
TONG LIEN BOAN LAO BONG CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 

VIT NAM Dc 1p  - Tit' do - Hinh phñc 

S6: 4IKH-TLD Ha N3i, ngayOA thángA2nàm 2022 

KE bACH 
To chtrc các hoit dng Tháng Cong nhân nàm 2023 

A A. A I A A A 

Nam 2023 la nam dien ra dai  hçn cong doan cac cap va Dai  hcn XIII Cong 
doàn Vit Nam, Doàn Chü tjch Tng Lien doàn Lao dung  Vit Nam ban hãnh 
K hoach t6 chüc các hoat dng Tháng Cong nhân näm 2023 vói chü d "Ket 

ni cong nhán, xáy dy'ng t chz'c", nhix sau: 
i. MJC DICH, vEu CAU 
1. Myc dIch 
- Tuyên truyn sâu rng trong h thng Cong doãn và toàn xâ hi v vj trI, 

vai trO, dong gop cüa giai c.p cong than Vit Nam trong sir nghip cách mng, 
dc bit là trong thai k' dy rnanh  cong nghip hóa, hin dai  hóa dt nithc. Tü 
do cong c6 nim tin, nim ti.r hào giai cp va tang cung m6i quan h g&n kt 
doàn vien, cong nhân, viên chc, ngui lao dng (CNVCLD) vi th chüc Cong 
doàn, gop phn xây drng t chüc Cong doàn Vit Nam vtrng m?.nh. 

- Dng viên doàn viên, CNVCLD, nht là dOi  ngü cong nhân lao dung 
trong cac loti hInh doanh nghip n 1c vtrçvt khó, lao dng sang tao  dOng gop 

F 9 9 A - - A A A P 

cho sr phat trien cua ttrng doanh nghiçp, giu vung on dnh krnh te vi mo, thuc 
dy tang truOng kinh t d.t nithc, dua Nghj quy& Dai  hi XIII cüa Dâng vào 
cuc song. 

- Thông qua các hoat dng Thang Cong nhân, lam tht hon ncta cOng tác 
9 A 9 P P P P 9 9 dai diçn, cham lo, bao vç quyen va lçn ich hqp phap, chinh dang cua doan 

viên, cOng nhan lao dng, tao  sir quan tam han nüa cUa cap Uy, chInh quyên, 
h thng chInh trj, chü doanh nghip và toàn xã hOi  di vâi giai cp cong 
nhân. 

2. Yêu cu 
F F A F A A P P 9 A A - To chuc cac hoat dong Thang Cong nhan gan vol Thang hanh d9ng ye 

An toàn, v sinh lao dng näm 2023; k' nim 137 nàm Ngày Qu6c t Lao 
dung 1/5 rung kh.p, thit thc, hiu qua, có tInh hành dung cao, hiràng v co 
sâ, trirc tip giãi quy& vn d Cong nhân lao dng quan tam, birc xüc và phü 
hçp tInh hInh thrc tin cUa ngành, dja phuong và 1 trInh t chüc dai  hi cong 
doàn các cap; dng thi thu hit dong dào doàn viên, CNVCLD tham gia. 

- Ban thung vii, ban chip hành cong doàn các cp chü dng tham muu 
vâi c.p üy, t chirc dâng, chInh quyn &ng cap, nguYi sr ditng Lao dng trin 



khai các hoat  dung Thang Cong nhân và Tháng hành dung v An toàn, v 
sinh lao dung näm 2023 dam bào thi& th%rc, hiu qua; to chrçrc lông tin, sir 

A - S — A d IS A S S A quan tam, cham lo cua toan xa h9l doi vrn to chuc cong doan va doan vien, 
CNVCLD. 

