
LIEN DOAN LAO [X)NG TV HO CHI MINH CQNG HOA xA HQI CHU NGHTA VIT NAM 
LIENDOANLAOIXGTHANHPHOThUDUt Dc 1p - Tir do - Hanh phüc  

Sé:  0)  /HD-LDLD Tp. TIn D&c, ngàyoltháng 3 nãm 2022 

HU'NG DAN 
thtyc hin Chtrorng trInh "01 triu sang kiên - no lrc vtrqt khó, sang to, 

quyt tam chin thãng di djch Covid — 19" 
(Kern theo Ké hoach so c'7/KH-LDLD ngày  0J  tháng 3 nárn 2022) 

I. NQI DUNG VA IMEU KILN CUA SANG KIEN 

1. Sang kin tham gia Chirong trInh là các giãi pháp k5 thut, giãi pháp 
quãn l, giãi pháp tác nghip, giãi pháp ung dting tiên b k5 thut, cong ngh 
hoc d tài nghiên cuu khoa hçc: 

1.1. Giãi pháp k thut là each thirc k' thut, phixong tiên k5' thuât nhAm giãi 
quyêt mt nhim viii (met  van dé) xác djnh, bao gôm: 

- San phm disài các dang: vt th (vi dxi: ding ci, may mOc, thit b, linh kin); 
chat (vi du vat lieu, chat lieu, thirc phâm, di.roc phâm, m phâm), vat lieu sinh hoc 
(vi dii: chüng vi sinh, chê phâm sinh hçc, gen, thirc vat, dng vt biên dôi gen); hoc 
giông cay trông, giông vat nuôi;... 

- Quy trmnh (vi dii: quy trInh cong ngh; quy trmnh chin doán, du báo, kim tra, 
xü 1', k9 thut chän nuoi, trông tr9t; quy trInh chân doán, phông bnh, cha bnh 
cho ngr1i, dng 4t và thirc vat,...). 

1.2. Giãi pháp quãn l' là each thirc t chirc, diu hành cong vic thuc bt k' 
linh vrc hoat dông nào, trong do có: 

- Phuong pháp t churc cong vic (vi dii: b tn nhân lirc, may moe, thi& bj, 
phân mêm, cOng ngh, ding cii, nguyen lieu, 4t lieu...); 

- Phucing pháp diu hãnh, kim tra, giám sat cong vic. 

1.3. Giái pháp tác nghip bao gm các phircing pháp thrc hin các thao tác k 
thut, nghip vi trong cong vic thuc bat k' linh virc hoat dng nào, trong do: 

- Phixong pháp thrc hin các thu tiic hành chInh (vi du: tip nhn, xir l' h so, 
don thir, tài lieu); 

- Phuong pháp thAm djnh, giám djnh, tu vn, dánh giá; 

- Phixong pháp tuyên truyn, dào tao,  giáng day, hun luyn; 

1.4. Giãi pháp lrng ding tin bô k9 thut là phirong pháp, each thüc, bin pháp 
áp diing rnt giãi pháp k thut mOi vào thirc tin hoc cài tiên, khàc phiic nh&ng 
nhtic diem cüa giài pháp dang thrc hin. 
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1.5. Giâi pháp trong hoit dông cong doàn là các cách thüc t chüc, diu hành, 
quân l, kim tra, giám sat, dánh giá hiu qua hon; các tác nghip trong qua trmnh 
thixc hiên nhiêm v dat kt qua cao hon cüa cong doàn các cap; nghiên cfru, dé xuât 
phucing pháp, mô hInh, cách lam mOi; cãi tién phuong thüc, quy trInh, cách lam cü 
d thun 1çi hon trong to ch(xc hoat dng cong doàn; tham ml.ru, dê xuât ni dung 
mOi hot dtng cong doàn, các co ché, chinh sách, chê do có lvi hon cho doàn vien, 
ngixäi lao dông. 

