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S:  7  /CTr-LDLD Tp. Thz Düc, ngày  .zt,  tháng 4 nám 2022 

CHUONG TR!NH 
CONG TAC CHINH SACH PHAP LUAT NAM 2022 

Thirc hin chü d nám 2022 "TIch cyc chãm Jo vic lam cho ngirôi lao 
dng, no hyc hoàn thInh các mic tiêu cüa Ngh qnyt Di hi XII Cong doàn 
Vit Nam"; can cr nhim viii tr9ng tam nãm 2022 cüa Ban ChInh sách pháp lut 
Lien doàn Lao dng Thành phô Ho ChI Minh và dc diem, tInh hInh côngnhân 
viên chirc - lao dng (CNVC-LD) trên dja ban, Lien doàn Lao dng thành phô Thu 
Düc xây drng chuang trInh cong tác chInh sách pháp lust nam 2022 vâi các ni 
dung chü yêu nhu sau: 

I. NHIM VJ TRQNG TAM NAM 2022 

1. Phát dng phong trào thi dua yêu rnxóc trong di ngü doàn viên Cong doàn, 
CNVC-LD thiêt thrc chào müng 92 näm ngày thành 1p Dâng Cong san Vit Nam 
(03/2/1930 - 03/02/2022) và các ngày l tr9ng dai  cüa dat nixóc trong nãm 2022 gän 
vôi chü dé näm 2022 cüa Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam "Chäm 10 vic lam, 
diii song cho ngithi lao dng; phãn dâu hoàn thành cao nhât các m%ictiêu, thim vi 
cüa Nghj quyêt Dai  hi XII Cong doàn Vit Nam" và cüa Thành phô Ho ChI Minh 
"ThIch üng an toàn, 1mb ho.t, kiêm soát hiu qua djch Covid-19, tiêp tic nâng cao 
chat luçmg xây dmg chinh quyên do thj, cãi thin môi trlx1ng dâu ti.r, dông hành 
cüng doanh nghip". 

2. Tp trung buy dng các ngun 11?c h trq, chAm lo cho doàn viên vã nguô'i 
lao dng nhân dip  Têt Nguyen dan Qu Mao 2023 theo phi.rang vài tinh than vui 
tirai, phân khôi, lành mnh, an toàn, tiêt kim. 

3. Nâng cht các boat dng chäm lo, phüc iqi cho doàn viên, ngthi lao dng, 
ho trq kjp thi các tnthng hqp doãn vien, nguii lao dng có hoàn cãnh khó khàn, 
thit hai  do thiCn tai, djch bnh, tp trung các nOi  dung thiêt thrc gän vài di song 
hang ngày cüa doàn vien, nguYi lao dng. 

4. H trçr, giám sat vic thirc hin quy ch dan chü cci sà tai  nai lam vic, 
thông qua to chüc Hi nghj can b cOng chüc — viôn chüc, Hi nghj nglxi lao 
dng, dôi thoai tai  nai lam vic; hi.thng dan, ho trV Cong doàn co sO' 
(CDCS)th.rang hrcmg và k kêt thOa uóc lao dng tp the (TUtDTT). Dánh giá, 
phát huy hiu qua vic k ket TTSLD1'T tai  các doanh ngbip chua cO to chüc Cong 
doàn qua do tien tâi thành 1p CDCS tai  &m  vi.  Phát buy, nhân rng mô hInh dôi 
thoai xa hi nhóm doanh nghip theo dja bàn, ngãnh nghé và thoâ uóc lao dng tap 
the nhóm doanh nghip. 

5. Tip tic thirc hin Chuang trInh "Nâng cao ch.t luvng tii vAn pháp 1u.t cüa 
di ngü can b) CDCS": theo linh virc, ngànb nghé gàn vói thrc trng và nhu câu 
nguO'i lao dng; chü dOng thrc hin vic dai  din báo v quyên và lçñ Ich hçip pháp 
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chInh dáng cho doànviên Cong doãn, ngithi lao dng, tham gia dai  din khôi kin 
tai Tôa an theo yêu câu cüa doàn viên ngl1i lao dng. 