II. NQI DUNG HOAT DQNG 
Can cü chi tiêu do Doàn Chü tjch Tng Lien doàn Lao dung Vit Nam 

giao v t chüc các hott dng Tháng Cong than nàm 2023, các cp cong doàn 
tip t%ic t chüc cac hot dng dang phát huy hiu qua, duqc dông dáo doàn viên 
cong doàn, CNVCLD don nh.n, duçrc các cp üy dâng, chInh quyên, ngtthi sü 
ding lao dng quan tam, üng h; dng thM t chüc dng bat  mt so hoat dung 
trQng tam, trQng diem nhu sau: 

, I(• ,, A S 1. To chirc chirong trinh Doi thoi thang 5 ; dien dan Cong nhan vi 
doanh nghip, doanh nghip vi cong nhân", hot dng "Cam cm ngirô'i lao 
dng" 

• , • , - 

- Tong Lien doan Lao d9ng Viçt Nam to chixc dien dan de lanh dao  Dang, 
Nha nuâc tip xác, chia sé, lang nghe tam tu, nguyen vng, mong muOn, khát 

A A I A A S A A A vQng cong hien phat trien dat nuoc cua cong than lao dung. 
- Tang cuing thit l.p các kênh thông tin thu.n lçi, nhAt là tn dung va 

phát huy lçii th cüa internet và mang  xã  hOi  d lang nghe kiên, kiên nghj 
cUa doàn viên, ngthi lao dng; kjp thi tong hçip, phãn ánh den cci quan, to 
chuc co tham quyen de giai quyet, nham gop phan cham lo, bao vç quyen va 
igi Ich hqp pháp, chInh dang cüa ngui lao dng. Tp trung giãi quy& nhung 
v,n d büc xi1c, cp bach trong cong nhân, lao dng dA duqc chi rô tai  Nghj 
quyt s 20-NQ/TW, ngày 28/01/2008 cüa Ban Chap hành Trung uong Dãng 
(khóa X) v "Tip tiic xây d%mg giai cp cong nhân Vit Nam thi k' dy 
math cong nghip hóa, hin dai  hóa & nuâc". 

- Các Lien doàn Lao dng tith, thành ph6; cong doàn ngàth Trung 
uong va tucmg duong; cong doàn tong cong ty trirc thuOc  và cong doàn cap 
trên trrc tiép co so can cü tInh hInh thc tin dê xut, tham rnuu và linh hoat 
to chüc dé nguOi dung dâu cap Uy, to chirc dâng, chInh quyên, chuyên mon 
dông cap gp gi, dôi thoai vOi doàn viên, nguOi lao dng theo Nghj quyêt sO 
02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 cüa BO ChInh trj ye "Dôi mOi to chc và hoat 
dng Cong doãn Via Nam trong tInh hInh mOi" trong diu kin phü hqp. Tai 
các dja phuong, Lien doàn Lao dung tith, thành pho phôi hçip vOi Doàn dai 
biêu Quôc hQi to chüc g.p gô, tiêp xüc giUa dai  biêu Quoc hi vOi cir tn là 
CNVCLD d 1ng nghe tam tu, nguyen vQng. Khuyn khIch các cong doàn 
nganh trung uong, cong doàn tong cong ty trirc thuOc CO di biu Quc hOi 
cüa ngành, dcm vi, t chüc tip xüc c1r tn cüa dai  biu Qu6c hi vOi doàn 
viên, ngu1i lao dOng trong nganh, don vj 

- Cong doàn Co sO trong doanh nghip d xu.t, phi hp vOi nguOi sü 
dvng lao dng to chi'rc din dan "Cong nhân vi doanh nghip, doanh nghip vi 
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cong nhân", hoat dOng "Cam cm ngui lao dng", kjp thai dung viên, giâi 
quyêt các van d nguôi lao dng quan tam, büc xic. Dc bit, quan tam tham 
gia giài quy& tInh trng thiu dcm hang, thiu vic lam, giâm thu nhp cüa 
ngithi lao dung. Dê xuât các doanh nghip tim giâi pháp dam bâo vic lam, 
thu nhp cho nguii lao dng mt cách ben vüng. 

2. Ti chfrc Tháng cao dim phát trin doàn viên, thành Ip c6ng 
doàn ccr s&; gió'i thiu doàn viên cong doàn tru tñ cho Bang xem xét, bi 
thr&ng, kt np 

- Các cp cOng doàn rà soát, nm tInh hInh doanh nghip, nguYi lao 
dng thuOc  ngành, dja phucing dan vj minh dê tp trung cao dim tuyên 
truyn, 4n ctng phát trin doan viên, thành 1p cOng doàn ca s&. T chüc kt 
nap "Lap doàn viên tháng Nàm" và t chüc L ra mt Cong doàn ca so vào 
djp tháng 5/2023. 

