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Phân thfr nhât
KET QUA TRIEN KHAI THçC IlTeN NGII4 QUYET
I. DAC DIEM TINU HINII
1. TInh hInh to chIrc Va hoyt dng cüa cong doàn cp trên triyc tip co' s&
- Näm 2014 Lien doàn Lao dng tinh Ha Tinh quãn 1 32 cong doàn c.p trên
trtrc tiêp cci si, trong do: 12 Lien doàn Lao dng huyn, tht xa, thành phô; 08 Cong
doàn ngành và trnmg duong; 12 cong doàn giáo diic cap huyn.
Tong so CDCS là 1.546 dcin vi, trong ctó. Khu vrc nhà nuâc 1.280, khu vrc
ngoài Nhà niiic 266. So doàn viên cong doàn là 61.297 nguôi, trong do khu v1rc
Nhà nithc 47.84 1, khu viic ngoài Nhà nuâc 13.456.
Tong s can b cong doàn chuyên trách 110 ngi.thi, trong do: Lien doàn Lao
dng huyn, thj xã, thành phô 60 ngixO'i; Cong doàn ngành và tuang ducing 16
ngithi.
- Hin tai, Lien doàn Lao dng tinh Ha TTnh quãn 1 22 cong doàn cp trén trirc
tiêp cci s&, trong do: 13 Lien doàn Lao dng huyn, thj xa, thành phô; 9 Cong doàn
ngành và tuo'ng ducing, giàm 12 don vj.
Tng s cong doàn cci s& 1.640 do'n vi vâi 73.630 doàn viên, trong do: Khu
vrc hành chInh, s1r nghip 47.688 nguOi; khu vrc doanh nghip 25.942 ngirii.
Ti'r 2014 dn nay, Lien doàn Lao dng tinh dã thành 1p mâi 02 cong doàn cp
trên tnrc tiêp cci s0 (LDLD th xa K Anh và Cong doàn các Khu Kinh tê tinh), giâi
the 12 cong doàn giáo diic cap huyn; tang 94 cong doàn cci sâ, tang 12.333
doàn vien.
Tng s can b cong doàn chuyên trách 94 ngu&i, trong do: Lien doàn Lao
dng huyn, thi xã, thành phô 45 ngixôi; Cong doàn ngành và tuo'ng ducing 22
ngu?i; không có can b chuyên trách bO tn 6' cOng doàn cci s&.
TrInh d chuyên môn: Trên di h9c 17, Dai hpc 76, Trurig cp 01
TrInh d chInh trj: Cao cp, cir nhân 31, Trung cp 27
Tong s can b BCH Lien doàn Lao dng huyn, thj xâ, thành ph 249 nguôi;
BCH Cong doàn ngãnh và twing ducing 142 ngithi.
TrInh d chuyên môn: Trên Di h9c 74, Dai h9c 303, Cao ding 05, Trung cp 09.
TrInh d chInh trj: Cao cap, cir nhân 96, Trung cp 201, Sci cp 70.
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2. Thun lçri khó khán trong qua trinh thic hin Nghj quyt
a. ThuIn
Duçic sir quan tam chi dao cüa cap üy, phôi hqp v6i chInh quyên, chuyên mon
và các to chi.'rc doãn the cimg cap.
Hang nm, Ban Thix&ng vii Lien doàn Lao dng tinh xây dung ke ho.ch, giao
chi tiêu thirc hin cho cong doàn cp lien tnrc tiêp cci sâ, dông thèi diêu tiêt nguôn
kinh phi dam bão cho hoat dung cüa các dan vj thiêt thirc, hiu qua.
Di ngil can bi cong doàn cp trên trirc tip cci sâ co bàn dixcic b tn phCi hqp
vth yeu cu nhim vi dugc giao; luôn nêu cao tinh than trách nhim, nhit tlnh vth
phong trào cong nhãn và hoat dng cong doàn, ca bàn dáp 'trng duçic yêu câu nâng
cao ch.t hrcmg hoat dng cUa cong doàn cap trén trçrc tiêp ca s& trong tinh lfinh mói.
Cong tác dào tao, bi dithng nãng cao trInh d, chuyên mon nghip vi, kS'
n.ng, phuo'ng pháp boat dng cüa can b duge quan tam th%rc hin có chiêu sâu,
trç)ng tam, trQng diem.
Ni dung, chuang trInh k hoach cong tác cüa Tng Lien doàn, Lien doàn Lao
dng tinh sat vài diêu kin thrc tiên hoat dng cüa các dan vj vi phucmg châm "VI
doàn viên và ngithi lao dng; tp trung hu&ng ye ca s&' là nhim vçi quan tr9ng cüa
cong doàn cap trên trirc tiêp ca si.