6. Tp trung cong tác an toàn v sinh lao dng, cãi thin diu kin lam vic, 
giàm thiêu rcii ro trong lao dng; nâng cao chat hxqng ba an Ca, giám sat vic thrc 
hin chê d bôi dxng bang hin 4t, thrc hin chê d phi cap vj trI vic lam dc 
hi, nguy hiêm; tp trung tuyên truyên cong tác an toàn v sinh lao dng cho các 
nghip doàn và lao dng phi chInh thüc, nhât l lao dng trong ngành xây dirng. 

7. Phát dng và trin khai các phong trào thi dua phü hçip vi tüng loai hInh 
doanh nghip, vn dng doàn viên, ngithi lao dng tIch crc phát huy sang kiên, câi 
tiên kT thut, nãng cao näng suât, hiu qua cong tác, khàc phic khó khan, phic hôi 
san xuât, dam bão thIch üng an toàn, linh hoat, kiêm soát hiu qua djch Covid-19; 
tham gia "Chixcing trInh 01 triu sang kiên - no hrc - vixqt khó - sang tao  - quyêt 
tam chiên thàng dai  djch Covid-19". 

8. Nâng cao chat lucing giáo dic ngh nghip trong cong nhân lao dng: bi 
dizeing nâng cao k näng, tay nghê cho cong nhân, ngthi lao dng dang lam vic tai 
các doanh nghip, nhât là i các ngãnh nghê tr9ng yeu cüa Thành phô. 

9. Nghiên cCru, tham gia 1y kin doãn viên cong doãn ng11?ii lao dng gop 
dr thâo süa dôi, bô sung Lust  Cong doãn näm 2012. 

10. Hu&ng dn và phân b chi tiêu thrc hin 8.684 sang kin trong doàn viên 
cOng doàn vâi Chuang trInh "1 triu sang kiên - no 1rc vl.rçlt khó, sang tao,  quyêt 
tam chiên thAng di djch covid - 19" theo Hisâng dn 46/HD-TLD ngày 30/12/202 1 
cüa lông Lien doàn Lao dng Vit Nam triên khai. 

H. CHI lIEU THUC HWN 

1. Chi tiêu thuc trách nhim ti chüc Cong doàn 

- Khâo sat si:ra cha và xây d%rng 7 "Mái m Cong doàn" 

- Thijc hin It nht 01 cong trInh "Dim phüc li doàn viên" tai  Khu nhà tr9 
Co dông ngithi lao dng hoc tai  doanh nghip. 

- l chüc 01 hi thi can b chInh sách pháp lut giOi trong các CDCS trrc 
thuc. 

2. Chi tiêu t chfrc Cong doàn phi hqp 

- 100% ca quan hành chInh, dcm vj sir nghip t chüc hi nghj can bO cong 
chüc, viên chCrc; Phãn dâu dat  1.416 CDCS khu vijc ngoài nhà nithc tO chüc hi 
nghj ngithi lao dng và tO chc dôi thoai tai  nai lam vic. 

- Phn du dat  160 bàn TULDTT duc k kt ln dAu tiên; cp nht rni It 
nhât 120 TISLDTT m&i gui ye thu vin cüa Lien doàn Lao dng thành phO Ho ChI 
Minh. lhi.rang hxng và k kêt 04 bàn TULDTT & các doanh nghip chua cO to 
chüc Cong doàn qua do tiên t&i thãnh 1p Cong doãn c s& tai  don vj. 

- Co 100% CDCS doanh nghip Nhà nuâc và 70% tr& len CDCS doanh 
nghip ngoài Nhà nu&c thirc hin k két TULDTT và cO It nhât 30% TULDTT dat 
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loai A. 30% ban TULDTT ht han  dugc gia han  hoc k' mâi. Co 95% trâ ion 
TULDTT con han  duc dánh giá phân '°a,  luu trci. 

- '1's chirc 01 hç'i thi tay ngh các ngành trçng yu cüa Thành ph näm 2022. 

- Khâo sat, thuang luqng k k& vâi 10 doanh nghip thirc hin "Chucing trInh 
phüc lGi doan viên" vâi các diOu khoán có igi hon cho doàn viên và nguxi lao 
dng. 

