
LIEN DOAN LAO DONG  TP.HCM 
LIEN DOAN LAO DQNG 
THANH PHO THU D1'J'C 

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p — Tir do — Htnh phñc 

Tp. Thi Dj'c, ngày 17. tháng 10 nàm 2022 
S6:  44  /CTr-LDLD 

CHU'aNG TRINH 
Cong tác xây diyng t6 chii'c cong doãn näm 2023 

Nhm tip tiic dy nhanh tin d hoàn thãnh các chi tiêu, nhim vi ma Nghj 
quyêt Dti hi XII Cong doân Vit Nam, Dti hi XI cong doàn Thành phô Ho Chi 
Minh dã dé ra. Lien doàn Lao dng thành phô Thu Dirc xây dimg chl.rGng trInh 
cong tác to chirc näm 2023 cii the nh..r sau: 

I. NQI DUNG VA CHI TIEU THVC HIN 

1. Phát triên doàn viên, thành 1p CDCS, nghip doàn 

Phn du phát trin 12.000 doân viên mcci (trong do 11.700 doàn viên thuc 
các CDCS, 300 doàn viên thuOc  các nghip doàn), phát triên thirc tang 8.400 doàn 
vien. 

Thành 1p 93 CDCS trong các doanh nghip có tiir 25 lao dng tth len; thành 
1p theo phrcing pháp mói dat  30%. 

2. Nhp 1iu thông tin, dôi the doàn viên 

Tip tic trin khai th1rc hin vic cp nhtt thông tin doân viên trén phân mém 
quãn l doàn viên, phân dâu nhp lieu dat trên 70%. Huing dan quy trInh dôi the 
doàn viên cOng doàn theo chi dao  cüa Lien doãn Lao dng Tp.HCM. 

3. GiOi thiu doàn viên cong doàn u tñ 

Phndu gith thiu 1.750 doàn vien cong doàn iru tti sang Dãng bi disOng, 
xem xét kêt nap. 

D xut xem xét kt np Dãng di vâi chü tjch CDCS các dn vi ngoài nhà 
nuâc cO tr 500 lao dng trâ len. Phân dâu dam bão It nhât 35% chü tjch cong doàn 
dam bâo các quy djnh duc kêt nap Dãng. 

4. Xây ding cOng doàn co' s& vfrng mnh 

Ph.n dâu 80% CDCS khu vrc nhà nithc và 55% CDCS khu virc ngoài nhà 
niiâc dat  danh hiêu "hoàn thành tOt nhiêm vu" trâ len. 

5. Bi dir&ng, tp hun chuyên môn, nghip viii 

Giâi thiu can b länh dao,  can b quy hoach  các chirc danh lath dao  thuc 
din Ban Thung v Thành üy thãnh phO Thñ Due quân l tham gia các lap cao 
cap i lun chInh trj, các lOp bOi dithng, cp nht kien thirc do Thành üy Thu Due, 
Lien doàn Tp.HCM tO chüc. 
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Cu can b cong doân chuyên trách tham gia lap bôi d.rô'ng quãn 1 nhà nuac 
ngich chuyên viên, chuyên viên chinh do Lien doàn Lao dng Tp.HCM phôi hqp 
vai Hc vin can b Thânh phô Ho ChI Minh tO chirc. 

Tham gia và t chirc các lap bi dixOng tp huk cho các b cong dioàn gôm: 

+ u can b cong doàn chuyên trách tharn gia lap bi duO'ng chuyên mon 
nghip vit dam bâo các tiêu chuân theo vi trI vic lam do Lien doàn Lao dng 
Tp.HCM to chirc. 

+ Bi duO'ng nghip vii, k5 näng cho can b cong doàn chuyOn trách thuc c 
quan LiOn doàn Lao dng thành phô Thu Dirc. 

+ Tp hun k' nàng, nghip vii cong doàn cho Ban Ch.p hành mai sau di 
hi cong doàn co sâ và dôi vói các CDCS mOi duprc thành 1p trong näm 2022; 

± Cu Chü tjch CDCS ti các don vj có tr 2.500 lao dng trâ len tham gia cãc 
lOp bOi diio'ng, t.p huân chuyên mOn nghip viii cOng tác cOng doàn (theo chiêu 
sinh cüa Tong LiOn doàn Lao dng Vit Nam). 

+ Ci:r ChU tich CDCS tai các don vi có t1.r 1.000 dOn dithi 2.500 doàn viên 
tham gia các lap bôi duOng, tp huân chuyên mon nghip vi cong tác cOng doàn 
(do LiOn doàn Lao dng Thành phô Ho ChI Minh to chüc). 