Cong tác thi dua khen thuOng tip tic ducic di mâi, hithng v nguôi lao dng,
các phong trào thi dfla duçic dánh giá cong bang, khách quan theo các chü dê hoat
dng và các chi tiêu dixqc giao hang nàm.
b. Khó khän
S luçing can b cong doàn chuyên trách cp huyn thiu, thM gian dânh cho
thuc hiôn nhiêm vu chrnh tn cua dia phixang nhiêu, dan den viêc triên khai chi dao,
hixthig dan, giáp dO cOng doãn co s& mt so nai chua dáp irng yêu câu nhim vçi
dê ra.
Can b chuyên trách cong doàn cp trên trtrc tip Ca sâ hu ht không tri.thng
thành t'r phong trào cong nhân và boat dng cOng doàn, chua duqc dào tao bài bàn
ye k näng, phuang pháp boat dng cong doàn.
Tinh trang hành chInh boa hoat dng cong doàn, do vy mt b phn can b
cOng doàn cap trên trrc tiêp ca sâ chua gàn bó vci Co s0, chua dãnh tb?yi gian thóa
dáng dê gii1p di Co sO hoat dng.
MOt s c.p üy cp huyn chua dánh giá d.y dU v vj tn, chirc nàng, nhim vii
cña to chüc cOng doàn; vic lath dao, chi dao quan tam v cOng tác can b cüa cp
üy chua thuOng xuyên.
II. KET QUA THIfC HI1N NGHI QUYET
1. Cong tác chi dto, trin khai thic hin
Sau kbi Co Nghj quy& 4aINQ-TLD ngày 24/6/20 14 cüa Ban'Chp hãnh Tng
Lien doàn Lao dng Vit Nam khóa XI ye "nâng cao hiu qua hoat dng cüa cOng
doàn cap trén trirc tiêp ca s& dáp üng yêu câu phong trào cOng nhãn và boat dng
cong doàn trong tInh hInh mri", Ban Thu&ng vi LDLE) tinh dà xay d'çrng k hoach,
to chüc hi ngbj quán tnit, triên khai tbc hin Nghj quyêt cho can b) cOng doàn
cbuyên trách toàn tinh, dôngthii ban hành 6 Chixcrng trmnh, 3 Ngbij quyêt, 2 D an
có ni dung lien quan, tao tiên dê cho vic thirc hin nãng cao hiu qua boat dng
cüa COng doàn cap lien trrc tiêp Ca si, dáp lmg yéu cu phong trào cOng nhân và
hoat dng cOng doàn trong tinh hInh mói.
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D thng cu?mg mi quan h phi hcip länh d.o, chi dao hott dng cüa cong
doàn cap trên trirc tiêp cci s&, hang näm Dàng doàn Lien doàn Lao dng tinh dä chü
dng lam vic vâi các Ban Thumg vi cap üy cap huyn, lânh do s&, ngãnh có
Cong doàn ngành ye phôi hqp chi do, djnh hirrng hot dng cong doàn, giâi thiu
can b chü chôt cOng doàn tham gia cap üy, hi dong nhãn dan cüng cap... (co 13/13
dông chi Chü tjch Lien doàn Lao dnghuyn, thj xà, thành phô tham gia cap üy và
13/13 dông chi tham gia di biêu hi dongnhãn dan c'ting cap; có 08 dOng chI tham
gia cap üy tai các s& ngành, trong do 05 dông chI tham gia cap üy lam chuyên mon
duçic giâi thiu lam Chü tjch Cong doãn ngành; 03 dông chI Chü tjch cong doãn
ngành diiçic giói thiu tü can b chuyên trách cong doàri tham gia cap üy).
2. Kiin toàn, cüng c t chfrc cong doàn cp trên tnyc tip co' sr
2.1 Vé rà soát tInh hInh to chic và hogt dng cza cOng doàn cap trên try'c tiêp
Co. sO'.
Thành 1.p mâi 02 dan vj cong doàn cap trên tr1rc tip ca sâ, gm: Lien doãn
Lao dng thi xä Ki Anh (nàrn 2015), Cong doàn các Khu Kinh t tinh (nàm 2016).
Tü khi thành 1p den nay, khãng djnh chü truang thânh 1p là phü hcTp và dat nhiu
kêt qua quan tr9ng, dóng gop két qua chung cüa to chüc cOng doan.
Th%rc hin Hirâng dn so 704/HD-TLD ngày 12/5/2017 cüa Tng LDLD Vit
Nam ye vic sap xêp laj cong doàn ngành dja phixang, cong doãn giáó diic huyn;
Lien doân Lao dng tinh dâ chi dao giãi the 12/12 cOng doàn giáo diic cap huyn,
chuyên 604 Cong doàn cci sâ tnrOng h9c ye trirc thuc Lien doàn Lao dng huyn,
thj xâ, thành phô.