- Phi hçp t chirc 01 chixong trInh "Ngãy hi tu van, tuyên diing lao dng" 
gop phân dông hành cüng doanh nghip nâng cao hiu qua san xuât, kinhdoanh, 
khôi phiic kinh tO, dam báo vic lam, thu nhp cho ngu&i lao dng, gop phân thirc 
hin tot các nhim vii và chi tiOu kinh tO - xã hi cüa Thành phô. 

3. Du kin chi tiêu chãm lo cho doàn viCn cong doàn näm 2022. 

Sira chira 6 "Mái m cong doàn", xay mOi 1 "Mái am cong doàn". 

Trao 10 s ti& kim cho DVCD bnh him nghêo, bnh nan y mi so trj giá 
10.000.000 dông 

Chãrn 19 Cong nhân tai lao dng 299 sut trj giá 1.000.000 dông dip  1/5 
Ngày quôc tO lao dng. 

Chäm 10 cho Doàn viOn giáo viOn bnh him nghèo, bnh nan y nhân ngày 
nhà Giáo Vit Nam 20/11 vâi 160 suât trj giá 1.000.000 dOng 

Chäm lo cho doân viOn cOng doàn khó khän trong "Tháng cong nhân" 1n 
thiru 14 vói 200 suât trj giá 5 00.000 dông 

Chäm 10 cho doàn viOn cong doàn khó khän bnh covid 19 tth nng và bnh 
hu covid 19 vâi 100 suât mi suât 1.000.000 dông 

Chàm lo và h trçl chirong trInh "Trái tim nghia tInh" dành cho doàn viOn và 
con doàn viên cOng doàn dO chäm lo 2 ho so. 

III. NQI DUNG - GIAI PHAP THIXC HIN 

1. Thirc hin chile nãng di din bão v quyên, Jqi Ich hçrp pháp, chinh 
dáng cüa doan viOn, CNVC-LD; xây dirng quan h lao dng hal hOa, on dnh, 
tiOn b trong doanh nghip 

- Thung xuyOn thco dOi, hurng dn CDCS chü dng tham gia v&i ngithi sil 
ding lao dng xây dtrng, diOu chinh bô sung và kiOm tra, giám sat vic trá h.rong, 
thithng tel cho ngithi lao dng, xây drng thang hang, bang hxong, djnh mirc lao 
dng, quy chê trã hang, trã thithng, giao kOt hçp dông lao dng. Phôi hçp PhOng 
Lao dng Thiiong binh và Xã hi to chirc triOn khai tuyên truyên, tp huãn pháp 
iut lao dng cho cac don vj, cOng ty, doanh nghip, co sà san xuât, kinh doanh 
trên dja bàn thành phô Thu Dirc. 

- Lp danh sach các don vj, doanh nghip d xuAt Sâ Lao dng Thuong binh 
và Xã hi Thành phô I-Iô ChI Minh thanh tra, kiOm tra ye vic chap hành pháp lust 
lao dng, bão hiOm xã hi và an bàn v sinh lao dng dOi vi nglzi lao dng tai 
doanh nghip trOn dja ban Thành phO và phãn hOi thông tin c the vic thanh tra, 
kiOm tra các danh nghip (sO doanh nghip thirc hinItOng sO danh sách di kiOm tra; 
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s bj xü pht và theo dôi vic khc phc cüa doanh nghip sau thanh, kim tra). 
Tham gia Doàn kiêm tra pháp lut lao dng cüa Thành phô kiêm tra vic thrc hin 
pháp lust lao dng ti các dun vj san xuât, kinh doanh trên dja bàn thành phô Thu 
Düc. 

- Thirc hin nm bt tInh hInh quan h lao dng näm 2022 vâi các CDCS Co tir 
200 lao dng tr& len theo ngành nghê, lTnh vc. To chüc Doãn giám sat CDCS ye 
thrc hin chirc näng di din bão v quyên, lçii Ich hcip pháp, chInh dáng cho doàn 
viên, ngu1i lao dng; phüc lçii doàn viên, thrc hin các ché do dãi ng, bôi duörng 
cho ngithi lao dng, 

- Du báo tInh hInh quan h lao dng hang qu, các v.n d nguii lao dng quan 
tam và giâi pháp cüa to chirc Cong doàn. Tham gia giái quyêt trarih chap, khiêu nai  lao 
dng lien quan den van do chInh sách lao dng, báo hiêm xâ hi, giâi quyêt tranh chap 
lao dng tp the, dInh công, lan cong ti các dun vj trên dja bàn Thành phô Thu fXrc. 

