
LIEN DOAN LAO DØNG  TP. HO CHI MINH CQNG HOA xA HQI CHU NGHTA VIT NAM 
LIENI)OANLAODQNGTHANHPHOThUDU'C Dc Ip  -  Tir do -  Hnh phüc  

S:5/HD-LDLD Tp. Thu D&c, ngày 15 tháng 11 nám 2022 

HIIONG DAN 
xây drng d curng báo cáo van kiin di hi Cong doàn co' s& 

nhiêm k' 2023 - 2028 

Can cir K hoach s 44/KH-LDLD ngày 31 tháng 5 näm 2022 cüa Lien doàn 
Lao dng thành phô Thu Düc ye to chirc Di hi cong doàn cci s& tiên ti Dai  hi 
cong doàn thành phô Thu Düc nhim kr 2023 - 2028. Ban Thu&ng vi Lien doàn 
Lao dng thành phô Thu Dirc hrnng dn dê ciro'ng xay dirng báo cáo van kin Di 
hi Cong doàn cci sâ nhim k 2023 - 2028. 

- Thai gian ch& s lieu: t1r tháng 01/2018 dn tháng 12/2022. 

- Phn dê cuang báo cáo: 

A. BAO CÁO BAN CHAP HANH LAM THUI CDCS TRINH D31 HQI 
NHIM K'( 2023 —2028 

I. DANH GIA TINH HINH CHUNG: 

- Nêu dc dim tInh hInh di vai trng linh vrc dc thu cüa trng CDCS trong 
5 näm qua; nhfi'ng din biên mai dáng lu'u ' và ânh htr&ng ci1a tInh hInh do dôi vO'i 
hot dng cong doàn tai  dan vj. 

- Dánh giá tInh hInh cong nhân, vien chtrc, lao dng: Tp trung phân tich, 
dánh giá ye mt so van dé chü yêu cüa di ngü doàn viên cOng doàn, cong nhân 
viên chüc - lao dng ye: 

+ So krçmg 

+Ccycu 

+ Cht hxcmg ho.t dng cong doàn 

-i- Tinh hIrih tu tisâng, tam trng doàn vien, ngtthi lao dng trong nhim k' qua 

+ Riêng di vci CDCS khu virc ngoài nhâ nuac dánh giá them tInh hInh lao 
dng và vic lam, tiên h.rang, thu nhp và di song, nhà a và diêu kin sOng, diêu 
kin lam vic, quan h lao dng, tranh chap lao dng vâ dInh cong. 

II. DANH GIA VIIC THVC HIN NGHJ QUYET DM HQI CONG 
DOAN Ci sO 

1. Thtrc hin nhim v1i di din, chäm Jo, bão v quyn, loi Ich hçrp pháp 
chInh dáng cüa doàn viên, cong nhân, viên chfrc, lao dng, gop phân xây durng 
quan h lao dng hal hôa, n dlnh,  tin b: 

- TInh hInh thuc hiên dan chU câ sâ tai nai lam vic. 
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- Tham gia giãi quyt &m thu khik nai, ti cáo cüa doàn viën cong doàn vá 
nguYi lao dông. 

- Dánh giá ducic vic tham gia xay dmg chInh sách, pháp luöt; xây dirng quan 
h lao dng hài hôa, on djnh, tiên b. 

- Tang cithng xây drng và giám sat vic k9 k& vá thirc hin thOa ufrc lao 
dng tp the tai dcin v. 

- Boat dng tham gia thanh tra, kim tra, giám sat; tu vn pháp Iut, dam báo 
an toàn v sinh lao dng. 

- Phi hçp giái quyt kjp thai, hiu qua các tranh chip lao dng tap th. 

2. Chãm lo cho doàn viên, cong nhân, viên chü'c, lao dng có hoàn cãnh 
khó khän, nan y, bnh hiêm nghèo, chãm to d9t djch Covid-19: 

- Dánh giá cong tác tham gia phông, chng djch bnh; chäm lo, h trçr doàn 
viên, nguai lao dng bj ánh huOng djch bnh Covid-19. 

- Các hoat dng chäm lo ni bet, büa an ca cüa ngu&i lao dng. 

- TInh hmnh trin khai thit ch cOng doàn, thit ch van hóa (nu co), nhà a 
cOng nhân, cOng trInh phüc lçii nba tré, mâu giáo. 

- Kt qua Chuong trInh phic 1i cho doàn viên cong doàn. 

- Kt qua Chucmg trInh "Tt Sum vy" cOng tác chàm lo tét, chäm lo khó 
khàn cho doân viên cOng doàn và nguâi lao dng; Kêt qua Chung trInh "Mái am 
Cong doàn"; Các hoat dng xã hi... 