Các cong doàn cp trên trrc tip co s& thrc hin t& cong tác tuyen truyn gop
phãn nâng cao nhn thüc, trách nhim cUa ngi.ri lao dng trong vic giü v&ng on djnh
tInh hInh chInh tn cüa dan vj; Cong tác chäm lo diii sOng, bào v quyên và lçii Ich hçp
pháp chfnh dáng ye yiêc lam, tiên krcing, thôi gRi lam vic, thOi gRi nghi ngoi yà các
chê d, chinh sách dixcic dam bâo dáp 1mg tam tii nguyen v9ng cüa doàn yiên và ngirOi
lao dng; các phong trào thi dua, nhât là phong trào thi dua "Lao dng giOi, lao dng
sang tao" thrc hin có hiu qua gop phãn nâng cao nàng suât, chat luqng yà hiu qua
trong san xuât, kinh doanh cüa các doanh nghip; phong trào vn hóa, yn ngh, the
diic, the thao duc quan tam thc hin. Tr do, cong doàn cap tnên tric tiêp ca s dã
kh.ng djnh dixgc yai trô, yj tn, chlrc nang nhim v1i cüa to chüc, là ch dra tin cy cüa
doàn yiên, ngiii lao dng cl'ing dông hành vâi sr phát triên ben vtrng cüa
doanh nghiêp.
2.2 Vphán cap quán lj cOng doàn c4v trên trrc t1êo co' sO'
- ye nhim vti boat dng cong doàn
Hoat dng cüa cOng doàn cp trén trirc tip ca sâ d.t duâi sir lãnh dao, chi dao
tr?c tiêp cUa Lien doàn Lao dng tinh ye thirc hin nhim vii chuyôn mon cong tác
cong doàn, ngoài ra Lien doàn Lao dng cap huyn, thj xä, thành phô cOn chu sr
chi dao cüa cap üy huyn ye tham gia thirc hin nhim vii chInh trj cüa dja phixang;
Cong doàn ngành yà tixcing dLrong phôi hçp yój chuyen mon thrc hin nhim v
theo ni dung k kOt gitta cong doàn và chuyen mon cüng cap & ca sâ thuc pham
vi, 1mb virc ngành.
- V cOng tác can b
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V cong tác quãn 1 s hxcmg cong chüc là can b cong doàn chuyên trách toàn
tinh do Tinhüy quyêt djnh trong vic thi tuyen, tiêp nhn can b ti'r các ngàrih, lTnh
vrc khác vào t chüc cong doàn trên ca sâ dê xuât cüa Lien doàn Lao dng tinh;
vic b tn can b cong doàn chuyên trách cong doàn cap trên trite tiêp cci sâ do Ban
Thi.thng vi Lien doàn Lao dng tinh quyêt djnh, cii the: Co 08 dan vj bô trI 04 can
b cong doãn chuyên trách, 07 dan vj bô trI 03 can hO cong doãn chuyên trách; 06
dan vj b trI 02 can bO cong doãn chuyên trách; 01 dan vj bô trI 01 can bO cong doàn
chuyên trách.
Di vâi cong tác bô nhim, diêu dng dôi vth Chü tjch, Phó Chü tjch cOng
doàn cp trên trrc tip co s& là can bO cong doàn chuyên trách duqc thc hin sau
khi có sir hip y, thng nhât giüa cap üy dông cap và th.thng trirc Lien doàn Lao
dng tinh d lam quy trmnh thirc hin cong tác bô nhim và diêu dng can b; dôi vói
can bO cOng chirc trong h thông cOng doàn do thung trirc Lien doàn Lao dng tinh
quy& djnh diu dng, luân chuyên trên ca s& báo cáo cap üy, Ban To chüc cüng cap
biêt thixc hin.
Cong tác quail l, dánh giá xp loai chit hrqng can bO Cong doàn chuyên trách
hang näm do Ban Thuông vii Lien doàn Lao dng tinh thijc hin.