- Phi hçip vti Trung tarn Tu vn pháp lust  Thành ph H ChI Minh to chüc 
tp huãn, t9a dam nâng cao chat hrng hoat  dng tu van pháp lut, trq giüp pháp l 
cho doàn viên và ngthi lao dng tai  CDCS. ChU dng thirc hin vic di din bâo 
v quyOn và lçi Ich hçip pháp, chInh dáng cho doàn viên Cong doàn, nguii lao 
dng. Tham gia khôi kiin tai  Tôa an theo yêu câu cüa doàn viOn Cong doãn, nguäi 
lao dng ye nq hang, trôn dóng bâo hiOm xA hi và nçi kinh phi Cong doàn... 

- Xây drng mô hInh "Tb ti.r v.n pháp lut tr%rc tuyn" qua nhóm trOn các trang 
mng xã hi gôm Chü tjch, Ban Chap hành CDCS có tr 200 lao dng trä len. Ung 
diing tôi da hiu qua trang thông tin din tir to chrc tuyên truyOn, phô biên pháp 
lust lao dng thông qua hInh thüc do vui cO thuOng djnh kS'  mOi qu/lân. 

2. Thirc hin quy ch dan chü co s&, thôa uc lao dng tp the, hott (19ng 
Ban Thanh tra nhân dan 

- Tham mini cho Ban Chi dao  thic hin Quy ch dan chü cu so t chrc Hi 
nghj gp g, trao dôi ye tInh hInh quan h lao dng näm 2022 v&i Cap üy Dâng, 
doanh nghip có tir 200 lao dng. 

- T chirc t9a dam, lng ghép trang bj k5' nãng trong thirc hin quy ch dan 
chü Cu sO, hott dng Ban Thanh tra nhân dan tai  khu virc hành chInh - sr nghip, 
các tnrOng hQc cOng lip;  k náng tO chüc thuang lucing, dOi thoai tai fbi lam vic, 
k kt TTJLDTT và quy trInh, k5' nãng giâi quyêt tranh chap lao dng, các lOp ye 
thang luang, bang luong, djnh mirc lao dng; to chüc các HOi thi nâng cao k5' nãng, 
nghip vi cho can bO phi trách cOng tác chInh sách pháp lut tai  cu sO. 

- HuOng dn các doanh nghip thrc hin xây dirng TIJLDTT; kjp th&i don 
dc CDCS thucing krcing v&i nguOi sCr diing lao dng gia hn hoc k mâi 
TU1JDTT, nâng cao chat lucing k kt TUIIDTT, dua tiêu chuãn cO k kêt 
TUtDTT (loai A, B, C) vào k k& "Chuang trInh phüc lqi" dành cho doàn viOn, 
chuong trinh khen thuOng "DOng hành cüng Doanh nghip"..... 

- Phi hqp PhOng Lao dng Thuong binh và Xã hOi  rà soát các doanh nghip 
chua có th chüc Cong doàn thrc hin thuung luçing và k kêt TUIJDTT, tiên tOi 
thãnh lap CDCS t?i  dun vj. 
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- Duy trI d& thoai xA hi ti các doanh nghip theo nhóm ngành ngh; thu'ong 
krçing k két TLJLDTT nhóm a nhng ngành nghê tr9ng yêu. 

- Tham gia cong tác d& thoi gifla ngxäi sü ding lao dng, nguäi lao dng và 
to chüc cong doàn ti các doanh nghip có tü 300 lao dng, nhäm chia sé khO khän, 
dOng hành vuqt khO, dam bão d&i song vic lam cho doãn viên, ngträi lao dng và xây 
dirng quan h lao dng hài hOa, on djnh, tién b t?i  doanh nghip. 