- Cong tác tInh tham gia tmnh nguyen viên a chInh quyn dja phung, ccv quan 
danvj. 

3. Di moi cong tác tuyên truyn, vn dng; nâng cao ban Iinh chInh trj, 
thu'c pháp tut, tác phong cong nghip; vn dng cong nhán, viên chirc, tao 

dng n lirc hQc tip, nâng cao trinh do hQc van, k5 näng ngh nghip, gop 
phân xây diyng giai cap cOng nhân Vit Nam vfrng mnh: 

- Kt qua cOng tác tuyên truyn, phô bin chü tri.rclng, duàng l& cUa Dãng, 
chInh sách pháp lu.t cüa Nhà nuOc, nhim vii cüa to chüc Cong doàn". 

- float dng phong trào, van hôa, van ngh, th dic th thao, "Gi& thu 9" và 
các hoat dng chào müng khác dê huâng irng các ngày 1 1&n cüa dat nurc, ki 
nim Ngày thành 1p Cong doàn. 

- Boat dng nâng cao k9 näng ngh nghip, nâng cao d&i song van hóa; cOng 
tác näm bat tInh hInh CNVC-LD. 

- Cong tác nm bAt tInh hinh du Iun xã hti tai  CDCS. 

- Thuc hin Chi thj s 05-CT/lW ngày 15/5/2016 cüa Bô ChInh trj ye day 
manh h9c t.p vã lam theo tti Wang, dao  drc, phong each Ho ChI Minh duçvc Lien 
doán Lao dng phát dng thirc hin vâi 6 tiêu chi "Trung thirc, trách nhim, chü 
dng, hcvp tác, chia sé, tiêt kim", COng tác tuyen ducvng khen thuOng, tuyên truyên 
th%rc hin ye "khOng gian van hOa" Ho ChI Minh. 
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- Dánh giá nhüng giãi pháp mâi trong kát qua triên khai thirc hin "Tháng 
cong nhân" hang nàm. 

4. Cong tác xây durng t chute Cong doàn: 

- Cong tác gii thiu kt nap Dãng di vOi doàn vien cong doàn uu tü. - Cong 
tác phát triên doàn viên cong doãn. 

- Kt qua phân tjch dánh giá Cong doàn ca sO' vfrng manh  hang 11am. 

- Cong tác dào tao  nghip vi can b BCH hang 11am. 

- Cong tác quy hoach BCH cong doàn tai  co' sO' cüng nh'ix kin toàn, cüng c 
kjp thO'i trong nhim ks'. 

5. Cong tác thi dua khen thu'ong: 

- Dánh giá phong trào thi dua "Lao dng giói", "Lao dng sang tao". 

- Dánh giá phong trào thi dua "Di mâi, sang tao,  hiu qua" trong hoat dng 
cong doàn. 

- Dánh giá phong trào thi dua phii nt't 2 giOi "GiOi vic nuO'c - dam vic nhà" 
trong nhim ks'. 

- Chrnmg trinh "Met  triu sang kin n hrc vuort khO, sang tao  quyt tam 
chién thàng dai  djch Covid- 19". 

- Dánh giá cong tác khen thuàng... 

- Phong trào "On 1 thuyt, 1uyn tay ngh, thi thçi giOi" và giái thuO'ng Ton Düc 
Thng (tüy trng CDCS theo tüng khu virc có các chuo'ng trInh ten gi khác nhau). 

- Phong trào "Tháng hành dng v An toàn v sinh lao dng". 

- Dánh giá hoat dng thi dua gn vO'i các cong trInh dàng kr  thirc hin dôi vOi 
LDLD thành phô Thu Dirc; Dáng ñy, chInh quyên, doanh nghip. 

6. Cong tác nfr công: 

- Dánh giá tham gia kim tra, thanh tra, giám sat vic thuc hin các quyn cüa 
lao dung nü; tham muu giãi quyêt các van dê büc xüc cüa lao dng nit 

- Các giãi pháp thüc dy blnh dAng giâi và vi sir tin b cüa phi flu; phi hçp 
vO'i các ban ngành lien quan, Ban VI sr tiên b phit nü và Hi Ph%i n cüng cap dê 
thirc hin hiu qua vic lông ghép boat dng cüa hOi  phii nü vói hoat dng nü cong 
cong doàn. 

- Boat dng cUa Ban N' cong cong doàn các cap, nht là Ban Nü cOng qun 
chmg a các doanh nghip ngoài khu vtrc nba nithc. 

- Các boat dng chäm lo cUa giO'i nü, h9c bng Nguyn EXrc Cãnh cap thành 
phO ThU Düc, trao h9c bong cho con doàn vien cOng doàn và ngithi lao dng. 