- Quan tam bôi di..rng, giOi thiu doàn viên cong doàn uu tü cho Dãng 
xem xét, bi duo'ng, kt nap; ph6i hqp t chüc L k& nap dáng viên 
CNVCLD vào djp din ra k nim 133 näm Ngày sinh cüa ChU tjch Ho ChI 
Minh (19/5/1890-19/5/2023). 

3. Ti chtrc chirong trInh "Mi cong doàn co s&, mt lçi Ich doàn viên" 
- Rà soát, dy manh  cong tác thircng lucng vOi nguOi sir ding lao dng 

nham nang cao phuc lçci, lçn ich cho doan vien, nguai lao d9ng, t?o  chuyen 
bin mtnh v chäm lo nhi:tng nhu cu ca bàn, cAn thi& cüa doàn vién, cong 
nhân lao dOng. 

- Phi hçip t chüc các "Phiên chçi cOng nhân", "TuAn l ban hang giâm 
giá cho nguOi lao dng", "Ngay hi van hóa th thao cOng nhân", "Ngày hOi 
chäm soc süc khOe"; t chirc các chuong trInh du lch, nghi mat cho cOng 
nhân; tip tic k k&, trin khai hoat  dng vOi các dôi tác phüc lçii nhäm mang 
lai lçii Ich cho doàn viên, ngithi lao dng. 

- T6 chüc d cong doàn ca sO dang k và trin khai có hiu qua It nhAt 
0 i vic lam cii th chàm lo phüc 1i cho doàn viên; dng thai dua ni dung 
nay vao cham diem thi dua cuoi nam cua cac cap cong doan. Khuyen khich 
cOng doàn các khu cOng nghip, khu ch xuAt, khu kinh t và cong doàn co sO 
to chc các hoat dOng "Két nOi trái tim", to diêu kin dê cong nhân tim hiêu, 
két dôi, xây dmg hanh  phüc gia dInh; triên khai các hoat  dung chäm lo, ho 
trçl con cong nhân. 

4. Hirong wng Tháng hành dng v An toàn v sinh lao dng 
- Các cAp cOng doàn phi hçip vOi Uy ban nhân dan hoc nganh Lao 

dOng, Thuong binh và Xä hOi  dng cAp, nguOi sir diving lao dng t chirc l 
phát dng, hithng lrng Tháng Cong nhân - Thang hành dng v An toàn v 
sinh lao dng nãm 2023 g&n vOi 01 hoat  dung có nghia thit thirc vOi nguOi 
lao dng. 
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Tng Lien doan Lao dng Vit Nam tip tiic phi hqp vi Ban Chi do 
Trung uong Thang hanh dçng ye An toan vç srnh lao d9ng dr kien to chuc Le 
phát dOng Tháng Cong nhân - Tháng hành dung ye An toàn v sinh lao dOng 
näm 2023 vào dip k' nim 137 nám Ngay Quc t Lao dng 1/5. 

- T chüc các hoat dng huâng üng Tháng hành dng v An toàn v 
sinh lao dng nãm 2023 theo k hoach cüa Ban Chi dio Trung uong và dja 
phucing. 

(cokehogchrieng)
A 5. Gan hoyt dçng Thang Cong nhan vn to chuc di hçi cong doan cac 

cap; t chirc chin djch truyn thông v 137 nám Ngày Quc t Lao dng 
(1/5/1886 — 1/5/2023), Tháng Cong nhân näm 2023 và các ho3t dng tr9ng 

A 'P r A • tam cua to chirc Cong doan Viçt Nam 
- Gn vic tuyên truyn và t chüc các hoat  dOng Tháng Cong nhãn näm 

2023 vói tuyên truyn và t chüc di hOi  cong doàn các c.p. Co th dim mt so 

nOi dung hoat dng cüa Thang Cong nhãn vào khuôn kh& không gian cüa di 
hi cong doân cp mInh mt cách hçip l, thiêt thirc. 

