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HƯỚNG DẪN 
Thực hiện chủ đề hoạt động năm 2022 “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” 
 

 

 Thực hiện Hướng dẫn số 53/HD-TLĐ ngày 28 tháng 3 năm 2022 của Tổng 

Liên đoàn Lao động Việt Nam và Kế hoạch số 02/KH-LĐLĐ, ngày 31/12/2021của 

Ban Thường vụ, Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An năm 2022 (nhiệm 

kỳ 2018 - 2023), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh hướng dẫn thực hiện chủ 

đề hoạt động năm 2022 “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” như sau:  

 I. ĐỐI TƯỢNG  

 Tập trung các hoạt động để chăm lo việc làm, đời sống của đoàn viên, người 

lao động trong toàn tỉnh. 

 II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Về chăm lo việc làm, đời sống 

- Thực hiện kết nối cung cầu lao động giữa doanh nghiệp với người lao động, 

giữa các địa phương với nhau. 

- Tham gia góp ý trong quá trình xây dựng các văn bản pháp luật có liên quan 

đến lao động và công đoàn; các văn bản liên quan đến chế độ chính sách cho đoàn 

viên, người lao động. 

- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chăm lo phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên, 

người lao động. 

- Thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể, trong đó quan tâm nội dung 

việc làm, chế độ ăn ca, tiền lương, tiền thưởng và các loại phụ cấp, phúc lợi khác. 

- Đối thoại, gửi kiến nghị của CNLĐ đến doanh nghiệp, địa phương, ban, ngành 

để giải quyết về tiền lương, phụ cấp, việc làm, đời sống ...cho đoàn viên, CNLĐ. 

- Tiếp tục triển khai hiệu quả chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong các 

dịp hoạt động Tết Sum vầy, Tháng công nhân, Tháng ATVSLĐ. 

- Quan tâm xây dựng thiết chế công đoàn tại các khu công nghiệp 

2. Công tác tuyên truyền, giáo dục 



- Triển khai Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong CNLĐ tại 

doanh nghiệp đến năm 2030”, giúp công nhân không ngừng học tập, nâng cao trình 

độ, có việc làm bền vững, thu nhập ngày càng cao. 

- Tăng cường nắm bắt tâm tư nguyện vọng, nhu cầu việc làm của người lao 

động,  nhu cầu tuyển dụng lao động tại các doanh nghiệp đề kết nối cung - cầu; tuyên 

truyền vận động nâng cao ý thức trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao 

động để xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp. 

3. Phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại 

hội công đoàn các cấp 

- Rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chưa hoàn thành của Nghị quyết Đại 

hội XVIII Công đoàn Nghệ An, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và các chỉ tiêu của 

năm 2022 để tập trung chỉ đạo và có các giải pháp thực hiện 

 - Tạo bước đột phá về phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở 

 III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

 1. Đối với Liên đoàn Lao động tỉnh 

  1.1. Chỉ đạo Liên đoàn Lao động huyện, ngành, thành, thị tổ chức đối thoại và 

nắm bắt các kiến nghị đề xuất của đoàn viên, công nhân lao động. Tổ chức 01 cuộc 

đối thoại cấp tỉnh vào dịp Tháng công nhân năm 2022. Tham mưu văn bản đề nghị 

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành kịp thời giải quyết các kiến nghị đề xuất 

của đoàn viên, người lao động. 

1.2. Tích cực tham gia góp ý kiến xây dựng các văn bản pháp luật có liên quan 

đến lao động, công đoàn; các văn bản liên quan đến chế độ chính sách cho đoàn viên, 

người lao động. 

1.3. Thực hiện kết nối thông tin về cung - cầu lao động. Kịp thời cung cấp 

thông tin nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp để người lao động được biết trên 

các phương tiện truyền thông của tổ chức công đoàn. 

1.4. Tiếp tục chỉ đạo huyện, ngành đẩy mạnh các hoạt động chăm lo phúc lợi, 

lợi ích của đoàn viên. 

1.5. Đề xuất các cấp chính quyền đẩy nhanh tiến độ xây dựng thiết chế công 

đoàn tại Khu công nghiệp Bắc Vinh 

1.6. Xây dựng đề án nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể 

1.7. Chỉ đạo huyện, ngành tập trung thực hiện tốt Tháng công nhân năm 2022  

1.8. Triển khai Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong CNLĐ 

tại doanh nghiệp đến năm 2030” 

1.9. Rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chưa hoàn thành của Nghị quyết 

Đại hội XVIII Công đoàn Nghệ An, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và các chỉ tiêu 

của năm 2022 để tập trung chỉ đạo và có các giải pháp thực hiện 



1.10. Tiếp tục chỉ đạo công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tập trung mọi nguồn 

lực để phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở. Hoàn thành cập nhật dữ liệu 

đoàn viên và đổi thẻ đoàn viên công đoàn. 

 2. Liên đoàn Lao động cấp huyện, Công đoàn ngành 

 2.1. Thường xuyên nắm bắt các kiến nghị đề xuất của người lao động. Tổ chức 

hội nghị đối thoại với cấp ủy, chính quyền đề giải quyết kiến nghị đề xuất của người 

lao động;  

 2.2. Tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất tinh thần của đoàn viên, 

người lao động; 

 2.3. Chỉ đạo công đoàn cơ sở tổ chức đối thoại, thương lượng và ký kết thỏa 

ước lao động tập thể; đàm phán, thương lượng tiền lương cho người lao động; 

 2.4. Rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chưa hoàn thành của Nghị quyết 

Đại Công đoàn huyện, ngành để tập trung chỉ đạo và có các giải pháp thực hiện; 

2.5. Thường xuyên khảo sát, tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên và 

thành lập công đoàn cơ sở theo chỉ tiêu được giao. 

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 - Giao các ban Liên đoàn Lao động tỉnh bám chức năng, nhiệm vụ để triển khai  

các nội dung trên. Liên đoàn Lao động cấp huyện, Công đoàn ngành, công đoàn cơ 

sở trực thuộc thực hiện các nội dung trên và tùy thuộc tình hình thực tế để triển khai 

thực hiện chủ đề phù hợp, hiệu quả nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình 

mới. 

- Các cấp Công đoàn trên địa bàn tỉnh tổ chức đánh giá việc thực hiện chủ đề 

“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” gắn với tổng 

kết công tác Công đoàn năm 2022. 

 

 

Nơi nhận: 
- Tổng LĐLĐ Việt Nam (báo cáo);  

- Ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An (báo cáo); 

- Các đ/c Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh; 

- Các ban LĐLĐ tỉnh; 

- LĐLĐ cấp huyện, CĐ ngành; 

- Lưu VT, CSPL&QHLĐ.  

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

        

 

 

Nguyễn Kỳ Sơn 
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