+ T chirc lap bi du0ng cho di ngü chü tjch cong doàn co s6 di vai nhUng 
don vi có duai 1.000 doàn viên. 

Phi hçip vâi Trung tam chinh tr thành pM Thu Düc t chüc 02 lap Mi 
dithng kOt np Dãng cho doàn viOn cong doàn xu t khu virc ngoài nhà ni.rOc, don 
vj sir nghip ngoài cong 1p có CDCS trlTc thuc. 

6. Cong tác t chu'c co s&, to chü'c can b 

Tip t1tc tp trung thành 1p nghip doàn; kin toàn ban chp hành các nghip 
doân dâ thãnh l.p. 

Tip tiic thirc hin cong tác rà soát quy hoch các chac danh lânh dao,  quán 
Lien doàn Lao dng thành phô Thu Dirc theo s1r chi dao  cüa Thành cty Thu Drc. 
Thirc hin quy trInh cong tác nhân sir Ban Chap hành, Ban Thuang v1i, Chü tjch, 
Phó Chü tjch LiOn doàn Lao dng thành phO Thu Drc, chuân bj cho Di hi cong 
doàn thânh phô Thu Duc lan thu 1, nhim kS'  2023 — 2028. 

Stp xp, M trI can b cong doàn chuyOn trách các b phn chuyên d theo vj 
trI vic lam và chi tiOu biOn chO duqc giao. 

7. Cong tác di hi COCS, tiên tó'i di hi cong doàn thãnh phô Thu Du'c 
lan thu' 1, nhim k3r 2023 — 2028 

Chi do Ban Chip hành cong doàn co s& chun bj t& ni dung di hi. Báo 
cáo trmnh dai  hi can dánh giá dung thirc trng phong trào cong nhân và hot dng 
cOng doàn nhim kST qua, khäng djnh kêt qua dat  duçc, chi rO khuyOt diOm, yêu 
kern và nguyen nhân, rut ra bài h9c kinh nghirn. Phuong huang, mic tiOu, nhim 
vii, giãi pháp nhim kS'  tOi phãi dira trOn dir báo sat, dung tInh hInh, barn sat các 
chü tri.wng, nghj quyOt cüa Dáng, chinh sách, pháp lut cüa Nba rn.rac, nghj quyOt 
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di hi dâng cüng cp. Xây drng t chrc cong doân vftng mnh, coi tr9ng Xay 
dirng và to nguOn can b cOng doàn ti co s&. 

Lãnh dio thirc hin cong tác nhân six d.i hi cong doàn dung nguyen tãc, quy 
trInh theo quy djnh cüa Dáng, Nhà nirc vã Diêu 1 COng doàn Vit Nam. Nhân sr 
ban chap hành cong doàn khoá mâi phâi bão dam tiêu chuân, diêu kin, thijc sir 
tiêu biêu ye phâm chat, nãng lirc, uy tin, quan tam nhftng dOng chI tri.ràng thành tü 
thirc tiên phong trào cOng nhân, viên chirc, lao dng và hot dng cOng doàn, am 
hiêu sâu sac tInh hInh cong nhân lao dng và doanh nghip; có sO hrqng, ca câu 
hçp l, bâo dam tInh kê thüa và phát triên. Thirc hin tot chInh sách dOi vOi can b 
cOng doàn c si, can b chuyên trách không tái c1r nhim kS'  mdi. 

Phi hçip tp trung giâi quyt nhung vn dé birc xüc, giãi dáp kjp thvi nhUng 
kiên nghj, dé xuât cüa cOng nhân, viên chirc, lao dng và cOng doàn co so. 

ThOi gian tin hành dai  hi cong doàn co sO dirge tin hành tü qu 1 dn ht 
qu 2 nãm 2023 và Di hi Cong doàn thành phô Thu Due tiên hành trong qu III 
näm 2023. 

8. Cong tác to chirc hoit dng phong trào; hQp mt can b cong vn cong 
doàn hint trI, can b cong doàn chuyên trách 

D xut trao tng K nim chucing "Vi sir nghip xây dung t chirc cOng 
doàn" cho các cá nhân có nhiêu thành tIch gop phân xây dirng và phát triên to chüc 
COng doàn Vit Nam; trao tang Giâi thuOng "Nguyen Van Linh" cho can b cOng 
doàn Co thành tich xuât sac, tiêu biêu; giOi thiu tuyên ducmg "Diên hInh cOng 
doàn c sO näm 2023". 