3. V cong tác chám lo cho doàn viên, cOng nhân viên chfrc — lao dng 

- Hoat dng "Tt Nguyen dan Qu Mao 2023": chuang trInh "Tt Sum vy" 
h9p mit, tang qua Têt cho doàn vién có hoàn cãnh khó khan, doàn viên không Co 

diêu kiin  ye quê don Têt; chuong trInh "Chuyên xe müa xuân" ho trq xe dixa doàn 
vién ye qué dOn Têt; chuong trInh "Thäm hôi, dOn giao thüa cüng lao dng ngành 
v sinh", chucing trInh "h9p mat, tng qua Tét cho doàn viên các Nghip doàn"; 
vâi tinh than vui tucyi, phân khôi, lành manh,  an toàn, tiêt kim. 

- Hoat dng "Tháng cong nhân ln thir 14 - nàm 2022": g.n vâi chucing trinh 
"Ngày Hi cOng than - Phién chq nghTa tInh" tO chüc các gian hang phüc li doàn 
viên; chärn lo cho doàn vien, ngu?i lao dng bj tai nan  lao dng, bnh hiém nghèo; 
trao So tiêt kiêm cho doãn viCn có hoàn cãnh khO khän 

- Tang cu&ng 4n dng các ngun hc xA hi chung tay h tro doàn viên cO 
nhà cüa bj hu hOng, dt nat duçic xây dijng, sita chüa theo chuong trinh "Mái am 
Cong doàn"; h trq doàn viên cong doàn, con doàn viên cOng doàn có hoân cãnh 
khó khän bj bnh tim di..rçrc phu thut tim theo chucing trInh "Trái tim nghTa tInh"; 

- Ph6i hcip vâi các doanh nghip trén dja bàn th%rc hin cOng trinh "Dim phic 
lqi doãn viên" ban hang km dng, giâm giá cho doànviên, nguii lao dng tai  khu 
nba tr9 hoc tai  doanh nghip có dOng lao dng sinh song và lam vic. 

- Dy math  và trin khai cO hiu qua chuong trInh "Phác lqi cho doãn viên" 
triên khai chuong trinh h trçl vay von cho doàn viên và ngix&i lao dng có hoàn 
cãnh khó khan tir nguôn von cüa TO chrc tài chInh vi mO Cep. 

- Phi hqp PhOng Lao dng Thi.rang binh và Xâ hi xây dirng k hoach h tr 
dào tao  nghê so cap, dào tao  nghê duâi 03 tháng và giãi quyêt vic lam cho ngi.thi 
lao dng trong do tuôi lao dng và nguii lao dOng có thu câu tim vic lam. 

- Phi hçip cac cci quan, ban ngành trên dja bàn và dja bàn giáp ranh t chüc 
chtiong trInh "Ngày hi tu van, tuyên ding lao dng" gop phân dông hành cüng 
doanh nghip nâng cao hiu qua san xuât, kith doanh, khOi phiic kinh tC, dam bâo 
vic lam, thu nhp cho ngu?ñ lao dng, gop phân thirc hin tot các thim vi và chi 
tiéu kinh tê - xa hi cüa Thãnh phO. 

.4. Cong tác An toàn v sinh lao dng 

- Tham muu, d xut các chInh sách chäm lo các trung hp CO hoàn cãnh dc 
bit khó khän, to chrc hQp mt tng qua cho cong nhân lao dng bj tai nan  lao 
dng than ngày QuOc tê Lao dng 0 1/5/2022. 
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- Phi hçp Phông Lao ding Thuoig binh và Xã hi t chrc các lap tp hu.n v 
cong tác an ton v sinh lao dng, phông chông cháy nO, nhn din rüi ro, dánh giá 
các mi nguy hiêm cho can b CDCS, mng hxOi an toãn v sinh viên, phông ngüa, 
giãm thiu nguy c mat an toàn lao dng và ngn ngüa bnh nghe nghip cho nguai 
lao dng. 

- Huang dn CDCS tip tic My mnh thrc hin phong trào "Xanh - Sach - 
Dçp, Barn bão an toàn v sinh lao dng": v sinh may móc, nhà xumg, khuôn viên, 
tOn tao mâng xanh c quan, don vj, doanh nghip, ..., dáp irng yeu câu tInh hInh 
mói và Lut An toàn v sinh lao dng nArn 2015. Dông thai, dê xuât biêu ducing, 
khen thithng các tp the và cá nhân có nhiêu thành tIch xuât sAc trong phong trào 
thi dua phong "Xanh - Sach - Dçp, Barn báo an toàn v sinh lao dng" trong 
"Tháng an toàn v sinh lao dng nAm 2021". 

