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HU1NG DAN
Mt s nhim vi trçng tam thirc hin chü d cüa nàm 2021 v "nâng cao chat hr9'ng
di ngü can b cong doàn co so"
Nhm thirc hin có hiu qua chü d näm 2021 cüa Tang Lien dioàn v "Nang
cao ch.t luqng di ngU can b cong doàn Ca sâ", Tng Lien doàn Lao dng Vit
Nam ban hành Huàng dn mt s nhim vçt tr9ng tam thirc hin chil d cüa nam
2021 v "nâng cao ch.t luçng di ngü can b cOng doàn co sâ", gm cac ni dung
nhu sau:
1. Tip tiic quán trit, nâng cao nhn thfrc, trách nhim cüa các cp cong
doàn trong vic nâng cao cht lirçrng di ngü can b Cong doàn co' so'
Tip tic quán trit, nâng cao nhn thirc trách thim cüa Ban ch.p hành, Ban
Thung vii, nht là trách nhim nguäi di'rng du các cp cong doàn trong vic nâng
cao ch.t lucing di ngü can b cOng doàn co s&. Xác djnh nãng cao ch.t luçng di
ngü can b cong doàn co s là khâu then ch&, có nghia quyt djnh trong vic
xây drng t6 chirc Cong doãn vftng mnh và thirc hin t& các miic tiêu theo Nghj
quyt 03-ND/BCH, ngày 11/01/2019 cüa Ban Chp hành Tng Lien doàn Lao dng
Vit Nam v cong tác can b cOng doàn trong tInh hinh mOi và Chircmg trinh s
1 563/CTrTLD ngày 09/10/2019 cüa Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam v "Xây
dimg di ngQ chü tjch cong doàn co sâ ngoài khu vrc nha nixâc dü näng lrc, ph.m
ch,t, dap üng yeu câu, nhim vii".
2. Chi tiêu phân dâu
(1) Phn d,u 100% chü tjch cong doàn co sâ duçic tuyên truyn nãng cao nh.n
thirc v vj trI, vai trô, t,m quan tr9ng, thi cci và thách thirc cüa t chi'rc cOng doàn
trong tinh hInh mâi.
(2) Phn du 100% chü tjch cong doàn co sâ ngoài khu vrc nhà nuOc dugc tp
hu.n, bi duO'ng nMng ni dung c.n thit nhu Miic 4 huàng dn nay.
3. Thiyc hin phân cp dào t30, bi throng theo nguyen tc
- Tng Lien doàn trçrc tip M chirc bM du0ng k5 näng, nghip vi cOng doàn
cho 50 dn 70 chii tjch cOng doàn co sâ có 2.500 doãn viên tth len.
1

- Lien doãn lao dng cp tinh, cong doãn ngãnh trung uong va tuclng di.rcing
tri1c tip t chüc tap hun, bi duôiig k nàng, nghip vi cho 100% chü tjch cong
doàn cc s& ngoài khu vxc nha nuOc có 1.000 doàn vien trâ len nu có).
- Cong doàn cp trén trirc tip ca s t chre tp hun, bi duông k5 näng,
nghip vi cho 100% chü tjch cong doãn co s& ngoài khu virc nha rnthc có duâi
1.000 doàn viên (nu
co).

