t& vai trô dai din, chäm lo, báo ye 
quyn và lçii Ich hçip pháp, chlnh dáng cüa doàn viên và ngu&i lao dng; dAy 

m?nh cong tác tuyên truyn, vn dng; phát dng rng rãi các phong trao thi 
dua yêu nithc, kho'i dy dng 1irc cüa doàn viên, ngixàri lao dng, gop phAn thng 
nàng suAt lao dng, phát trin kinh t - xã hi; tIch circ tham gia xây drng chlnh 
sách, pháp lut, giám sat và phãn bin xã hi; tham gia xây dirng Dâng, Nba 
nuàc và h thng chInh frj trong sach,  vUng  math;  lam t& vai trO cAu ni giüa 
Dãng, Nhà nithc vâi doàn viên, ngu&i lao dng. 

Tuy nhién, th chüc và boat dng cüa Cong doàn cOn mt s han ch& 
chixa dáp 1rng ducic yéu cAu cüa tInh hInh miii. Ti l ngu&i lao dng tham gia 
th chirc cong doàn chua cao; hot dng cong doàn, nhAt là & ca s& chua gn 
vài dc dim, thu cAu, nguyen v9ng cüa doàn viên, ngu&i lao dng và tInh 
hInh quan h lao dng; di ngü can b cong doàn cOn nhiu han ch... Nôi 
dung, phucmg thrc lãnh do cüa cAp u' dáng CO nai, cO lüc chua phü hçp v&i 
dãc dim tInh hInh t chüc vâ hoat dng cong doàn. Djch bnh Covid-19 
trong 2 nAm qua ánh hu&ng l&n dn vic lam, thu nhp, tam tu, tInh cam cüa 
ngithi lao dng và boat dng cOng doàn. 

Trong nhng nãm tO'i, ben canh  nhUng yu to thun 1i, tIch circ, tInh hinh 
trong nu&c và th giài tip tic có thiu din bin phüc tap, khO hthng, không It 
khó khàn, thách thüc. Nhirng tác dng cüa suy thoái kinh t& djch bnh Covid-19 
cOn din bin phirc tap, cuc Cách mang  cOng nghip lAn thu ttr trong bi cánh 
hi thp quc t sâu rng, vic thirc hin các hip djnh thuong mai  tr do th h 
m&i, phê chun và thrc thi các tiêu chuAn quc t v lao &3ng... sê ânh htr&ng 
không nhO dn vic lam, thu nhp, d&i sng vt chAt, tinh thAn va tu tu&ng cüa 
ngu&i lao dng; dn vic tp hçp doàn viên, ngi.r&i lao dtng và phiiong thuc t 
chüc, hoat  dng cüa Cong doàn. 
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D lãnh dao,  chi  dao dai hi cong doàn các cp và Dai  hi Cong doãn 
Vit Nam ln thir XIII, nhim kS' 2023 - 2028 dat  kEt qua t&, Ban BI thu yeu cu 
các cp u, t chüc dãng tp trung chi dao  thrc hin t& mt s nhim vi sau day: 

1. Tiêp tic quán frit và th chirc thrc hin có hiu qua quan dim, chü 
truang cüa Dãng, chInh sách, pháp lust cüa Nhà nuâc v vai trô cüa giai cp 
cOng nhán và t chüc cOng doàn trong b& cãnh mâi. Clii dao  ban chip hành 
cong doãn các cp chuAn bj t& ni dung dai  hi. Báo cáo trInh di hi cn dánh 
giá dung thic trng phong trào cOng nhãn và hoat  dng cong doán 5 näni qua, 
khng djnh kt qua dat  duçic, chi rô khuy& dim, yu kern và nguyen than, rut 
ra bài hpc kinh nghim. Phucmg huâng, m11c tiêu, nhim vi, giái pháp nhiêm k' 
tri phãi dira trên dir báo sat, diing tmnh hInh, barn sat các chü trucrng, nghj quyt 
cüa Dãng, chInh sách, pháp lut cüa Nba nithc, nghj quyt dai  hi dãng b ciing 

A P A I P 1 A A A A cap. Chu tr9ng khoi day y chi, khat vçng, trnh than tr hao, tir ton dan t9c; boi 
duong, rèn luyn, nâng cao nhn thüc và ban linh chInh trj, giác ng giai cp, 
trInh d, k5 nàng, tác phong cong nghip, hiu bitt pháp lust, k lut lao dng 
cho doàn viên và ngithi lao dng. D ra các giài pháp nãng cao chit luçing, tp 
trung sCra chUa, khc phiic nhUng hn ch& khuyt dim trong nhim kS'  qua; tip 
ttic di mi m?nh  me, toàn din ni dung, phuong thüc hoat  dng cOng doàn 
các cp; dy nhanh phát trin các thit ch cong doàn; nâng cao vai trô di din, 
bâo v quyn và lqi Ich hcip pháp, chInh dáng cüa doàn viên, ngu&i lao dng. 
ChU dng, tIch crc tham gia phát trin kinh t - xã hi; nãng cao chit luqng 
ngun nhãn lrc, phát huy vai trô tiên phong, grnmg mu cüa giai cp cong than. 
Xây d%rng t chic cOng doàn vitng manh,  coi tr9ng xây dmg và tao  nguon can 
b cOng doàn các cp, tp trung xây dirng di ngü chü tjch cong doàn co sâ dáp 
rng yêu cu nhim vii. Tang cu&ng các giái pháp nãng cao chat krcrng doãn 