3. V ni dung phirong thu'c chi dio cüa cong doàn cp trên trrc tip co s&
di vó'i cong doàn co s&, doàn viên và ngtrôi lao dng
D.0 nhim k' 2013 - 2018 và 2018 - 2023 Lien doãn Lao dng tinh phãn cong
các thành viên Ban Chap hành, Ban Th'Lthng vii phii trách các dan vj, barn sat dja bàn
ducic phãn công, sâu sat co sâ dê nàm bat thông tin và ho trçi cong doàn cci sO giâi
quyêt các van dê vtthng mac, tp trung chi dao cong doàn cap trên trirc tiêp ca sO
thirc hin vai trO, chüc nãng, nhim v cüa to chirc cOng doàn, quan tam vic tham
gia xây dimg và phôi hçp thirc hin quy ché dan chü ca sO và cong tác chäm lo dOi
sOng, báo v quyên, igi Ich hqp pháp chinh dáng cho doàn viên và ngixôi lao dng,
näm bat kjp th?LYi nhüng mâu thuân bite xüc phát sinh trong quan h lao dng, phãn
ánh vâi chInh quyen và nguOi sit dyng lao dng dê tp trung giâi quyêt, kien nghj
vai ngixai su dung lao dOng thuc hiên tot cac chinh sach theo quy dmh cua phap luât
thu tiên luong, tiên thuOng, bào hiêm xã hOi, bâo hiêm y té, bào hiêmthât nghip,
cài thin diêu kin lam vic, thixc hin an toàn, v sinh lao dng, thOi giO lam vic,
thOi giO nghi ngai... Huóng dan nguOi lao dng k ket hqp dông lao dng, tien hành
thi.rang 1ung và k ket thoà uâc lao dng tp the, phôi hqp vâi nguOi sir dyng lao
dng tiên hânh HOi nghj nguOi lao dng...
Hang nám, Lien doàn Lao dng tinh xây drng và giao chi tiêu v th%rc hin các
thim v, tp trung cao diem các dgt thi dua thu têt sum vây, tháng cOng nhân,
trong do cong tác phát triên doàn viên, thành 1p cOng doàn ca sO, chàm lo bào v
quyên lqi Ich hcip pháp, phüc lçii doàn vien duçic tp trung chi dto; vic t chixc di
tho.i giüa nguOi sir dyng lao dng và nguOi lao dng, thirc hin quy ch dan chit cci
sO; xây dirng và thc hin thOa uOc lao dng tp the là thim vy và chi tiêu cci ban
cita cOng doàn cap trên trçrc tiêp cci sO, dc bit là cOng doàn cci sO trong các doanh
nghip, day là tiên dê dê cong doãn cci sO tham gia bão v quyn, iqi Ich hqp pháp
chIth dáng cho doãn viên và nguO'i lao dng có hiu qua. Kt qua hang näm có
100% cOng doãn cap trên trrc tiêp cci sâ chi d?o, huOng cOng doàn cci sO t chirc di
thoi gifta nguOi sir dyng lao dng tham thrc hin giai quyt các d xut, kin nghj
cita doãn vien và nguOi lao dng gop phãn xay dirng quan h lao dng hài hOa, on
djnh và tiên bO ti nai lam vic, hn chê tranh chap lao dng, ngt'rng vic lam âth
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hthng dn hoat dng san xut kinh doanh. C th s cong doàn ca s& xay dçrng
thóa iiâc lao dng t.p the và xây dirng kê hoach to chüc dOi thoai vói ngixi lao
dng và các hoat dng khác nhàm dam bô quyên lçii cho doàn viên và ngithi lao
dng. Den nay t 1 các doanh nghip có to chüc cong doàn xây dirng và thixc hin
thOa uóc lao dng tp the dat 76,3%, trong do. ThOa ithc lao dng dtt loai A và loai
B là 70%. Chü dng xây dirng và triên khai có hiu qua Chixong trinh "Cong doàn
dong hành cong doanh nghip", chi dao các cap cOng doàn tuyên truyn v dithng
lôî, chU trumig, chInh sách cUa Dãng, nhà nizâc d Cong nhãn lao dng n&n b.t thirc
hin, chia sê khó kbn vi doanh nghip, phát dng các phong trào tao không khI thi
dua lao dng san xuât, phát huy sang kiên, cài tiên k5' thu,t, ti& kim chi phi, h. giá
thânh, nâng cao chat luqng san phâm, tang doanh thu, tao uy tin và xay dirng thung
hiu doanh nghip, xay dirng doanh nghip phát triên ben vng.
Chi do, hurng dk cOng doàn ccc sà phii hçip t chüc 902 cuc di thoai giüa
ngu&i sà diing lao dng và nguii lao dng, trong do: Khu virc nba nuc 20 cuc;
khu vrc ngoài nhà nithc 801 cuc; khu vrc doanh nghip du ti.r nuóc ngoài 81
cuc.