7. COng tác kim tra, giám sat: 

- Báo cáo dánh giá vic tbirc hin kim tra, giám sat tai  CDCS v chap hành 
Diêu 1 cOng doàn, ye thirc hin tài chInh dUng quy dinh. 
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8. Cong tác tài chinh: 

- Dánh giá cong tác thu kinh phi, doàn phi cong doàn. 

- Cong tác thu qua tài khoân Cong doàn Vit Nam. 

- Cong tác quân 1 tài chInh, tài san cong doàn. 

- Cong tác xã hi, dóng gop các ngun v.n dng theo phát dng cüa Lien 
doàn Lao dng và tham gia các dcin vi (neu co). 

9. Cong tác ch do, to chtrc thiyc hin: 

- Dánh giá vic di mi phi.rong thüc lãnh do, chi dao  cüa BCH, BTV cong 
doàn trong hoat dng Cong doàn. 

- Vic ban hành, cii th hóa các chü tnxang, nghj quyt cüa Cong doàn. 

- Cong tác hin dai  hóa, üng diving cong ngh thông tin, chuyn di s& câi 
cách hành chInh trong hoat dng cong doàn. 

10. Nhihig hn chê, yu kern và nguyen nhân; rut ra nhung bài hçc kinh nghirn: 

Cn kim dim, phân tich và dánh giá nhürig kt qua dt du?c trong vic thirc 
hiên tüng nhim vu (dánh giá rO nhüng nhim vi nào thirc hin dat  két qua tot, 
nhüng nhim vi nào con clura phü hqp, không thirc hin duc, nêu rô lt do); 
nhüng han  ché, yêu kern và nguyen nhân; rut ra nhüng bài hçc kinh nghim. 

II. PHIfNG HUNG HOST BONG: 

1. Quan diem, mic tiêu, chi tiêu và khâu dt phá: 

- Du báo tjnh hInh 5näm tth. 

- Miic tiêu tng quát (tUy tinh dc thu tmg CDCS). 

- Chi tiêu chü yêu. 

2. Nhim vi và giãi pháp chU yu: 

- Tp trung thirc hin nhim vi,i dai  din, bão v quyn, lçxi Ich hçip pháp, chinh 
dáng, gop phân nâng cao chat hrcmg cuc song cüa doàn viên, ngthi lao dng. 

- Chü dng d xuAt c ch chinh sách lien quan dn doàn viên, NLD. 

- Nm chAc tam tu, nguyen v9ng cüa NLD, tInh hInli quan h lao dng. 

- Thi.rc hin hiu qua dan chü trrc tip, dan chü dai  din, tht là a ca sO'. 

- Gop phn nâng cao chit hxçmg cuc sng cüa doán viên, ngithi lao dng 
thông qua: Phüc lçii, the thiêt chê, các chi.rng trmnh Tét sum vây, Mái am cOng doàn. 

3. Nãng cao hiu qua cOng tác tuyên truyn, vn dng; di mth các phong trào 
thi dua yêunuc, phát huy vai trO cUa doàn viên, nguO'i lao dng doàn kêt xây d1rng 
và báo v tO quOc. Tiêp t11c dOi mâi manh  me ni dung, phuoiig thüc tuyên truyên: 

- NAm chic, xü l' dung dn, kjp thO'i các vAn d Pr ti.rOng cüa doàn vien. 

- Si:r ding có hiu qua các phuoi-ig tin truyn thông dai  chiing, mng xã hi 
theo hixàng thiêt thrc. 
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- Tang cumg báo v các giá trj cüa Cong doàn Vit Nam. 

- Di mOi ni dung, hInh th'(rc t chirc thi dua và nâng cao chAt l'ugng cong tác 
khen thithng. 

- Tng kt, dánh giá tinh hiu qua, süc lan tôa cUa các phong trào thi dua dê 
diêu chinh, hoán thin, tp trung phát triên có trong diem. 

- DAy manh cOng tác phát hin, lita chn, ton vinh, nhân rng din hinh tién 
tiên; chü t9ng phát hin các guang diên hInh. 

4. Xây dmg t chirc Cong doàn vi:tng manh,  quan tam thu hut ngithi lao dng, 
tO chüc cüa ngLthi lao dng t?i  doanh nghip. 

5. Tham gia xay dirng giai cAp cong nhân hién di ln manh,  thirc hin tOt 
nhim vi giám sat, phán bin xã hi, tham gia xây dirng Dãng, Nhà nrnrc, h thông 
chinh tn trong sch, vüng manh. 

6. Thirc hin tt cong tác tài chInh d thirc hin t& chüc nàng, nhim vi cüa 
to chirc Cong doàn. 

7. DM mi phucing thirc hott dng cong doãn thich lmg vâi bi cãnh tinh hInh 
mâi, cong tác n& công, phii nü 2 giôi. 

8. Ggi mt s chi tiêu chü yu: 

- PhAn dAu phát trin 100% NLD vào t chüc Cong doàn. 