D xut trao tang Giài thuOng 28/7" cho Chü tjch CDCS tiêu biu; rà soát vã 
dê xuât Lien doàn Lao dng Tp.HCM trao tng "K nim COng doãn Thành phO 
HO ChI Minh" cho can b cOng doàn chuyên trách theo quy djnh. 

T chOc h9p mt Can b cOng van, cOng doàn him trI, can b cOng doàn 
chuyên trách thành phô Thu Due nhân k nim 94 näm ngày thành 1p Cong don 
Vit Nam 

II. GL&I PHAP THIXC HIN 

1. Cong tác phát triên doàn viên và thành 1p CfJCS 

Tip tic rà soát, c.p nht tInh hInh hot dng các doanh nghip tren dja bàn, 
de to chüc tuyên truyên 4n dng thành l.p cOng doàn co sO 0 các don vj có dü 
diêu kin có tr 25 lao dng trO len. Clii do cOng doàn co sO tp trung cOng tác 
phát triôn doàn viên, chü tr9ng cao diem dgt chào mirng kS'  nim 94 näm ngày 
thành 1p  COng doàn Vit Nam (28/7/2022). 

Xây dxng Va trin khai k hoch phát trin doàn viên yà quyét djnh phân bo 
chi tiêu phát triên doàn viên nàm 2023 cho các cong doàn co sO; t.p trung day 
mnh nâng cao t' lé ket nap doàn yjén cOng doàn trong co quan, don vj Nhà nirOc 
dt tr 95% trO len; trong các co quan, don vi ngoài Nhà nithc dt tr 80% trO len. 

Phi hqp vOi co quan bão hiêm xâ hi thành ph Thu Due và TJBND 34 
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phizông khão sat các doanh nghip dang hot dng trên dja bàn thành ph Thu Dirc 
có sü diing lIt 25 lao dng tri len dê lam ca sô xây dirng ké hoch phát triên doàn 
vien, thành 1p Cong doàn co sà; chU dông to chuc nhiêu giãi pháp tuyên truyên 
v.n dng phát triên doàn viên, thành 1p môi cong dioàn Ca s0, chü tr9ng 4n dng 
phát triên doàn viên a nhü'ng CDCS có t' l doàn viên drnfii 60% vâi tong so lao 
dng dang lam vic và duçc tham gia dóng BFIXH tai  dan vj và các doanh nghip 
thrc hin dóng 2% kinh phi Cong doàn nliixng chua thành 1p to chirc cong doàn. 

Tang cizang phi hçrp vai các ca quan, dan v tai  34 phuang tp trung 4n 
dng phát triên doàn viên, thành 1p CDCS, thành 1p nghip doàn tp hçip lao 
dng khu vrc kinh tê phi chInh thirc. 

Xây dirng k hoch khâo sat, tp hcrp nhüng nguôi lao dng nhüng doarth 
nghip chiia dü diêu kin thành 1p  cong doàn, tiên tai thành 1p cong doàn ca sâ 
ghép. 

2. Nhp 1iu thông tin doàn viên, di the doàn viên cong doàn 

Tip tic trin khai eho cong doàn ca sO t chirc thu thp thông tin doàn viên, 
lam ca so phiic v cho cong tác nhp lieu thông tin doàn viên trén phân mêm quãn 
1 doàn viên, dam báo dat  chi chiêu dê ra trong näm; tiêp tic triên khai cho cOng 
doàn ca sO dang k dOi the doàn viên cong doàn. 

3. Cong tác gi&i thiu doàn viên cong tloàn uru tIi 

Trin khai dn các CDCS t chOc các hoat dng, phong trào thi dua tai  dan 
vj, thông qua hoat dng, phongtrào dê các cap cong doàn có diêu kiên phát hin 
các nhân to tIch circ, tp trung bOi duO'ng, giOi thiu doàn viên cOng doàn ixu tü cho 
cap üy dáng cüng cap xem xét két np vào Dáng; 

Chi dao  cong doàn ca sO' to chOc bInh ch9n doân viên cong doàn xuât sac, can 
b cong doàn xuât sac theo Nghj quyêt sO O3AJNQ-LDLD ngày 08/8/20 13 Nghj 
quyêt sO 02/2014/NQ-LDLD ngày 18/11/2014 ye nâng cao chat lixçing doàn viên 
cOng doàn xuât sac, can b cong doàn xuât sac và doàn vien cong doàn uu tü, trên 
co sO d, bInh ch9n doàn viên cOng doàn uu tii giO'i thiu sang Dãng xem xét kêt 
nap, chü trçng giOi thiu doàn viên cOng doàn uu lIt là cOng nhân trirc tiêp san 
xuât; Chü tich, Phó Chü tjch ccs 0 nhng dan vj có lIt 500 lao dng trO len. 