Cong doàn c.p trén trirc tip cu sór dã chü dng xây drng k hoach, ph& hcrp
var cor quan chuyên mon dông cap chi dao các don vj, doanh nghip phôi hqp vâi
cong doàn Co sâ nâng cao chat hrçing hi nghj can b, cong chüc, viên chüc, hi
nghj nguii lao dng; xây dirng và tic hin quy ché dan chü cci s&, dôi thoai tai norm
lam vic, thirc hin tot quyên di.rçic biêt, dirçc bàn, dugc lam và dLrçlc hem tra cUa
CNVCLD. Kêt qua có trén 98% co quail, don vj hành chinh sirnghip to chirc Hi
nghj can b cOng chirc viên chüc; trên 75,7% doanh nghip có tO chüc cong doàn to
chüc Hi nghj Ngithi lao dng. Cong doãn tiêp tiic khãng djnh vai trO quan tr9ng
trong vic tham gia cüng các cap, các ngành th1rc hin kêt lun cüa Ban BI thu V
tang cung sir lãnh dao, chi dao xây dimg mOi quan h lao dng hài bOa, On djnh,
tien b trong doanh nghip.
Phát buy vai trO cUa t chrc cong doàn trong vic thirc hin giám sat và phân
bin xã hi theo Quyêt djnh 217/QD-TW ngày 12/12/2013 cüa B ChInh trj, trong
do t.p trung chü yêu vào các ni dung lien quan den quyên igi, chê d chInh sách
di van nguOri lao dng và cac chU tnxong, chInh sách cüa tinh. Cong doàn cap trên
trre tiêp cci sai dâ tham gia tIch crc và có hiu qua vic phãn bin; các Lien doàn
Lao dng cap huyn dã phôi hcip to chirc 5.326 cuc kiêm tra, giám sat phãn bin.
4. V b trI can b và dam bão chInh sách can bô
4.1. Cong tác bO' trI can bç5.
Lien doàn Lao dng tinh duçc Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam và Tinhüy
giao 112 can b cOng doàn chuyên trach, trong do. Can bO cOng doàn là cOng chüc
95 ngithi, can b hçrp dôngtheo chü truong cüa Tong Lien doàn là 17 ngithi, dugc
ho trI co bàn dáp 1rng yêu câu nhim vi.
- Näm 2014 Lien doàn Lao dng tinh có 110 can b cong doàn chuyên trách,
dugc bo trI tai các cong doàn cap trén trrc tiêp co sâ 76 nguai, trong do.
+ Lien doàn Lao dng huyn, thj xA, thành ph (12 don vj) di.rçrc bá tn 60
nguari Co CU gOm. Chü tjch 12 ngi.r&i, phó chñ tjch 22 nguai, chuyên viên 26 nguai.
+ COng doãn ngânh va tuorng duong (08 don vj) duqc b trI 16 ngithi gm.
Chü tjch 05 ngu&i, phó chü tjcb 05 ngi.thi, chuyên viên 6 ngithi.
- Hin tai, Lien doàn Lao dng tinh có 94 nguai, dugc b trI tai các cong doàn
cap trên trrc tiêp co s& 67 nguOri, trong do.
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+ Lien doàn Lao dng huyn, th xä, thãnh ph (13 don vj) dirge b trI 45
nguài gôm: Chü tjch 13 ngtnii, phó chü tjch 12 ngi.thi, chuyên viên 20 ngtri.
+ Cong doàn ngãnh và tucrng throng (09 dan vj) duqc b trI 22 ngi.rii gôm.
Chü tjch 06 ngix&i, phó chü tjch 05 ngithi, chuyên viên 11 ngi.r&i.
Tir 11am 2014 dn nay Lien doàn Lao dng tinh dâ luãn chuyn, diu dng 24
dng chi, b nhim mói 20 dông chI, bô nhim lai 25 dông chi. Tiep nhn mài 19
dng chi trong do, b trI tai cong doàn cap trên trrc tiêp Ca s& 15 dông chI.
4.2. Cong tác chInh sách can b
- 24 dng chI nghi hun, 04 dng chI chm di.Trt hçTp ctng lao c1ng, 07chuyn
cOng tác; vic thçrc hin chê d chInh sách cho các dông chI nghi hu'u truic tuôi theo
Nghj djnh s 26/2015/ND-CP, Nghj djnh so 108/2014/NID-CP và châm dirt hgp
dng lao dng thrçic Lien doàn Lao dng chi trá vâi so tiên trên 2 t dông, dam bâo
dung quy djrih nhm bão quyên lçñ ye chInh sách cho can b(.
5. Di vO'i vic nãng cao chat ltrçrng c6ng tác dào to, bi du'&ng can b
cong doàn cp trên triyc tiêp co sO'
COng tác dào tao chuyên mon nghip vi nâng cao kin thirc cho can b cong
doàn cap trên trirc tiêp ca sä dirge quan tam, t.o diêu kin ye thOi gian và kinh phI
dáp 1mg yêu cu cong tác dào tao, c11 the. Tir 11am 2014 den nay có 25 dông chI
tham gia dào tao nâng cao trInh d chInh trj, trong do. Cao cap ii dông chI, trung
cap 14 dông chI; 05 dông chI tot nghip cao hoc; 09 dOng chI hoàn thành chi.rang
trInh l lun nghip vi cong doàn.
