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VIT NAM Bc 1p  - Ti.y do - Hinh phüc 

Sá1O'1  /TB-TLD Ha N5i, ngày  O  tháng 11 nám 2022 

THÔNG BAO 
Dlnh huróng mt s nhim vi trçng tam hot dng cong doàn näm 2023 

Näm 2023, näm t chtrc Dai  hi Cong doàn các và Di hOi  Cong doàn 
Vit Nam lan thu XIII, nhiêm k' 2023- 2028 theotinh than Chi thi so 13-CT/TW 
cua Ban Bi thu Trung trong Bang va Ke hoach  so 1791K}I-TLD cua Tong Lien 
doàn, näm thu ba triên khai Ng quyt Dai hOi d?i biu toàn quc ln thu XIII 
cüa Dâng, Nghij quyêt 02-NQ/TW ngày 12/6/202 1 cüa B ChInh trj ye "Dôi mói 
to chüc va hoat dung cüa Cong doàn Vit Nam trong tInh hInh mói", Doàn Chü 
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tch Tong Lien cloan Lao d9ng Viçt Nam dnh huong mt so nhiem vii tr9ng tam 
hoat dng cong doàn näm 2023, ci the thu sau: 

I. ciiU BE HOIT BONG 

Tp trung phát trin doàn viên, thành 1p cong doàn co s&. 

II. MOT SO NHIM VU CHU Eu 
1. Tp trung t chirc thành cong Dai  hi cong doãn các cp và Dai  hi COng 

doàn Vit Nam lan thu XIII. Thrc hin hiu qua Chuong trInh hành dng cüa Ban 
Chap hành Tong Lien doàn thirc hin Nghi. quyêt Di hOi dai biêu toàn quôc lan 
thu XIII cüa Bang, Nghj quyt 02-NQ/TW ngày 12/6/202 1 cüa Bô ChInh trj ye 
"Dôi mâi to chuc và hoat dng cüa Cong doàn Vit Nam trong tInh hIth mói". 

2. Nghiên cru, d xut va tham gia xây dimg, trin khai, giám sat vic thrc 
hin chinh sách, pháp lut lien quan den quyn lçii cüa nguii lao dng, nhât là ô 
khu cOngnghip, khu chê xuât; tptmng nghiên cüu, tiêp thu kiên, hoãn thin 
ho so dir an Luat  Cong doan (sua doi). 

3. Quan tam tham gia dam bào vic lam bn vtrng, câi thin thu nhp cüa 
can bO cOng chuc, viên chüc, doan vien, nguôi lao dOng; chü dng dir báo tIth 
hIth dé d ra cac giái pháp hoat dng cong doàn phü hcip và d xuât,,phôi hqp vài 
các co quan chuc nng xü l các van tie phát sinh trong thirc tiên, nhât là lien quan 
den vic thirc thi cac chInh sách, chê d lien quan quyên lqi nguii lao dng và hoat 
d9ng cong doan; vn dung nguoi lao d9ng tiem nhac la'  cac lieu vaccine phong 
chong Covid-19 dam bao an toan, thich ung voi dchbcnh Covid-19; to chuc 
thucing luçing, dôi thoai vó'i ngu&i s ding lao dng tie dam bâo quyên lqi cüa 
nguôi lao dng, trong do quan tam ni dung vic lam, thu nhp, dôi sOng, büa an 
ca cüa ngisi lao dng. 

4. Tp trung phát trin doàn viOn, thành 1p cOng doàn co Sf1, tang t l doàn 
vien trén tOng so cOng nhân, lao dng a nMng nai dã thành lap cOng doàn, nhât 



là các doanh nghip x khu cong nghip, khu ch xut, khu kinh t khu cOng ngh 
cao, cim cong nghip và nhUng dja bàn tp trung clOng doanh nghip. Tang cu&ng 
dâu tu cac nguôn 1%rc cho cong tác phát triên doàn vién, thành 1p cOng doàn co 
s&. Bôi duàng, nâng cao nàng lrc di ngQ can b cOng doàn ca sâ, nht là di ngü 
can bO chü chôt, can bO mcii, chü trQng tp hu.n v k5 náng phát trin doàn viên, 
thành 1p cOng dioàn co sà, k5 näng di thoai, thtrong luqng. 