4. Cong tác xãy dyng to chile cong doàn vüng mnh 

Tip tVc  trin khai dn CDCS mOi thành l.p v ni dung HuOng dn 
1294/FID-TLD ngày 14/8/2019 cüa Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam ye dánh 
giá, xêp loai chat luqng hoat dng CDCS, cl the hóa các ni dung xây dirng cOng 
doàn co sO vihig manh  phü h9p vOi diêu kin thrc tê cüa lImg loai hInh dê dnh 
huOng ho trg cho các CDCS trrc thuc to chi1rc các hoat dng tai  ca sO dam bão 
thiêt thirc, mang 'a  hiu qua, thu hut doàn viên cOng doàn tham gia, trong do xây 
dmg giâi pháp tp trung h trq các CDCS chu'a hot dng thuOng xuyên, thông 
qua do lam ca sO' dê dánh giá va phân loai CDCS theo dñng th?c chat, lIrng buOc 
nâng cao chat luçmg hoat dng CDCS va tO cong doàn. 
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Xây dirng k hoach t chüc tng rà soát, nm chc tInh hInh hoat dng các 
cong ctoàn co si, dê có giâi pháp cüng cô, quán 1 các CDCS con boat dng và xü 
1 các CDCS không cOn hoat dng. 

Xây dirng phuong an h trq các cong doàn cci sâ boat  dng cOn nhiêu han 
chê, hoat dng không hiu qua. Thông qua hoat dng lam co sâ dê dánh giá và 
phân loai cOng doàn ca s theo dung thirc chat, tirng bisóc nâng cao chat lung 
hoat dng cOng doàn Co s&. 

Xây dirng k hoach,  d ra các giái pháp nâng cao ch.t hxng hoat dng các 
nghip doàn dã thành 1p. 

5. Cong tác bi duô'ng, tp huân chuyên mon nghip viii 

Xây dirng và trin khai k hoach  bi duOTig, tp hun nghip v1i cho can b 
cong doàn co sâ näm 2023. 

Tham mi.ru d xut cr can b 1nh dao,  can b di.rgc quy hoach các chüc danh 
lãnh dao  thuc din Ban Thii0ng vi Thành üy Thu Thc quàn l' tham gia các lap 

dào tao,  bOi duang theo sr chi do cüa Thânh üy Thu Dirc. 

Giai thiu cho can bO chuyên trách tham gia hçc lap bi dithng kin thüc 
quân 1 nhà nuóc ngach chuyên viên, chuyên viên chinh theo tiêu chuân vi trI vic 
lam dam nhn. 

Ph6i hccp vOi Tnrmg Trung cp cong doàn Tp.HCM tO chi:rc các lap bi 
dung, tp huân nghip vi;i, k5 näng cong tác cong doàn Chü tjch cOng doàn Co si 
dOi vâi nhing don vj mói duçic thành Ip, can b cong doàn m&i tham gia Ban 
Chap hành lan dâu. 

6. Cong tác t chirc co s&, t chfrc can b 

+ Cong tác t chuc cos 

Thi;rc hin quy trInh thu ti;ic chuyn giao và tip nhn CDCS; các thu tiic c 
dôi dâu cong doàn co sâ dam báo theo dung quy djnh. 

+ Cong tác can b 

Xây dimg phixong an sp xp b tn can b cOng doàn chuyên trách co quan 
Lien doàn Lao dng thành phô Thu Dac dam bão theo dé an vj tn vic lam dA 
duoc thâm dinh. 

Tham mini cho Thành üy kjp thai cüng cô và kiin toàn nhân sir chü ch cong 
doàn khi có biên dng; Hithng dan Ban chap hành CDCS kjp thai cüng Co nhân sir 
khi có bién dng. 

Thirc hin rá soát, giói thiu ngun quy hoach  cac chtrc danh lânh dao,  quân 
l, üy viên Ban Chap hành, üy viên Ban Thu?mg vi;i theo chi dao  cüa Thành üy 
chuân bj nguôn rihân sir cho dai  hi cOng doàn thanh phô Thu Dirc lan thir 1, 
nhimk'2023 -2028. 

+ Cong tác chInh sách can b 



Chü dng phi hcp vOi các b phtn chuyên d, co quan BHXH Thành phé 
tham mru cho Thr?ng trrc thirc hin giâi quyêt các chê d chInh sách cho can b 
cong ctoàn chuyên trách nghi hiju, nghi vic dam bão dung theo quy djnh. 