Chirong trInh, ni dung, phixo'ng pháp dào tao, bi throng chuyên mon nghip
vi tiêp tiic dirge dôi mói theo hucng thrc tin gOm các chuyên dê chuyên sâu theo
chirc nàng nhim vii cüa to chüc cong doàn. Hang nàm có 100% can b cong doàn
chuyôn trách duçic bôi dirOiig, bô sung, c.p nht nhüng kiên thirc, quy djnh mOi CO
lien quan den cong than viôn chüc, ngi.rOi lao dng và hoat dng cOng doãn.
Tir 2014 dn nay, Lien doàn Lao dng tinh dã th chirc 08 lOp tp hun cho 765
krgt can b cong doãn chuyên trách; cong doàn cap trên trirc tiêp ócl s& to chüc 122
lOp vói trên 6.000 lirçit can b cOng doàn tham dir, vi ni dung phü hqp vói
yeu cau.
6. DivO'i vic du tir co' sO' vt chat và dam báo diu kin hoit dng cüa
cOng doàn cap trên trirc tiêp co' sO'
Hiên tai, 06/13 LDLD huyn có trii s lam vic riêng; 07 Lien doàn Lao dng
huyn, thj xã, thành phO dirge bô trI phOng lam vic tai ca quan khOi doàn the cüa
cap huyn; 09 cOng doàn ngành và tirong throng dirge b trI phOng lam vic tai các
s&, ngành. NhIn chung ca sir, 4t chat, trang thiêt bj và diêu kin lam vic dam bào
dáp üng yeu câu.
Hang nàm, Lien doàn Lao dng tinh cho kim kê, rà soát tài san cong doàn
quán l; nhftng fbi trçi s lam yiêc xuông cap, can süa chUa du dirge h trg cüa
Lien doàn Lao dng tinh, cüa chInh quyen y kinh phI d thuc hin. Mua sm ca sO
yât chat co ban dáp lrng yêu câu thrc hin cOng tác cüa can bO cong doàn
chuyên trách cong doàn cap trên trirc tip Ca s&.
m. DANTI GLA CHUNG
1. Nhfrng iru dim, tin ti, hn ch
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1.1. Uudiém
Cong doàn cp trên trirc tip c sâ duçic kin toân cüng c, dáp lrng yêu cu
tinh ggn bt may hài hôa trong lânh d.o, chi dao hoat dng.
Cong tác lãnh dao chi do tip tiic dirge di mcci v ni dung phuo'ng pháp,
hInh thirc to chi.'rc các hot dng sat vri thirc tin, phü hcip vOi trng &m vj ca s&.
Cong tác dào t.o, bi dung nâng cao trInh dO chuyên mon nghip vii d61 vâi
can bO cong doàn cap trên trirc tiêp ca s& dirge quan tam thçrc hin có hiu qua, dáp
irng yêu câu theo tiêu chuân trinh dO cüa tüng vj tn vic lam.
Diu kin ca s& vt cht, trang thi& b cho cong doàn c.p trén trrc tip ca s&
dugc quan tam thrc hin có tInh dông bO dam bão yêu cu phiic vii nhim vt
chuyên mOn.
Vic chuyn cong doàn khi tri.r&ng h9c v lien doàn Lao dng huyn phü hgp
v&i diêu kin thirc tin, dirge các cong doàn c s& dông tInh; chat luçng hoat dng
dugc nâng cao.
1.2. Tn tgi, hçrn chl
Hin nay can bO cOng doãn chuyên trách c.p trên trçrc tip cci sâ con thiu so
vOi yêu câu nhim vl:i dé ra, trinh dO chuyên mon cüa can bO mOt so linh c C&1
thiêu, so vOi yêu câu nhim vij dirge giao.
Can bO chU ch& cüa Lien doàn Lao dng huyn, thj xã, thãnh ph tham gia
thrc bin thim vi chInh trj cüa dja phi.rcmg qua nhiêu, chua dành th?ii gian hqp l
cho cOng tác chi d.o to chIrc các hoat dng cña to chüc cOng doàn.
MOt s' can bO chuyên trách cong doàn chira thirc s1r phn du vum len trong
qua trInh thc hin nhim vii, ehira tam huyêt vói to chüc cong doàn.
Các phong trào thi dua tai mOt s cOng doàn cp trên trirc tip co s& cOn tInh
hInh thirc, hiu qua chira dáp üng yeu câu thrc tiên theo yeu cau nhim vi d.t ra.