1.6. Giãi pháp trong phông chng Covid -19: tham muu Co ch& chInh sách mdvi 
trong cong tác bão v sirc khOe, cái thin diêu kin lam vic, chäm lo d&i song, vic 
lam cho doàn viên, ngithi lao dng; dê xuât mô hInh mài, cách lam hay trong cong 
tác phông chông djch, dam bâo an toàn cho san xuât và cong tác; các giãi pháp hiu 
qua thit thuc dé chäm lo, h trq cho doàn viên, ngithi lao dông khó khan, bj ánh 
huâng bâi djch Covid — 19... 

1.7. D tài nghiên ciru khoa hçc cp tinh, cp b, ngành trén tAt ca các linh vi1c. 

2. Diu kiin cong nhn sang kiên tham gia Chwrng trinh: 

2.1. Sang kin có tInh mài trong phm Vi co quan, don vi,  doanh nghip do và 
drcic Hi dOng sang kiên hoäc thu tnrâng co quan, don vj, doanh nghip do cOng nMn. 

2.2. Sang kin dã duçic áp diing hoäc áp diing thi ti Co quan, don vj, doanh 
nghip do và có khá näng mang lai lvi ich thiêt thirc (quy dôi di.roc lvi Ich thành tiên 
hoc không quy dôi duvc lcii ich thành tiên nhi.rng xác djnhduc lvi Ich xã hi, lçii 
Ich cong  dông, 1i Ich cua Co quan, don vj, doanh nghip) gOm: 

- Khä nãng mang lai hiu qua kinh t& nâng cao nãng suAt lao dng, giám chi 
phi san xuât, nâng cao chat h.rcing san phâm, djch viii, nâng cao hiu qua k thut...; 

- Khâ näng mang lai lvi Ich xa hôi: nâng cao diu kin an toàn lao dng, cãi 
thin diéukiên song, lam vic, hçc tap, bao v mOi trthng, sirc khOe con ngixâi, 
phông, chông djch bnh, nâng cao nhân thirc... 

2.3. D tài drçic nghim thu và üng ding trong thirc t tr tháng 9/2021, dã 
mang lai hiu qua kinh té - xã hi, diroc thu truâng co quan, don vj, doanh nghip 
noi üng diing dê tài khoa h9c do xác nhn hiu qua irng diing thirc tê. 

2.4. Cong nhn tác giâ sang kin: trong trix?mg hçxp sang kin, dé tài có nhiu 
tác giâ, thành viên thI cong nhn cho chü nhim dé tài hoäc tác già, thành vién d tài 
cO t I dóng gop cao nhât. 

3. Các sang kiên không dtrçrc tham gia Chirong trinh: 

- Sang kin dra vào 1rng ding ngoài th?i gian tr 01/9/202 1 — 01/9/2023. 

- Sang kin chua duqc cap có thAm quyn cOng nhn. 

- Sang kin cO nOi dung trái vài trt tir cOng cOng hoäc do dtrc xã hi. 

- Sang kin dang duqc bào hO quyn sà him tn tu theo quy dlnh  cüa pháp lut. 

Luu ': Sang kin có the duçc nghién cim, dé xuAt truOc nhixng dixcc hi dng 
sang kién hoc thu truâng co quan, don vj, doanh nghip cOng nhn bang van ban 
và cho phép trin khai thiyc t tir ngày 01/9/202 1. 
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A 

C6ng truc tuyên 

Cong doàn Vit Nam 
Dnh riéng chock ddn vl thuôc công doèn V4t Nam t6 c1 thi 

tt	 tuyn cho dc th skth nhm mud dich tu$n  tn,yn gik dye 

aok4t 

Np .äng k.. 

Trig cti Th t 

It 
Slog Lilnh 

II. QUY TRiNH GUI SANG MEN yE CHUNG TRINH 

- Ban Chip hành Cong doàn co sâ là don vj phi hçp vâi chuyên mon dánh giá 
sang kiên. 