5. Tip tiic van dng doàn viên, ngui lao dng tham gia Chuong trIrih "01 
triu sang kién, no lc vuqt kho, sang tao,  quyêt tarn chién thng dai  djch Covid 
— 19", tIch crc dOi mdi, sang tao, phát huy sang kiên, cái tiên ki thut, náng cao 
nàng suât lao ding, hiu qua cong tác, gop phân hoàn thành chi tiêu, nhim vt 
cüa cac co quan, don vj, doanh nghip. Phát dông các phong trào thi dua, to chuic 
thidua trén cac cOng trInh tr9ng diem, gán bin các cOng trInh, phân vic, san 
phâm chào müng dai hOi cOng doàn các cap và Dai  hi XIII Cong doàn Vit Nam. 

In. Ac CIII TIEU cmj Eu 
1. Phát trin tang them 1.100.000 doàn viên cong doàn; thành 1p 1.282 

CDCS tai DN có tir 25 CNLD tró len. 

2. Giói thiu 194.7 15 doan vién cOng doàn uu tii cho Bang xem xét, bi 
throng kêt nap  vào Bang Cong san Vit Nam. 

3. Thành 1p mâi Ban nü Cong qun chiing & 1.115 cOng doàn Co s& ngoài 
khu vrc nhà nuóc theo qui djnh cüa Biêu l Cong doàn Vit Nam. 

4. Cong doàn c.p trên trirc tip Co sà t chüc thirc hin vic kim tra tài 
chInh cüng cap: 1.195 ctcin vj. 

5. Kim tra tài chinh tai  cOng doàn Co s& khu virc ngoài nhà nuóc: 400 
donvj. 

6. T chirc hi nghj can b, cong chirc tai  69.644 co quan, dm vj; t chirc 
hi ngh nguôi lao dng tai  3.23 3 doanh nghip nhà nuóc và 35.421 doanh nghip 
ngoài khu virc nhà nuâc. 

7. T chirc di thoai tai  noi lam vic & 3.233 doanh nghip nhà niz&c và 
43.497 doanh nghip ngoài khu virc nhà rnr&c. 

8. K rn&i thóa ithc lao dng tp th & 1.648 doanh nghip có t chcrc cOng 
doàn (k lan dâu tiên). 

9. D xut, thuong lucmg vói ngu&i sir ding lao dsng diu chinh tang giá 
trj bfta an ca a 3.797 doanh nghip theo mirc quy djnh tai  Két lun sO 03/KL-BCH 
ngày 18/01/2022 cüa Ban Chap hành Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam ye tiêp 
tiic thirc hin Ngh quyêt so 7cINQ-BCH ngày 25/02/20 16 ye "Chat luçmg bfta an 
ca cüa ngu&i lao dng". 

10. T chrc Tháng COng nhân nàm 2023 & 50.892 cOng doàn co s&. 

11. Co them 3.627 doanh nghip thirc hin vic np kinh phi cOng doàn 
qua tài khoãn Cong doàn Vit Nam. 
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TM. DOAN CHU T!CH 
ICH THUONG TRVC 

(C'ó Quyet dfnh phán bd chi tiêu thtc hin nhim v nàm 2023 cia tl'mg 
Lien doàn Lao dng tinh, thành ph Cong doàn ngành Trung uong và twang 
dwo'ng) 

Can cü các nOi  dung djnh huàng trên, các ban co quan Tng Lien doãn, các 
LDLD tinh, thãnh phô, Cong doãn ngành trung uong Va trnmg drnmg, Cong doàn 
tOng cOng ty trrc thuOc Tong Lien doãn cii the hóa dê huàng dan, djnh huóng các 
cap cOng doàn trirc thuc triên khai thc hin phü hcip vâi thu câu, tInh hmnh 
thirc tiêiiL..— 

Noinhjln: 
- Thuông trrc DCT (b/c); 
- Các LDLD tinh, thãnh pM; 
- Các Cong doãn ngãnh TW và tuoiig duong, 
Cong doãn TOng cong ty trixc thuc TLD; 

- Các Ban ci quan TLD; 
- Luu: VT, TH. 
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