viên, dy mnb cong tác bi duOng, phát trin dâng vién trong doàii vién và 
cOng than lao dng. 

2. Lath dao  thirc hin cong tác than si,r dai  hi cong doàn các cp diing 
nguyen tc, quy trmnh theo quy djnh cüa Dãng, Nhà nuic và Diu l COng doãn 
Vit Nam. Nhân sir ban chip hàth cong doàn khoá mri phái báo darn tiêu 
chun, diu kin, thc sir tiêu biu v phrn chit, nàng l%rc, uy tIn, quan tarn 
nhCrng ding chI trithng thãnh tü thc tin phong trào cong nhân, viên chüc, lao 
dng và hoat dng cOng doàn, am hiu sâu sc tmnh hmnh cong nhãn lao dng và 
doanh nghip; có sê luqng, co cu hçip l, bào dam tInh k thüa và phát trin. 
Thrc hin t& chInh sách d6i vâi can b cong doàn các cp, can b chuyên trách 
không dü thñ gian tái Cu. 

3. Chi dao  chIth quyén các cp tp trung giái quyt thüng v.n d buc 
xüc, giãi dáp kjp thai nhttng kin nghj, d xut cüa cong nhãn, viên chIrc, lao 



T/M BAN BI THIJ 

y 

d 1O.CTrW13 3 

dng và t chirc cong doãn. ChInh quyn, Mt trn T quc Vit Nam, các t 
chüc chInh trj - xa hi, các ban, ngãnh phi hqp, tao  diu kiin thun igi d cong 
doân các cp t chüc thành cong dai  hi. 

4. Ban Tuyên giáo Trung ucing phi hqp vri Tng Lien doàn Lao dng 
Vit Nam chi do, huàng dn cOng tác tuyén truyén, djnh huó'ng du lun xã hi 
tnrrc, trong và sau dai  hi,  t?o  sr chuyn bin manh me trong nhn thüc, trách 
nhim cüa các cp us', t chüc dáng, chInh quyn, h thng chInh tr và toàn xa 

hi v nghia, tm quan tr9ng cüa vic chãm lo, dai  din, báo v quyn, igi Ich 
cüa doàn viên, ngithi lao dng, phát huy vai trô cüa t chüc cOng doàn. Lãnh 
dao cong doãn các cp phát dtng các phong trào thi dua sOi ni, thit thirc, có 
nhiu cong trInh, san phm chào müng dai  hi; chü trQng biu duung, nhân rng 
các din hInh tiên tin trong cong nhân, viên chüc, lao dng. 

5. Dâng doàn, Doàn Chü tjch Tng Lien doàn phi hçrp v&i ban thumg v1i 

các tinh u, thành u, ban can sir dãng, dãng u' trirc thuc Trung hang chi dao 
ban chip hành cong doàn cp tinh, thành ph& cOng doàn ngành Trung uung, 
cong doàn tr11c thuc Tng Lien doãn tai  các tng cong ty... xây drng k hoch 
t chüc di hi, chun bj t& ni dung van kin, cong tác nhân sr, lira ch9n hInh 
thüc t chüc dai  hi phü hcip v&i tInh hInh t?i  dun vj, ngành, dja phuang và din 
bin djch Covid-19. 

Thai gian tin hành dai  hi cOng doàn các cp và Dai  hi XIII Cong doàn 
Vit Nam trong nãm 2023. 

6. Ban Dan 4n Trung ucing chü trI, phi hçp vri Dàng doàn Tng Lien 
doàn và Van phông Trung ucng Dãng giüp Ban BI thu theo dOi vic thirc hin 
Chi thj nay. 

Chi thj nay ph bin dn chi b. 

Nciinhân: 
- Các tinh us', thành us', 

- Các ban dàng, ban can sr dãng, 
dâng doàn, dâng u trrc thuc Trung iicing, 

- Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam, 
-Ban BithuTrung'umg 

Doàn Thanh niên Cong san Ho ChI Minh, 
- Các dâng u' dcm vj sir nghip Trung uong, 
- Các dông chi U viên 

Ban Chap hànli Trung i.rang Dãng, 
- Luii Van phông Trung ilcmg Dãng. 