Ch.t hrqng hott dng cong doàn tai mOt s don vj ca sr nht là trong các
doanh nghip cOn han chê, cOn hInh thirc, chi.ra the hin rO vai trO vj trI cüa tO chüc
Cong doàn.
MOt s dcm vj chua sfr ding dung, dü ngun kinh phi dào tao, bi diroiig cho
can bO cong doàn theo quy djnh.
2. Nguyen nhân hn ché
2.1. Nguyen nhân kháchquan
COng tác bi duong nâng cao trIrih dO chuyên mOn nghip vii cho can bO cOng
doàn các cap chua dáp l'rng yêu câu nhim vii dugc giao.
Cht li.rqng dOi ngü can bO cOng doãn cci sâ, nhât là can bO cong doàn cp trên
trirc tip Co sâ cOn han chê, thai gian dành cho hoat dng cOng doàn chixa nhiêu,
diu kin 4t cht cho can bO cOng doàn cci sà hoat dng cOn khó khàn chira dáp
1rng yêu cu nhim vii ra.
2.2. Nguyen nhán chü quan
MOt s can bO cOng doàn cap trên trçrc tiêp co sO chua phát huy h& vai trO,
trách nhim trong thirc hin nhim vi dirge giao.
Cong tác lãnh dao, chi dao diu hành tai mOt s don vj cOn hn ch, vai trO
trách nhim cüa Ban Chp hành, Ban ThiRmg vçi trong thirc hin nhim vi chira dáp
l'rng yêu c.0 cong vic dugc giao.
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Cong tác xây dirng k hoach sap xép th&i gian hoat dng chua hqp l' thiu
khoa h9c trong vic tham gia nhim v chInh trj cüa dja phrnmg và kê hoach cong
tác cüa to chrc cong doàn.
Cong tác kim tra, giám sat cüa UBKT, Ban Thuông vi con h?n ché.
Phn thu hai
PIIU'1NG HUONG, NTIIIM VtJ
I. DTX BAO TINH HtMl
Trong xu th hi nh.p ngày càng sâu sac, nht là khi Hip djnh Thrnimg mi tir
do Vit Nam - EU (VEFTA), Hip djnh Bão h dâu tur (VEIPA) có hiu 1irc, môi
tnr?ng ho.t dng kinh doanh có nhiêu thun igi cho các doanh nghip dâu tu vào dja
bàn Ha Trnh, nhiu cong trInh, dr an tr9ng diem duc triên khai nhât là a Khu kinh
th Vffiig Ang, Ciim cOng nghip, tü do có nhiêu thun lçii ye sir phát triên kinh tê,
thu hit ngithi lao dng vào lam vic ti các doanh nghip. Vic to chüc thành 1p
cong doàn cu sâ và phát trin doàn viên Co nhiêu thu.n igi nhimg cong không It khó
khän do qua trmnh hOi nh.p nên kinh tê phát triên và hip djnh dOi tác toàn din
xuyen thai bIrth throng CPTPP, dOi hOi to chirc cong doàn phâi quan tam chü trQng
han nüa v chat luqng, ni dung, phucing pháp hoat dng, quan tam diêu kin lam
vic, d&i song cüa doàn viên và nguai lao dng, tang cu?mg cOng tác thanh tra, hem
tra, giám sat vic thirc hin ni dung k kêt thóa uâc lao dng tp the, tIch c1rc phôi
hqp vai v&i doanh nghip và các co quan chüc nàng dê tham gia giái quyêt CO hiu
qua nhäm báo v quyên, lqi Ich hçp pháp chInh dáng cho ngiiOi lao dng, kjp thai
dng viên thãm hOi, näm bat tam ti.r nguyen vng cüa can b doàn viên cong doàn
gop phân xây dmg quan h lao dng hal hOa, on djnh, tiên b ti doanh nghip.
II. BO SUNG, lOAN THIN NHIM VIJ, GIAI PHAP TIIEO NGHI QUYET
4a/NQ-TLD VA NGHJ QUYET DI HQI XII CONG DOAN V1T NAM
1. Nhim vii và giãi pháp
- Tip tic lam t& cong tao thani mini vói cp üy tang cix&ng cOng tao kim tra,
giám sat vic thc hin ni dung phôi hcip gitta chInh quyên, doàn the các cap trong
vic to ch'Crc thirc hin Nghj quyêt 4a!NQ-TLD gop phàn nâng cao chat luçing, hiu
qua hoat dng cong tác tuyên truyên giáo diic; chãm lo dai song, bào v quyên và lçri
Ich hcp phap chInh dáng cho doàn vien và ngi.rai lao dng; tham gia xây dirng ca
quail, dan vj v[rng mtnh mt cách thiêt thirc Co hiu qua.