- Phi hcp vâi các cci quan chCrc nAng tAng ci.r&ng kim tra, giárn sat, cãi thin 
diêu kin lam vic, giâm thiêu tai nn lao dng, bnh nghê nghip và nâng cao chat 
krqng büa An gifla Ca, th%rc hin chê d bôi duông bAng hin 4t, phi cap vj trI vic 
lam dc hai,  nguy hiêm. To chtrc doàn giám sat vai trO cüa CDCS trong vic tham 
gia bêp An tp the tai  doanh nghip. 

- Tang ci.r&ng cOng tác tuyên truyn và My manh  vai trO giám sat vic doanh 
nghip to chüc khám sirc khOe và diêu tn bnh nghê nghip cho nguii lao dng 
theo quy djnh cüa Lut An toàn v sinh lao dng nAm 2015. 

- T chCrc tuyen truyn, tp hun cong tác an toàn lao dng cho doàn viên 
nghip doân; phOi hçp các ban ngành chirc nAng cüng Cong doàn Ca quan Uy ban 
nhãn dan 34 Phu?ng thrc hin vic tuyên truyên pháp lust  lao dng, an toàn v 
sinh lao dng cho lao dng phi chInh thüc. 

- TAng cumg vic thuong krcing thirc hin Nghj quyt s 07c/NQ-BCFI ngày 
25/02/20 16 cüa Ban Chap hành Tong Lien doân Lao dng Vit Nam ye chat luçing 
bUa An gitra ca cüa ngi.rai lao dng tai  các doanh nghip. 

5. Cong tác Thi dua khen thu&ng 

- Tip ti1c My rnanh phong trào thi dua yêu nithc "Cong nhân, viên chüc, lao 
dng n 1irc virçlt khó, sang tao,  quyêt tam chiên thAng dai  djch Covid-19", thirc 
hin các nhim vii giâi háp trong Kê hoach phOng, chOng Covid -19 và dOng barth 
cüng Thành phô phic hOi kinh te, qua do gop phân thrc hin thAng lqi các mic tiêu 
kinh te - vAn hóa - xA hi cüa Thành phO HO ChI Minh nAm 2022. 

- Vn dng doàn vien COng doàn, CNVC-LD tip tlic ra süc thi dua phát huy 
sang kiên, sang tao,  câi tiên k thut, dOi rnài quytrInh lam vic, day rnanh  nghiên 
cru, rng dçtng khoa h9c, cong ngh; thrc hãnh tiêt kim, chông lang phI, câi cách 
hành chInh; dOng hành cüng doanh nghip vut khó, khOi phic kinh te, thüc day 
tang nAng suât lao dng và hiu qua cong tác, dam bão vic lam, thu nhp cho 
ngu&i lao dng gAn vâi phong trào "Thic hin 90 ngày dOng hành cüng Doanh 
nghip" thi dua hoàn thãnh các chi tieu phát triên cüa doanh nghip nAm 2022. 

- Thrc hin có hiu qua các phong trào thi dua, cuc vn dng do Lien doãn 
Lao dng Thành phô Ho ChI Minh phát dng; ci the hóa các phong trào "Lao dng 
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giôi, Lao dng sang tao";  "Giôi vic rnrâc, dam vic nhà"; "Xanh - Sach - Dep, 
Bâo dam an toãn v sinh lao dng"; "Di mói, sang tao,  hiu qua trong hoat  &ng 
cüa to chCrc Cong doàn"; "Tham mxu giOi, phic vçi Phát huy src sang tao 
cüa doan viên, nguii lao dng tham gia dt hiu qua "Chung trInh 01 triu sang 
kiên - no lirc, vx9't khó, sang t?o,  quyêt tam chiên thang dai  djch Covid-19". 

