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THÔNG BAO 
Binh htróng mt s nhim vii trçng tam hot dng cong doàn nãm 2022 

Näm 2022, näm bàn l thirc hiên Nghj quyt Dai  hi XII Cong doàn Vit 
Nam, nhim k3t 2018 — 2023, nàm thu hai triên khai Nghj quyêt Dai  hi  dai  biêu 
toàn quôc lan thir XIII cUa Dàng, Nghj quyêt 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 cüa B 
ChInh trj ye "Dôi mâi to chüc và hoat dng cüa Cong doàn Via Nam trong tInh 
hInh m&i", Doàn Chü tjch Tong Lien doàn Lao dng Via Nam djnh hthng mt 
so nhim vi trQng tam hoat dng Cong doàn näm 2022, cii the nhix sau: 

I. CHU BE HOJT BQNG 

Chäm lo vic lam, d&i sng cho ngixi lao dng; ph.n du hoàn thành cao 
nhât các miic tiêu, nhim vii cüa Ng quyêt Dti hOi  XII Cong doàn Vit Nam. 

II. MOT sO NHLIM VI CHU YEU 

1. Nghiên ciiru d xut và tham gia xây dirng, trin khai, giám sat vic thirc 
hin chInh sách, pháp lust  lien quan den quyên cüa ngr?ñ lao dng dc bia là cac 
chInh sách ho trçi ngtx&i lao dng b ánh hithng b&i Covid-19, ye khoi phiic và 
phát trien san xuât, tham. gia phát triên thj tnr&ng lao dng; Thi.rc hin kêt nôi kjp 
thth thông tin ye cung — câu lao dng giia các &m vi trên cüng mt dja bàn, gia 
các dja bàn trong cimg ma dja phucmg và gifla các dja phuxng, giüp ngix?i lao 
dng Co vic lam và On djnh thu nhp. 

Cong doàn ca s& tIch circ, chü dng tham gia vâi ngix?ñ sir dicing lao dng 
trong xây drng phi.rcing an san xuât, kinh doanh, 4n dng ngii&i lao dng trâ lai 
doanh nghip lam vic dam bão an toàn, thIch (mg vài djch bnh Covid-19; to 
chuc thtrng krcmg, dôi thoai v&i ngtthi si'r diing lao dng dê dam bào quyên lcii 
cüa ngtr&i lao dng, trong do quan tam ni dung vic lam cho ngxäi lao dng ti 
các doanh nghip. 

2. Tp trung t1c hin các miic tiêu, chi tiêu, nhim vi cüa Nghj quyt Dai 
hOi cong doàn các cap, Nghj quyêt Di hi XII Cong doàn Via Nam. Triên khai 
kê hoach to chuc di hi cOng doàn các cap tiên tài Dai  hi XIII Cong doàn Vit 
Nam, Chiicing trinh hành dông thirc hin Nghj quyêt Dai hOi dai biêu toàn quôc 
lan thcr XIII cüa Dãng, Nghj quyêt 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 cüa B Chinh trj 
ye "Dôi mOi to chüc và hoat dông cüa Cong doàn Via Nam trong tinh hinh m&i". 

3. R soát s hrcing doàn yiên, cüng c6, kin toàn cong doàn ca sâ hin CO. 
Tp trung phát triên doàn vien, thành lap cong doàn ca sâ, tang t' 1 doãn vien 



trên tng s cong nhân, lao dng & nhng nci dã thãnh l.p cong doàn, nht là các 
doanh nghip & khu cong nghip, khu chê xuât, khu kinh tê, khu cong ngh cao, 
c11m cong nghip và nhüng dja bàn tp trung dông doanh nghiêp. Thng cithng dâu 
tix các nguôn hrc cho cong tác phát triên doàn viên, thành 1p côngdoàn ca s&. 
Bôi thrOng, nãng cao näng lire di ngü can b Cong doân ccr sâ, nhât là di ngü 
can b chü chôt, chii trçng tp huân ye k näng phát triên doàn viên, thành 1p 
cong doàn cci sâ, k näng dOi thoai, thucrng hrcmg. 

4. Phát dng và trin khai các phong trào thi dua phü hçip vài tirng loi 
hinh cong doàn cci s&, 4n dng doàn vien, nithi lao dng tjch circ phát huy 
sang kiên, cãi tiên ki thut, nâng cao näng suât, hiu qua cong tác, khac phic 
khó khan, phitc hOi san xuât, dam báo thIch ing an toàn, linh hoat, kiêm soát 
hiu qua djch Covid-19. 

5. Phát huy vai trô cüa cong doàn ca s& trong di din, bào v quyn, lçTi 
Ich hçip pháp, chmnh dáng cüa doàn viên, ngir&i lao dng thông qua huàng dan, 
giám sat vic k kêt hp dông lao dng, thiimig hrgng, k kêt, thc hin thOa ithc 
lao dng t.p the và thirc hin quy chê dan chü t?i  ca s&. 

Can cir các ni dung djnh hixóng trên, các ban cc quan Tng Lien doãn, các 
LDLD tinh, thành phô, Cong doãn nganh trung 'trong Va tixang duung, Cong doàn 
tong cong ty trtrc thuc Tong Lien doàn the hóa dê htthng dn, djnh h'tthng các 
cap cong doàn trirc thuc triên khai th'irc hin phii hcip v&i thu câu, tmnh hinh 
thirc tiên-" 

Noi nhIn: 
- Thu0ng trirc DCT (b/c); 
- Các LDLD tinh, thành phô; 
- Các Cong doàn nganh TW và thong throng, 
Cong doàn Tong cOng ty trrc thuOc TLD; 

- Các Ban co quan TLD; 
-Ljm:VT,TH. 

TM. DOAN CHU TICH 
THUtNGTRVC 
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