- Tuyên truyn v truyn thng, tinh th.n bt diet cüa Ngày Quc t Lao 
dng 1/5; bài h9c kinh nghim trong thirc hin Nghj quyt so 20-NQ/TW, ngày 
28/01/2008 cUa Ban Chap hành Trung uo'ng Dãng khóa X ye "Tiêp ttc xây drng 
giai c.p Cong nhân Vit Nam th?ñ kr d.y m?nh  Cong nghip hóa, hin di hóa 
d.t nuó'c"; tuyén truyn chü trucmg v xây dirng giai c.p cong nhân, to chirc 
Cong doàn Vit Nam theo tinh than Nghj quyt Di hi XIII cüa Dãng và Nghj 
quyt s 02-NQ/TW cüa B ChInh trj. 

- Tuyên truyn v mvc  dIch, nghia cüa Thang Cong nhãn và các hott 
dng Tháng Cong nhân näm 2023. 

- Truyn thông các hoat  dng Tháng Cong nhân a co s&, duçic dông dáo 
can bO,  doàn viên, CNVCLD hi.rang üng; két qua to chüc các hoat dung gop 
ph.n dam bão vic lam, thu thp cho nguai lao dng và phát trin dcm vj. 

(co hu'ó'ng dn riêng) 

ifi. TO CHTC THTC HIN 
1. Tng Lien doàn Lao dông Viêt Nam 
1.1. Ban Tuyên giáo 
- Tham mru cong tác chi dao  trin khai K hoach t chüc các hoat dung 

Thang Cong nhãn näm 2023; th chüc Hi nghj tWc  tuyn toàn qu6c trin khai k 
hoach t chüc Tháng Cong nhãn näm 2023 trong tháng 2/2023; tham mi.ru vic 
tOng kt Tháng Cong nhân và t chüc khen thuang tai HOi nghj Ban Chip hành 
TOng Lien doàn dip  gifla nãm 2023. 

- Tham muu thành l.p Ban Chi dao,  T giüp vic t chüc các hoat dng 
Thang Cong nhân näm 2023. 

- Báo cao, d xu,t von lãnh dao  Dãng, Nba nuOc gp gc, chia sé, 1ng 
nghe cong nhãn, lao dung  bay tO tam tu, nguyen vQng, mong muon, khát v9ng 
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cêng hin, phát trin d.t nithc. T chirc Din dan d lath dao  Dàng, Nhà nuóc 
tiêp xüc, lng nghe cOng than (co Kê hoach rieng). 

- Tham miru huó'ng dn môt s6 hoat dng trQng tam trong Thang Cong 
nhân; ban hành huàng dk trin khai chin djch truyn thong Thang Cong than 
va ky niçm 137 nam Ngay Quoc te Lao dong (01/5/1886-0 1/5/2023). 

1.2. Ban Quan hç lao dng 
- Tham miru ban hành van bàn trin khai t chIrc Thang hành dung v An 

toàn v sinh lao dng nãm 2023. 
- ChU trI, phi hçrp vói co quan thrng trirc cüa Ban Chi dao  Trung ucing 

tham miru t chüc L phát ding Tháng Cong nhân — Tháng hành dng v An 
toàn, v sinh lao dng näm 2023. 

1.3. Ban Tchic 
Tham muu ni dung t6 chuic Tháng cao dim phát trin doàn vien, 

thành 1.p cong doàn co s; giâi thiu doàn viên cong doàn uu tii cho Dâng 
xem xét, bi duo'ng, kt nap. 

1.4. Ban ChInh sách —pháp lu2t 
Phi hçp vói BO Lao dOng,  Thuong binh và Xã hi trin khai các hoat 

dng kim tra, thanh tra vic thirc hiên chInh sách, pháp 1ut dôi vâi ngi.r?ñ 
lao dung và cong doàn 

1.5. Vánphông TngLiên doàn 
Phi hqp Ban Tuyên giáo xây dirng tiêu chi, tiêu chu.n khen thung các 

tQ.p th& cá nhân to chüc hiu qua Thang Cong nhân vâ tiên hành khen thu&ng 
vào thii dim tng kêt Tháng Cong nhân. 