- TIch circ tham gia Co hiu qua các phong trào thi dua do Thu tuàng ChInh 
phil phát dng: "Ca nuôc chung süc xây dirng nông thOn môi"; "Ca nli&c chung tay 
vi nguäi nhèo, không dê ai bj bO laj  phIa sau"; "Doanh nghip Vit Nam hi thp 
và phát triên"; "Can b, cong chüc, viên chile thi dua thrc hin van hoá cong sà". 

- T chüc tuyen duang CNVC-LD tiêu biu trong phong trào "Lao dng giOi, 
Lao dng sang tao",  phong trào "Ding hành cilng doanh nghip", ... Kjp th?ii phát 
hin, bOi du&ng, ton vinh, khen thuô'ng, tuyén truyn nêu glxang các din hInh tién 
tiên, mô hInh môi, cách lam hay nhàm nhân rng, tao  sr Ian tOa trong các ca quan, 
dan vj, doanh nghip. Gän phong trào thi dua yêu nithc trong CNVC-LD vâi chain 
lo, dai  din bão v quyên và lqi Ich hcip pháp, chInh dáng cüa doãn viên, ngithi lao 
dng; chñ tr9ng phong trào thi dua tai  các doanh nghip ngoài khu virc Nhà rnnlc; 
dam bâo thiCt thrc, hiu qua, tiêt kim. 

- Phân chia C%im thi dua; xây drng tiêu chI ch.m dim thi dua nãm 2022; to 
chilc bInh xét và dê xuât khen ththng theo hirâng dn cii the, cOng khai, rninh 
bach. 

- To chüc tp hu.n, t9a dam nâng cht lucing phong trào thi dua và cong tác 
khen thi.r&ng. 

- Hithng dan, vn dng CNVC-LD cO nhiu sang kin trong cong tác, lao 
dng tham gia hi thi "Sang tao  khoa hçc k thut", "Lao dng sang tao"  näm 
2022. 

- Vn dng, hoàn chinh h sa tham gia giái thuàng "TOn Due Thng" 1.n thu 
22, näm 2022. 

- T chüc hi thi tay ngh các ngành tr9ng yu cüa Thành ph näm 2022. 
DOng thi, tang cung cOng chi dao  CDCS trirc thuc phôi hp vói ngi sil diing 
lao dng to chüc các hi thi tay nghê, thi cap chilng chi nghê cho cOng than lao 
dng gàn vOi nâng bc, nãng lirang dOi vói cá nhãn doat giâi, dat  chilng chi nghê, 
tao tiên dê trong cong tác xây drng di ngi1 lao dng có kinh nghim, chuyCn mOn 
tOt, ... tü do gOp phãn gia tang nãng suât, hiu qua san xuât, kinh doanh tai  dan vj. 

- Trin khai cong trmnh Dan 4n khéo vn dng CDCS tham gia thrc hin 
cOng trInh xây mói và sa ch1ta "Mái am cOng doàn" cho doàn vien cOng doàn khó 
khAn vào 2 dçit cao diem tháng cong nhân và k nim ngày thành 1p cOng doàn 
Vit Nam. 

IV. CONG TAC THAM MU'U vA PHO! HVP: 

1. Di vói các Ban xây dyng Dãng và ban, ngành, domn th cüa Thành 
üy Thành phO Thu Dfrc. 

Tham mixu cho Ban Chi dao  xây dpiig quan h lao dng hài hôa, n djnh, tiên 
b trong doanh nghip ye thi1rc hin chuyên dê Quy ché dan chü Ca si to chüc Hi 
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nghj gp g, trao d& v tInh hInh quan h lao dng näm 2022 vYi Thuing trirc 
Thành üy và Thu&ng trirc Uy ban, các UBND - Dàng üy phu&ng có doanh nghip 
tü 200 lao dng trô len. 

Tham muu cho Thành üy v Thông tn lânh do thirc hin Chi thj s 37-
CT/TW cüa Ban BI thi.r ye tang ctring sr lath dao,  chi  dao  xây drng quan h lao 
dng hài hôa, on djnh và tiên b trong doanh nghip, cong van tang cithng thrc 
hin Nghj quyêt so 02 ngày 12 tháng 6 nãm 2021 cüa B ChInh trj ye dôi mài to 
chCrc và hoat dngcüa Cong doàn Vit Nam trong tInh hInh mâi. 

