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THÔNG BÁO 
Định hướng một số nhiệm vụ trong tâm hoạt động công đoàn năm 2022 

 

Thực hiện Thông báo số 470/TB-TLĐ, ngày 25 tháng 11 năm 2021 của Đoàn Chủ 

tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm hoạt 

động công đoàn năm 2022. Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, Liên đoàn Lao 

động tỉnh Nghệ An định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm hoạt động công đoàn năm 

2022 cụ thể như sau: 

 I. CHỦ ĐỀ HOẠT ĐỘNG 

 Chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động; phấn đấu hoàn thành cao nhất 

các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết 

Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023, các mục tiêu, 

chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp . 

 II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ CHỦ YẾU 

 1. Các cấp công đoàn đẩy mạnh truyền thông hoạt động công đoàn cơ sở, nghiên 

cứu đề xuất và tham gia xây dựng, triển khai, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp 

luật liên quan đến quyền của người lao động đặc biệt là các  chính sách hỗ trợ người lao 

động bị ảnh hưởng bởi Covid-19, về khôi phục và phát triển sản xuất, tham gia phát triển 

thị trường lao động; thực hiện kết nối kịp thời thông tin về cung - cầu lao động giữa các 

đơn vị trên cùng một địa bàn, giữa các địa bàn trong cùng một địa phương và giữa các 

địa phương, giúp người lao động có việc làm và ổn định thu nhập.  

 Công đoàn cơ sở tích cực, chủ động tham gia với người sử dụng lao động trong 

xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh, vận động người lao động trong các doanh 

nghiệp làm việc đảm bảo an toàn, thích ứng với dịch bệnh Covid-19; tổ chức thương 

lượng, đối thoại với người sử dụng lao động để đảm bảo quyền lợi của người lao động, 

trong đó quan tâm nội dung việc làm, thu nhập cho người lao động tại các doanh nghiệp. 

2. Tập trung thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội 

công đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội 

Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII. Triển khai kế hoạch tổ chức đại hội Công đoàn 

các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Tổ chức thực hiện Kế hoạch số 58-

KH/TU ngày 12/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An, Chương trình hành 

động số 02/CTr-LĐLĐ, ngày 18/10/2021 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh 

Nghệ An về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, 
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Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt 

động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”. Đẩy mạnh cải cách hành chính 

trong hoạt động công đoàn.   

3. Rà soát số lượng đoàn viên, củng cố, kiện toàn công đoàn cơ sở hiện có. Tập 

trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, tăng tỉ lệ đoàn viên trên tổng số 

công nhân, lao động ở những nơi đã thành lập Công đoàn, nhất là các doanh nghiệp ở 

khu công nghiệp, khu kinh tế và những địa bàn tập trung đông doanh nghiệp. Tăng 

cường đầu tư các nguồn lực cho công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ 

sở. Bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ  Công đoàn cơ sở, nhất là đội ngũ cán 

bộ chủ chốt, chú trọng tập huấn về kỹ năng phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ 

sở, kỹ năng đối thoại, thương lượng.  

4. Phát động và triển khai các phong trào thi đua phù hợp với từng loại hình Công 

đoàn cơ sở, vận động đoàn viên, người lao động tích cực phát huy sáng kiến, cải tiến kĩ 

thuật, nâng cao năng suất, hiệu quả công tác, khắc phục khó khăn, phục hồi sản xuất, 

đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. 

5. Phát huy vai trò của Công đoàn cơ sở trong đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp 

pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động thông qua hướng dẫn, giám sát việc ký 

kết hợp đồng lao động, thương lượng, ký kết, thực hiện thỏa ước lao động tập thể và 

thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở. Quan tâm đến việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị 

lần thứ 7 của BCH Tổng Liên đoàn khóa XI “Về chất lượng bữa ăn giữa ca của Người 

lao động” cũng như ATVSTP nhất là ở những bếp ăn tập trung. Tổ chức đối thoại về 

việc thực hiện pháp luật lao động trong các doanh nghiệp, xây dựng quan hệ lao động 

hài hoà, ổn định, tiến bộ, phòng ngừa tranh chấp lao động, đình công tự phát tại doanh 

nghiệp, cùng với các cấp có thẩm quyền kịp thời giải quyết, hạn chế các cuộc đình công 

trái pháp luật. Tổ chức 01 cuộc đối thoại cấp tỉnh năm 2022 

6. Đa dạng hóa công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ. Tiếp tục thực 

hiện việc“đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 

chuyên đề 2022. Tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của 

Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 (Khóa XII). Tham gia, thực hiện phản 

biện xã hội đối với các chính sách liên quan đến người lao động và tổ chức công đoàn 

góp phân xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.  

7. Tập trung nguồn lực cho các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Nhâm Dần 

năm 2022 với chủ đề: "Tết sum vầy - Kết nối yêu thương", phương châm "Tất cả đoàn 

viên và Người lao động đều có Tết". Tiếp tục tổ chức xây dựng và thực hiện có hiệu quả 

quỹ “Mái ấm công đoàn” và “Chương trình phúc lợi đoàn viên”. Huy động các nguồn 
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lực, sự vào cuộc của chính quyền, chuyên môn trong tổ chức "Tháng công nhân" năm 

2022 gắn với Tháng An toàn vệ sinh lao động. 

Năm 2022 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, 

nhiệm kỳ 2018 - 2023, cũng là năm thứ hai triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12.6.2021 của Bộ Chính trị về 

“Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” . Căn cứ 

các nội dung định hướng trên, các ban Liên đoàn Lao động tỉnh, các Liên đoàn Lao động 

huyện, thành, thị, Công đoàn ngành, Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn đoàn Lao 

động tỉnh cụ thể hóa để hướng dẫn, định hướng các cấp Công đoàn trực thuộc triển khai 

thực hiện phù hợp với nhu cầu, tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị. 

 Nơi nhận:                                        TM. BAN THƯỜNG VỤ    
- Ban Dân vận Tỉnh ủy (b/c);                                         PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 
- Thường trực LĐLĐ tỉnh (b/c);                                                                                                                        
- Các ban LĐLĐ tỉnh (thực hiện); 
- LĐLĐ huyện, thành, thị, CĐ ngành,                           
CĐCS trực thuộc, đơn vị trực thuộc (thực hiện);                                       
- Lưu VT, VP./. 

                                                                                              
                                                                                              Nguyễn Kỳ Sơn 
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