Tham mixu Thithng tricc thrc hin xét nâng lucing truóc then han, nâng lucing 
niên hn näm 2023 cho can b cong doàn chuyên trách Ca quan Lien doàn Lao 
dng thnh phô Thu Dirc và Nhà Van boa Lao dng thành phô Thu Dirc. 

T chüc các hot dng chàm lo cho can b Cong 4n, cong doân hi.ru trI, can 
b cong doàn chuyên trách nhân djp L, Tt. 

7. Cong tác ch do dii hi cong doàn co s&, tin tói dii hi cong doàn 
thành ph Thu Due 1n thu 1, nhim k)' 2023 — 2028 

+ Dai hôi CDCS: 

Thành 1p các to cOng tác, huenng dn, theo dôi, don dc CDCS tO chirc di 
hi theo quy trmnh. 

Kjp thôi c.p nht và theo dôi tin d to chirc Di hi CDCS, báo cáo v Lien 
doàn Lao dng Thành phô Ho ChI Minh theo quy djnh. 

+ Dai hi Cong doàn thành ph Thu Dtrc 1.n thr 1, nhiêm 2023 — 2028: 

Xây drng quy trInh nhân s11 Ban Ch.p hành, Uy ban Kiêm tra Lien doàn Lao 
dng thánh phô Thu Düc nhim kS'  2023 — 2028. 

T chüc hi nghj 1y kin dóng gop dir thão van kin di hi cong doàn 
thành phô Thu Dirc lan thu 1, tong hçip kiên trInh dai  hi. 

Các tiu ban di hi thrc hin các nhim vi &rqc phân cong theo K hoch s 
53/KH-LDLD ngày 24/6/2022 cOa Lien doàn Lao dng thành phô Thu Dtrc ye tO 
chüc Dti hi cOng doàn thành phO Thu Dcrc lan thir 1, nhim kS'  202 —2028. 

Hoàn chinh dr tháo van kin dai  hi, trInh doàn cong tác Lien doân Lao drig 
Thành phô Ho ChI Minh thâm djnh thông qua. 

T chüc Di hi Cong doàn thành ph Thu Duc 1.n thu 1, nhim kS'  2023 — 
2028. 

To chuc hi nghj lan thu 1 Ban Chap hành Lien doàn Lao dng thành phô 
Thu Duc dê tiên hành bâu các chuc danh trong Ban Chap hành, Uy ban Kiêm tra 
nhiêm k' 2023 — 2028. 

Hoàn tAt h so dai  hi, trInh Lien doàn Lao dng Thành ph Ho ChI Minh 
chuân y kêt qua Di hôi. 

8. T chu'c hoit dng phong trào 

Xét, bInh ch9n và d xuAt trao tang KS nim chuang "VI sir nghip xây dimg 
to chuc cong doàn", giái thu&ng Nguyen Van Linh cho can b cong doàn tiêu biêu 

Hithng dn t chuc bInh ch9n và tuyên duong danh hiu "Ngueni can b Cong 
doàn cüa chung tôi" cap ca sen; de xuât Lien doàn Lao dng thành phô trao giái 
thithng 28/7 cho chO tjch cong doán CO SG tiêu bieu. 
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Noi nhãn: 
- LDLD Tp.HCM; 
- Các CDCS true thuc; 
-LLru. 

TM. BAN THIJNG VU 
PHO THIfdNG TRIXC 

L!ENOI' LAO 

THANH 
THIJD(IC 

lnh Ctro'ng 

To chrc h9p mt can b cong doàn chuyén trách; hQp mlit  can b cong vn 
côngdoán hixu trI và can b lành do Cong doàn thành phO Thu Drc qua các thai 
ks'; to chüc các hot dng chàm lo các gia dInh can b cOng vn nhãn k' nim 94 
näm ngày thành 1p  Cong doàn Vit Nam và dip  tét Nguyen dan. 

Trén day là chung trInh cong tác t chüc näm 2023 cUa Lien doàn Lao dng 
thành phô Thu Diirc. Trong qua trInh thrc hin nhim vii, nêu Co ni dung phát sinh 
Ban Thtrang vi Lien doàn Lao dng thânh phô Thu Dirc sê diêu chinh bO sung 
theo chi do cUa Ban Thu&ng vii Lien doàn Lao dng Thành phô Ho ChI Minh và 
Thung tryc Thành üy Thu Dirc. Dê nghj Ban Chap hành CDCS trirc thuc can cir 
vào nti dung tr9ng tam cüa chu(mg trInh, can cir vào thc tê cüa dcn vj, tiên hành 
xây drng và thrc hin cO hiu qua chrnmg trInh cOng tác ti don vi. 
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