K k& lien tjch vài Dãng üy các phtr&ig nai có khu cong nghip, khu ch 
xut dóng trên dja bàn phi.ràrng ye tInh hinh quan h lao dng và giâi quyêt tranh 
chap lao ctng cüng nhix chãm lo vic lam, d&i sOng cho ngu&i lao dng. 

Ph& hqp vâi Uy ban Mt trn T Quc Vit Nam thành ph Thu Due d xut 
chAin 10 cho DVCD thuc din khó khän, bnh hiêm nghèo, bnh nan y, tai nan  lao 
dng, Cong nhân lan tr?i, cOng nhân là dan tc thiêu so và NLD khó khAn a các to 
cong nhãn tir quãn, cOng nhân a tr không có diêu kin ye quê don tét. Chuong 
trInh "Mái am cong doàn", chixng trInh "Trái tim nghia tInh" dãnh cho doãn viên 
cOng doàn dc bit khó khAn. 

Tip tic ph& hcip vâi Hi Ch thp dO thành ph Thu Dirc v t chirc 
chuang trmnh "Tam ye nghia tInh" trao ye xe cho DVCD, ngithi lao dng không cO 
diêu kin ye qué don tét. 

2. Dôi vó'i các phông, ban, don v tri•i'c thuc Uv ban nhãn dn thành phô 
Thu Dirc. 

Phi hçip vai Uy ban nhãn dan thành ph6 Thu Düc t chrc 01 chuang trInh 
"Ngày hi ti.r van, tuyên diing lao dng" dông hành cüng doanh nghip nâng cao 
hiu qua san xuât, kinh doanh, khôi phiic kinh tê, dam bào vic lam, thu thp cho 
nguñ lao dng, gop phân thirc hin tot các nhim v1i và chi tiêu kinh tê - xã hi cüa 
Thành phô (Lien két vâi các tinh thành lan cn thành phô Thu Due) và to chüc 01 
chucing trIth "Dông hành cüng doath nghip" tuyén diiong khen thtr&ng các 
Doanh nghip dA thirc hin tot cOng tác chAin lo cho ngi.rai lao dng cüng thu tao 
diêu kin cho các tO chüc Dãng và Doàn the thrc hin tOt cOng tác an sinh xA hi 
tai doanh nghip. 

Tham muu cho Uy ban than dan v D an thirc hin các Quy trInh giâi pháp 
phOng ngüa, giâi quyet tranh chap lao dng, ngrng vic t.p the trên dja bàn thàth 
phô Thu Due. 

Phi hçvp PhOng Lao dng Thi.rcing bith và Xã hi t chüc các lap tp hun v an 
toàn lao dng và thrc hin dánh giá phan loai các TULDU và hu&ig dan các doanh 
nghip, Cong doàn cci sâ thi.rcing li.rçing và k ket thOa ithc lao dng tp the. 

Phi hcip vài 3 Bnh vin trén dja bàn thành ph Thu Due (Le VAn Thjnh, LC 
VAn Vit, Thu Due) và các CDCS cüng thu Doanh nghip CO tü 500 lao dng trà 
len t chuc 03 chucing trInh chAm soc sue khoé cho ngu&i lao dng, "Ngày hi vi 
sue khoê nguai lao dng". 
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TM.BA .4ONGVV 
PX'L :CH 

Phi hgp vâi Ban An toân giao thông (Cong an thành ph Thu Düc) tôchirc 
I-Ii thi "Lái xc an toàn" dành cho doàn viôn cong doàn trên dja bàn thành phô Thu 
Dirc. 

Trên là Chrong trInh cong tác cüa b phn ChInh sách pháp lut LiOn doàn 
Lao dng thành phô Thu Drc. 

Noi u/ian: 

- Ti — Ban CSI'E., LDLI) TP.I 1CM (báo cáo); 
- 'ITT U Tp. Thu Dc (báo cáo); 
- I3'I'V-BCI-I LDLI) 'l'p. 'l'hü Dirc (thi,rc hiôn); 
- Cong doàn ca sà trrc thuc (thirc hin); 
- Luu VP, CSPL. 

Nguyn Thi Ng9c Huong 
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