: Tip tçic rà soát cong tác quy hoch, b nhiêm yà b tn, diu dng, luân
chuyên, tang cu&ng can b cho cOng doàn cap trên tnrc tiêp co sâ dü ye sO luqng,
dam bào tieu chuân ye trInh d chuyên môn, trInh d chinh trj, theo hu&ng tinh gçn
b may ho?t dng dáp frng yêu câu yj trI viêc lam.
- Di mói ni dung phuang thüc hoat dng hixâng v Co so, ly co sO lam dia
bàn hoat dng, lay doàn viên lam dôi tuqng van dng, cap trên phc vi cap duOi, to
chüc phiic vii doàn viên. Phàn cOng can b barn sat co sO nm tInh hInh khó khàn,
vuOng mac dê cO giâi pháp tháo go' dáp i'rng tam tu nguyen vong cüa doàn vien va
ngixOi lao dng.
- Di mOi ni dung dào t.o, bM dizOng nâng cao trInh d chuyên mOn, nghip
vu yà k nàng, phuang pháp hott dng cho can b cOng doàn cap trên trirc tiep
sO phü hqp yà dáp img theo tüng vi trI yiéc lam.
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- Tao diu kin h trçi v ca s& 4t ch.t dam báo diu kin hoat dng dáp irng
yeu câu nhim vi dê ra. Hoàn thin các quy djnh ye phân cap tài chinh theo hiràng
cho cong doãn cap trén trirc tiêp c s& có sir chü dng ye tài chInh trong triên khai
thirc hin nhim viii theo kê hoach duçic giao.
- D.y manh cong tác phát trin doàn viên, thành 1p cong doàn cci sâ, nâng cao
chat hxcmg boat dng cong doàn day là ni dung quan tr9ng cüa tO chüc cong doàn
dê thu hut sir quan tam và hem tin cüa ngithi lao dng và doanh nghip.
- Tang cithng cong tác nm b&t thông tin tir ca sâ, phãn ánh kjp thèi dn cp Co
thâm quyên dê có gài pháp tháo g vuOng mac giüa doàn viên, ngui lao dng vth
các cap, các ngânh nhäm the hin rô tO chüc cOng doàn là ch dira vftng chc cüa
doàn viên, ngu&i lao dng, chii tr9ng ho trçi nguôn lirc cho cOng doàn ca sr trong
các hoat dng mang lai hiu qua thiét th1rc.
- Tang cu?ing cong tác kim tra, nâng cao cht liiçTng các cuc kim tra d& vói
cong doàn cap trên trrc tiêp ca si nhât là vic thc hin các quy djnh cüa Diêu l
Cong doàn Vit Nam, dam bâo vic quãn l' sir dng tài chInh, tài sn cong doãn
dung quy djnh.
2. Kien ngh, de xuat
- Tng Lien doàn cn quan tam cong tác dào tao, bi duoiig có tInh chuyên sâu
theo tirng lTnh virc chuyên mon cho can b cong doàn chuyên trách.
- Tng Lien doàn c.n thng nh.t chi dao vic s.p xp mô hInh hoat dng cong
doàn ngành có tInh dông b tir trung uong den dja phucing (hin nay mt so tinh mô
hInh hoat dng cong doàn ngành không giông nhau).
- D nghj ban T chi'rc Tinhüy cho b sung can b chuyên trách cong doàn cp
trên trrctiêp Co s0 dé dáp 1r11g yêu câu nhim vi dt ra.
- Cp üy, chInh quyn các cp cn quan tam tao diu kin giüp ds trong yiêc
lãnh dao, chI dao và phôi hçTp thirrc hin các nhim vi theo vai trO, chüc näng cüa to
chüc cong don.
- Cn nâng muc ph'çt c.p cho Chü tjch và Phó Chü tjch COng doãn cp trên tWc
tip Co s lam kiêm nhim, hin nay muc phii cap chira ti.rang x'rng vài vi trI, nhim
vi1 dixçic giao.
- CAn cO quy djnh v nâng muc h trçl ngun kinh phi cho cong doàn cAp trên
trirc tiêp co sâ dê có diêu kin hoat dng dáp 1'mg yêu câu nhim v d.t ra.
•
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Niinhn:
- Ban To chüc Tong LDLD Vit Nam;
- Ban Dan 4n Tinli Oy;
- Th.thng trirc LDLD tinh;
- Các UVBCH, UBKT, các Ban LDLE) tinli;
- Các CD cap trén trirc tiêp co' so';
- Các CDCS truc thuc;
- Ltru: VT, ToC.
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