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TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH NGHỆ AN 

 

Số:           /KH-LĐLĐ                                   
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Nghệ An, ngày        tháng 5 năm 2022 

  

KẾ HOẠCH 

Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 10c/NQ-BCH ngày 12/01/2017  

của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam  

và Chỉ thị số 04/CT -TLĐ ngày 03/3/2017 của Đoàn Chủ tịch  

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 

 

Thực hiện Kế hoạch số 206/KH-TLĐ ngày 18/5/2022 của Tổng Liên đoàn Lao 

động Việt Nam về việc sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 10c/NQ-BCH ngày 

12/01/2017 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn (khoá XI) về “Nâng cao hiệu quả công 

tác an toàn, vệ sinh lao động của tổ chức công đoàn trong tình hình mới” (sau đây gọi 

là Nghị quyết 10c/NQ-BCH ) và Chỉ thị số 04/CT-TLĐ ngày 03/3/2017 của Đoàn Chủ 

tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Xanh 

– Sạch – Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” (sau đây gọi là Chỉ thị 04/CT-TLĐ), 

Liên đoàn Lao động tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã nêu 

trong Nghị quyết 10c/NQ-BCH và Chỉ thị 04/CT-TLĐ (từ năm 2017 đến hết tháng 

6/2022); phân tích, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm.  

2. Đề ra các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị 

quyết 10c/NQ-BCH và phong trào “Xanh – Sạch – Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao 

động”. 

3. Việc tổ chức sơ kết phải đảm bảo nghiêm túc, khách quan, thiết thực, hiệu quả. 

II. NỘI DUNG 

1. Đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện 

Nghị quyết 10c/NQ-BCH và Chỉ thị 04/CT-TLĐ 

2. Đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Nghị quyết 

10c/NQ-BCH, gồm: 

2.1. Nâng cao năng lực, hiệu quả công đoàn tham gia xây dựng và giám sát việc 

thực hiện pháp luật, tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, chế độ chính sách về an toàn, vệ 

sinh lao động (ATVSLĐ). 
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2.2. Đổi mới hình thức, nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, giáo 

dục, tập huấn nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm bảo đảm ATVSLĐ cho người sử 

dụng lao động (NSDLĐ), cán bộ, đoàn viên và người lao động (NLĐ). 

2.3. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả phong trào quần chúng làm công tác an toàn 

vệ sinh lao động và góp phần thúc đẩy thực hiện Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng 

xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu. Trong đó, có kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 

04/CT-TLĐ ngày 03/3/2017 của Đoàn Chủ tịch về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào 

“Xanh – Sạch – Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động trong tình hình mới” (Nội dung 

này, đề nghị có Báo cáo, đánh giá riêng theo Phụ lục số 6). 

2.4. Tăng cường hiệu quả phối hợp với các cơ quan chức năng, người sử dụng 

lao động trong công tác ATVSLĐ. 

2.5. Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác đào tạo kỹ sư bảo hộ lao động, 

nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ về ATVSLĐ, cải thiện môi trường và điều 

kiện làm việc cho NLĐ. 

2.6. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ công đoàn làm công tác 

ATVSLĐ. 

2.7. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về ATVSLĐ. 

3. Đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đã nêu trong Nghị quyết 

10c/NQ-BCH: có số liệu cụ thể, đối chiếu, so sánh với các mục tiêu, chỉ tiêu, mức độ 

hoàn thành và khả năng hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết; các mô hình 

mới, cách làm hay trong quá trình thực hiện Nghị quyết. 

4. Đánh giá những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, kinh nghiệm trong quá trình 

chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện 10c/NQ-BCH và Chỉ thị 04/CT-TLĐ. 

5. Đề xuất bổ sung, điều chỉnh nhiệm vụ, giải pháp, mục tiêu, chỉ tiêu thời gian 

tới để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết. 

6. Những kiến nghị, đề xuất. 

III. HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN 

1. Liên đoàn Lao động các huyện, thành, thị, Công đoàn ngành, Công đoàn 

Khu kinh tế Đông Nam: 

- Căn cứ tình hình, điều kiện cụ thể của địa phương, ngành mình để xây dựng kế 

hoạch sơ kết. 

- Tổ chức hội nghị sơ kết hoặc báo cáo tại Hội nghị Ban chấp hành cùng cấp và 

chỉ đạo công đoàn cở sở tổ chức sơ kết để đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị quyết 

10c/NQ-BCH và Chỉ thị 04/CT-TLĐ trong tháng 6/2022.  

- Tổng hợp xây dựng báo cáo gửi về Liên đoàn Lao động tỉnh (theo các phụ lục 

gửi kem). 
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2. Liên đoàn Lao động tỉnh:  

- Ban hành kế hoạch sơ kết Nghị quyết 10c/NQ-BCH và Chỉ thị 04/CT-TLĐ 

trong các cấp công đoàn vào tháng 5/2022. 

- Báo cáo tại hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh vào tháng 

07/2022. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Liên đoàn Lao động tỉnh: 

1.1. Ban Chính sách pháp luật và Quan hệ Lao động tham mưu giúp Thường trực 

Liên đoàn Lao động tỉnh các nội dung sau: 

- Ban hành kế hoạch và hướng dẫn, đôn đốc các cấp công đoàn tổ chức sơ kết 

Nghị quyết và Chỉ thị. 

- Tổng hợp, xây dựng báo cáo sơ kết trình Thường trực và Ban Chấp hành Liên 

đoàn Lao động tỉnh  

- Thực hiện công tác khen thưởng cho các tập thể, cá nhân (nếu có). 

2.2. Các ban Liên đoàn Lao động tỉnh: Đôn đốc các đơn vị huyện, ngành được 

phân công phụ trách triển khai thực hiện kế hoạch. 

2. Liên đoàn Lao động các huyện, thành, thị, Công đoàn ngành, Công đoàn 

Khu kinh tế Đông Nam: 

- Căn cứ kế hoạch của Liên đoàn Lao động tỉnh, xây dựng kế hoạch sơ kết và chỉ 

đạo, hướng dẫn công đoàn cơ sở thực hiện việc sơ kết đảm bảo mục đích, yêu cầu. 

- Báo cáo về Liên đoàn Lao động tỉnh trước ngày 05/7/2022. 

Đề nghị các Liên đoàn Lao động huyện, thành, thị, Công đoàn ngành, Công đoàn 

Khu kinh tế Đông Nam nghiêm túc triển khai, tổ chức thực hiện. Chi tiết liên hệ Ban 

Chính sách pháp luật và Quan hệ Lao động (Qua số điện thoại 0942652567 đ/c Hoàng 

Thanh Bìnhchuyên viên Ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động)./. 

 

Nơi nhận: 
- Tổng LĐLĐ VN (để b/c); 

- Thường trực LĐLĐ tỉnh (để b/c); 

- Các ban LĐLĐ tỉnh( để p/h chỉ đạo); 

- LĐLĐ các huyện, thành, thị (để t/h); 

- CĐ ngành, CĐ khu KTĐN(để t/h); 

- Lưu VT, CSPL&QHLĐ. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Chí Công  
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