- PhAn dAu có 75% tth len Cong doàn cci s tham gia vth ngui si:r diing lao 
dng ban hành, trién khai thirc hin quy ché dan chü i cci si. 

- PhAn dAu có 80% trâ len cOng doãn cci sâ doanh nghip ngoâi khu wc nhà nuâc 
thành 1p ban nft cong quân chiing theo quy djnh cUa Diêu l Cong doàn Vit Nam. 

- 100% doanh nghip nhà nithc và 75% tth len doanli nghip ngoài nhà nuOc 
tO chirc Hi nghj Nguài lao dng. 

- 100% doanh nghip nhà nuâc và 75% trâ len doanh nghip ngoài nhà nirâc 
to chüc dôi thoai tai  ncii lam. 

- 100% doanh nghip nhà nithc và 75% doanh nghip ngoài nhà nuâc thirc 
hin k$i ket thóa ithc lao dng tap the. 

- BInh quân mi cong doàn cci sâ gith thiu It nhAt 01 doàn vién ixu tü cho 
Dáng xem xét, bôi duO'ng két nap. 

- Chi tiêu chäm 10 doàn viên cOng doàn. 

- Chi tiêu t chüc the hoat dông cho nguth lao dng. 

- Chäm lo h9c bang "Nguyn fXrc Cãnh" con doàn viên cong doàn. 

- 100% cci quan, hãnh chinh, dcin vj s1r nghip t chüc Hi nghj Can b) cong chüc. 

- PhAn dAu có 80% tr& len cong doàn cAp trén trirc tip cci s dat loai hoàn 
thành tot nhim vii; 80% tth len cong doân cci sâ khu v1rc nhànuâc và 55% tri len 
cong doàn cci sà ngoài khu virc nhà nithc dat  loai hoàn thành tot nhim vii. 
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Nguyeñ ! Ng9c Hirmig 

- BInh quân mi cong doàn cc sâ giâi thiu It nh.t 01 doàn viên ixu tü cho 
Dâng xem xét, bôi durng két nap. 

- 100% cOng doàn c s t chirc thirc hin vic kiêm tra tài chInh, diu 1 
cong doàn cüng cap dung tiên d; phân dâu it nhât 10% cong doàn ca s doanh 
nghip du?c kiêm tra tài chInh. 

- Dàng kr thi dua hang nãm cüa CECS. 

- Chi tiêu dãng k phii nü 2 giOi "GiOi vic nuâc - dam vic nhà". 

* Mt s vn dé cn luru v van kiin 

- Ngoài báo cáo chInh cza Ban Chip hành, cong doàn ccr sà có th thrc hin 
m5t sO báo cáo chuyên dê cy the. 

- Cn có phy lyc sd lieu lam rö kit qua kern theo báo cáo. 

-Ddgi h3i cO nhiu thai gian dành cho dgi biu tháo lun, ccn có báo cáo 
torn tat dé trInh bay tai dai h5i, báo cáo chi tiêt dé dgi biêu nghien c&u tgi dqi h5i 
và sau dgi h5i khOng trInh bay toàn van BC chi tiêt tgi Di hV. 

iii. yE XAY DUNG BAO CÁO IUEM DIEM CUA BAN CHAP HANH 

- TIiih hmnh s h.rçmg, cc c.u, bin dng BCH trong nhim k' qua. 

- Kiêm dim kt qua cOng tác lãnh dao,  chi dao cüa Ban Chp hành, Cong 
doàn ye uu diem, hmn chê trén các linh virc. (vai trO tirng Uy viên dã duçc phân 
công, hoc vai trô Chü tjch, Phó CT neu nhu phân tIch ducic). 

- Kim dim l 1i lam vic, phrnmg pháp lành do, chi dao,  diu hành rô iru 
diem, han  ché. 

- Kim dim phrn chit chInh tn, dao  due, 1i sang cüa các dng chi üy vién 
ban chap hành rO ru diem, han  chê. 

- Dánh giá chung và mt s kinh nghim. 

Trén là Hithng dn xây drng d etrong báo cáo van kin Dai hOi Côngdoàn 
co sâ nhim k' 2023 - 2028, Ban Thu&ng vi Lien doàn Lao dng thành phô Thu 
Dirc dê nghj các cOng doân co s can ci tInh hInh thirc tê tai  don vj dé xây dirng 
báo cáo van kin dai  hi và phirong hung phü hçvp vi boat dng tai co sâ./. 

Noinhn: 
- TT LDLD thành phô Thu D(rc; 
- CDCS truc thuôc LDLD; 
-LuuVT. 
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