- Sau khi dixçic du?c Hoi dng sang kin hoäc thu truàng co quan, don v, doanh 
nghip cong nhn sang kiên, môi cá nhân doàn viên, cong nhân viên chirc — lao dng 
hoäc Ban Chap hành cong doàn Co so cp nht sang kiên len Cong thông tin tr1rc 
tuyên Cong doàn Vit Nam dê tham du Chuong trInh theo các bithc nhu sau: 

* Buoc 1: Bang nhãp 

Lra chQn 1 trong 3 các hInh thirc sau d truy cp phAn mm và cp that  sang kiên: 

1. Truy cp trrc tip trên trInh duyt internet: https://congdoanvietnam.org  
ch9n nut "Np sang kiên". 

2. Tai Cng thông tin din tt1r Cong doan Viêt Nam (http://www.congdoan.vn) 
ch9n biêu tlxng cüa COng trtic tuyên dê chuyên den di.rOng dan cp nhtt 
(https://sangkien.congdoanvietnam.org). 

3. Quét Ma QR Code bAng camera hoäc vào phAn quét ma QR trên irng 
diing Zalo dé truy cp vào phân mém. 

* Btroc 2: Ira cru htthng dn trén giao diên cüa Cong truc tuyên. 

* Biróc 3: Cap nhât sang kin bAng cách nhAn ch9n nut "Np sang kiên" và 
cp nht các thông tin sau: 

1. Nhâp thông tin cá nhân 
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C • 

Nó!dung 

2. TIch chçn ncn cong tác: Phn mm dxc cal dat sn danh sách ten 63 tinh, thành 
ph và 20 ngành Trung ixong, các cong doàn cap trên trijc tiêp trrc thuc dê ti.r chçn. 

3. TIch chn sang kiên thuc 5 dôi tucmg là: 

- Can b cong doàn; 

- Cong nhân lao dng trong các doanh nghip san xuAt, kinh doanh; 

- Can b, cong chirc các ca quan cüa Dãng, Nhà nuâc, Mt trân T qu& và các 
to chüc chInh trj - xã hôi; 

- Can b, viên chirc, ngithi lao dng các dn vi sr nghip; 

- Cong nhân viên chüc lao dng có sang kin phiic vi cOng nghip hóa, hin dai 
hóa nông nghip và phát triên nOng thôn. 

4. Din phAn mô tâ các sang kin trong linh v1rc däng ks'. Vit ngAn g9n phAn 
trã li tôi da 2.000 k ti.r (co th soan sn và copy tir file word vao). 

Co th kern link Google Drive a trng thai chia Se hoäc dInh kern file ãnh, 
PDF, file Word chi tiêt phân dánh giá sang kiên dê Ban to chirc tin theo döi, châm 
diem xern chi tiêt các sang kiên gOm các nôi dung chinh nh.r: cOng nhn sang kiên, 
giá tn lam lçi...... 
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5. Np bài và theo dOi kt qua tai https://congdoanvietnam.org. 

Trong qua trmnh cp nhât sang kin nu có vithng mac vui lông nhãn tin qua 
Zalo, Facebook a góc phái trang cp nht dê dxçic h trçi tr van, giãi dáp thäc mac 
hoäc dông chI Nguyen Thj NgQc Th — Chuyên viên chmnh Ban Tuyên giáo Tong Lien 
doàn Lao dng Viét Nam, so din thoai: 0912.820.510. 

Trên day là Hisàng dn thixc hiên Chuong trInh "01 triu sang kiên - no hjc 
vixot khó, sang tao, quyêt tam chiên thäng dai  djch Covid - 1?" trén dja bàn Thành 
phô Thu Drc. Dê nghj Ban Chap hành CDCS nghiên cüu, tO chic thirc hin dam 
bâo nôi dung Chuxmg trInh và các chi tiêu duçic phân cong. 

Noi nhân: 
- TT-Ban CSPL LDLD Tp.HCM; 
- TT TU Tp.Thü Düc; 
- BDV TU Tp.Thi Düc; 
- Cap üy, ThU trithng CDCS trirc thuc; 
- CDCS trirc thuc; 
- Luu VT, CSPL. 
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