2. Các Lien doàn Lao dng tinh, thành pli& Cong Cloàn ngành Trung 
u'ong và trong throng 

- Báo cáo, d xu.t vOi cp üy, t chuxc dã.ng, chInh quyn v t6 chirc cac 
boat dng Tháng Cong nhân näm 2023 và Tháng hành dung v An toàn, v sinh 
lao dng; c.n th6ng nht phát dng chung 2 nOi  dung trithc ngày 05/5/2023; xây 
dirng k hoach, huórng dn các hoat dng ci th tai  trng cp Cong doàn, chü 
tr9ng trin khai & Ca so, trirc tip tai  cac doanh nghip. 

- Barn sat chi tiêu cüa Doàn Chü tjch Tng Lien doàn Lao dung Vit Nam 
A A A r A A A A A ye to chuc cac hoat d9ng Thang Cong than nam 2023 de giao nhiçm v, to chuc 

cho cOng doàn Ca sO dng k thrc hin, nh.t là chuong trInh "Mi cOng doàn ca 
sO, mOt  lçri Ich doàn viên". Tng hqp, báo cáo kt qua dàng k vó'i Doàn Chü 
tjch Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam (qua Tuyên giáo trithc ngày 
15/04/2023) 

- Chü dung t chüc tng kit, dánh giá mO hInh hay, cách lam sang tao, 
hiu qua trong Tháng Cong nhân, Tháng hành dng v An toàn, v sinh lao 
dng nàm 2023 tai  các cap cong doàn trirc thuc. Khen thuOng cho t.p th và cá 
than có thàth tIch xuât s.c trong to chOc Tháng Cong nhân näm 2023 0 c.p 
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TM. DOAN CHU TICH 
hO CHU TICH 

(thc hin) Ng9 Duy Hiêu 

9 9 ' p • 

mInh và lira chçn các tp the, cá than tiêu biêu dam bâo tiêu chuãn de xuât Tong 
Lien doàn khen thithng. 

- T chüc truyn thông v các hoat dng Tháng Cong than, Tháng hãnh 
dng v An toàn, v sinE lao dng näm 2023 theo huàng dn cüa Tong Lien 
doàn Lao dng Vit Nam. 

- Tng hçp báo cáo kt qua t chüc các hoat dng Tháng Cong nhân nàm 
2023 truóc ngày 15/6/2023 v Tng Lien doàn (qua Ban Tuyên giao). 

3. Các co quan báo chI cong doàn 
Cn cü k hoach nay và hu&ig dn tuyên truyn cüa Tng Lien doàn xây 

drng k hoach  trin khai tuyen truyn các boat dng Thang Cong than, Tháng 
hành dung v An toàn v sinh lao dng trong các cp cong doàn. 

Trén day là K hoach t chüc các boat dng Tháng Cong nhân näm 2023, 
Doàn Chü tjch Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam yêu cu các Lien doãn Lao 
dng tinh, thành ph, Cong doàn ngành Trung ucng và tl.rang ducmg; cong doàn 
Tng cong ty true thuc; các ban, dan vj trirc thuQc Tng Lien doàn chü dng 
xây drng k ho,ch, t chüc trin khai thrc hin dam baa thi& thic và hiu qua. 
Trong qua trInh trin khai, nk có kho khàn, vithng m.c, lien h Ban Tuyên giáo 
(dông chI Nguyên Thj NgQc Ti — Chuyên viên chInh, diçn thogi: 0914.882.992, 
email: bantuvengiaotongliendoan@gmail.com)  d duqc trao di, giâi dáp.I 

Noi nhân: 
- Thuing trirc Ban BI thu; 
- Van phông Trung ng Dãng;

b 
- Ban Dan vn Trung ucmg;

( ao c o) 

- Die Chü tjch TLD; 
- B LD, TB và Xã hOi  (d phi hçp) 
- Các tng chI UV DCT; 
- VAn phông, các ban, don vi trre thuOc  TLD; 
- Các LDLD tinh, TP; Các CD ngành TTJ 

và tucmg duong; CD Tety true thuc TLD; 
- Ciy quan báo chI Cong doàn; 
- Liru: VT, TG 

- 
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