4. Tp trung thirc hin có hiu
cOng doàn

cong tác dào tao, bi dtro'ng can b

qua

D nng cao chit lucmg di ngü can b cong doàn chü ch& cp Co sâ, cac cp
cong doan can xay dimg ke hoach dao tao, boi duong cii the, trong do tp trung cung
c& b sung các kin th'Crc, phuong pháp, kS' nàng hoat dng cOng doàn phi'i hgp vâi
tInh hhih mâi. NOi dung dao tao, bM duong tp trung mi tién mt s ni sau:
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(1) Nhflng v.n d co ban v tin 1t.rong và thucing hrcmg tin luong.
(2) Thuong hrcing tp th (chü tr9ng v tin luong) và d& thoai tai fbi lam vic.
(3) Huóng dn chi và cOng khai tài chInh tai Cong doàn co sâ.
(4) Ngoài ra dào tao, bi du&ng them ni dung v k näng t chirc các hoat
dông tai cong doàn ci sâ; Vic tham gia và giám sat thirc hin quy ch dan chü tai
các co quan, don vj.
Các dja phucing, dan vj cn tip tic lira chçn, phát huy st'r diing có hiu qua
di ngü giàng viên kiêm chrc cOng doàn. Giao thim vi cii th cho di ngü giàng
viên kiêm chirc tip tiic dào tao, bi duOng nãng cao chit Iuçmg di ngü can b
cong dioàn co sâ.
Tip tic di mcii phuong pháp dào tao, bi duö'ng, khuyn khIch dào tao, bM
duöng theo phuong pháp h9c tap tIch circ, ly di tung dào tao lam trung tam, hn
che trao doi thong tin m9t chieu. Noi co dieu kiçn co the thc hiçn dao tao, boi
dirng theo hinh thrc trirc tuyn (B-learning) d m rng di tuqng tip cn vâi ni
dung dào tao, bi duô'ng.
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Tang cuàng du tix ngun 1irc tài chInh, phi hçp vâi chinh quyn ding cp,
các di tác, the nhà tài trçl và các co quan lien quan d chi cho dào tao, bi duông
can b cong doàn co th. Tip tiic thc hin miic tiêu ph.n du chi cho cOng tác dao
tao, bi duông dat 15% tng chi cho hoat dng cüa mi c.p Cong doãn hang näm.
5. Kim tra, giám sat vic thrc hin chü d nám 2021
Ci th hóa chü d cüa nam 2021 càa Tng Lien doàn v "nâng cao cht
luong dôi ngü can b cong doàn co sâ" thành các tiêu chI cii th& gn cac tiêu chI
dánh giá., xp loai hang nam d nâng cao trách nhim cüa tap th& cá than nht là
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trách thim ngui dung du. Trong qua trinh trin khai thrc hin thu&ng xuyên
kim tra, giám sat phát hin nhUng sai sot, b.t cp d kjp thii diu chinh.
6. T chfrc thirc hiên
6.1. Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam
- Huâng dn mt s nhim vit trçng tam thirc hin cliii d cCia näm 2021 v
"nâng cao chat lucing di ngü can b cong doàn cci sâ". Kim tra, giám sat vic
thuc hiên.
- Ban hành chrnmg trmnh, tài 1iu khung dao t.o, bM duong can b cong doàn
cci sâ, th%rc hin thong nhAt trong cii nuc.
- Tip tiic t chi'rc bM duong k näng, nghip vi cOng doàn d,i vói cliii tjch
cong doiin co' sâ có tr 2.500 doàn viên trâ len và xây dirng mng krói chü tjch cong
doàn Ca sâ có dông doàn viên theo khu c và trên phm vi toàn quc.
- Xây dimg, dng viên chInh sách khen thuOng kp thii di vâi ciic dcm vj thirc
hin t& cOng tác dào tao, bi duäng.
6.2. Di vâi cong doãn tinh, cong doàn ngãnh trung uong va tuong duang
- Trên ca s Huóng dn cüa Tng Lien doàn, các dan vj xây dmg Va triên
khai k hoach thirc hin chi'i dà näm 2021 "Nâng cao ch.t hiçing di ngfl can bô
cOng doàn Ca sä".
- Tc tip t chute bi duông k näng, nghip vii cong doàn di vâi cliii tjch
cong doàn co' s& có tut 1000 dn duâi 2.500 doan vien.
- Phi hqp vOi truông chinh trj và trung tam ehInh trj di mâi ni dung,
chuang trinh dào tao 1 1un chInh trj cho di ngQ can b cOng doàn ca s& doanh
nghip ngoài khu vrc nhà nuâc.
- Cutng c và xây dimg di ngü giing viên kiêm chute cap tinh, c.p huyn, dáp
utng yeu c,u nhim viii cOng tác dào tao, bi duông trong tInh hinh mOi•.
- Chi do h trq di ngfl báo cáo viên, giãng viên tut cOng doàn cLp trén trrc
tip ca sâ thixc hin cac chi tiêu dào tao, bi dung.
6.3. Cong doiin c.p trên trrc tip ca si
- Chut dng xây dimg chuang trInh và trin khai t chute các lop tp hun, bi
dung cho can cong doin dng cp và cong doãn c.p dirói. Trrc tip t chute bi
duong k nng, nghip vi cong doàn di vói chut tjch cOng doàn ca sâ có du6i
1.000 doiin viên.
- H trçY k5' thut ho,c trirc tip bi duông k5 nng, nghip viii cOng doàn di
vâi ti trithng cong doan, di ngü cong táe viên, doàn viên nông c& tham gia di
thoai, phát trin doân viên.

- Tr can cti ho.c d xut cong doan cp trên h trçY d b fri kinh phi dCi clii
cho các hot dQng dào tao, bM dixang can b cong doàn.
6.4. Di vâi Cong doàn co sâ
Lira chçn va cü ngiRi tham gia cac lap dào tao, bi throng do Cong doàn cp
trên t chüc. Thc hin các nEim vi lien quan tnrc tip dn quyn và igi Ich hqp
pháp, chInh dang cia doãn viên và ngithi lao dng.
Trong qua trinh thc hin, các dan vj cO vuàng mAc thông báo v Ban M
chüc Tng Lien doàn d tim bin pháp tháo go. Clii tit lien h theo s6 din thoi:
04.39423185; 0906633888 (DIe Nguyn Cong Hãi, CVC Ban T chirc TLD)._—
TM. DOAN CIIIJ T!CH
TJCH THTJTING TRUC

No'inhln:

- Thurng trirc DCT (b/c);
- Các LDLD tinh, TP;
- Các CD ngãnh TW và tixong throng,
COng doãn TCTy trirc thuc TLD;
- Các div true thuQc TLD (p/h);
-Li.ru: VT, ToC..
Trn Thanh Häi
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