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I- TÌNH HÌNH VÀ NGUYÊN NHÂN 

1. Trải qua hơn 90 năm hình thành và phát triển, sau 35 năm đổi mới đất 

nước, Công đoàn Việt Nam đã trưởng thành về mọi mặt, có những đóng góp 

xứng đáng vào thắng lợi vĩ đại của cách mạng, góp phần xây dựng giai cấp công 

nhân Việt Nam ngày càng lớn mạnh. Tổ chức công đoàn được củng cố, phát 

triển, số lượng đoàn viên và công đoàn cơ sở tăng nhanh, đội ngũ cán bộ phát 

triển cả về số lượng và chất lượng. Công đoàn mở rộng hoạt động sang khu vực 

kinh tế ngoài nhà nước; phối hợp ngày càng hiệu quả với các cấp chính quyền, 

các tổ chức và người sử dụng lao động, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ đại diện, 

chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, kịp 

thời giải quyết những vấn đề bức xúc, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài 

hoà, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Công tác tuyên truyền, vận động đoàn 

viên, người lao động tiếp tục được đổi mới, đa dạng hoá, hướng về cơ sở. Các 

cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước được phát động rộng rãi, thu 

hút, khơi dậy động lực của đoàn viên, người lao động, góp phần tăng năng suất 

lao động, phát triển kinh tế - xã hội. Công tác tài chính, tài sản công đoàn từng 

bước được hoàn thiện; hoạt động đối ngoại đạt nhiều kết quả. Công đoàn đã làm 

tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với công nhân, người lao động, tích cực 

tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

2. Tuy nhiên, tổ chức và hoạt động của Công đoàn còn một số hạn chế, 

yếu kém, chưa đáp ứng được yêu cầu của tình hình mới. Công tác phát triển 

đoàn viên, công đoàn cơ sở chưa tương xứng với tốc độ phát triển của doanh 

nghiệp, người lao động; chất lượng đoàn viên chưa cao, hiệu quả hoạt động của 

công đoàn cơ sở còn hạn chế. Mô hình tổ chức, phương thức tập hợp đoàn viên, 

người lao động có mặt chậm được đổi mới. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ 

công đoàn còn bất cập; nhiều nơi thiếu cán bộ chuyên trách, một bộ phận cán bộ 

năng lực yếu. Hoạt động công đoàn ở một số ngành, địa phương chưa gắn với 

đặc điểm, nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, người lao động và 

tình hình quan hệ lao động. Hiệu quả tuyên truyền, vận động, giáo dục đoàn 



migviet0102-NQTW.doc 
2 

viên, người lao động chưa cao. Vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp 

pháp, chính đáng, phát huy quyền làm chủ của công nhân, người lao động có 

mặt còn hạn chế. Tình hình tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể tuy giảm 

nhưng còn phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ gây bất ổn về an ninh, trật tự.  

3. Những hạn chế, yếu kém nêu trên do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ 

yếu là: Nhận thức, trách nhiệm của một số cấp uỷ, chính quyền về vị trí, vai trò 

của tổ chức công đoàn chưa đầy đủ; có lúc, có nơi chưa quan tâm đúng mức 

công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra, giám sát việc thực hiện đường lối, chủ 

trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công nhân, công đoàn. 

Nội dung, phương pháp tuyên truyền, vận động, tập hợp, nhất là ở công đoàn cơ 

sở chưa phù hợp với điều kiện làm việc và đời sống của một bộ phận người lao 

động. Việc tham mưu, phối hợp để giải quyết các vấn đề bức xúc, phức tạp liên 

quan đến công nhân, công đoàn có mặt còn hạn chế. Một bộ phận cán bộ công 

đoàn chậm đổi mới tư duy, năng lực hạn chế, chưa theo kịp yêu cầu của hoạt 

động công đoàn trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 

và hội nhập quốc tế. Công tác đào tạo, bồi dưỡng và bố trí cán bộ công đoàn 

chưa đáp ứng yêu cầu. Quản lý nhà nước trong lĩnh vực lao động còn nhiều bất 

cập; vi phạm pháp luật về lao động xảy ra còn nhiều, chậm được xử lý. Chất 

lượng đội ngũ công nhân có mặt còn hạn chế; việc làm, đời sống của một bộ 

phận công nhân, lao động còn khó khăn; xu hướng phân hoá trong công nhân, 

lao động ngày càng lớn làm cho nhiệm vụ tập hợp lực lượng và phát huy vai trò 

của công nhân trở nên khó khăn hơn.  

 Thời gian tới, số lượng công nhân, lao động tăng nhanh, hoạt động công 

đoàn tiếp tục mở rộng và chuyển mạnh sang khu vực ngoài nhà nước. Quá trình 

phát triển kinh tế thị trường; những cơ hội, thách thức của cuộc Cách mạng 

công nghiệp lần thứ tư, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; việc cho phép 

thành lập tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp sẽ tác động sâu sắc đến 

việc làm, chất lượng nguồn nhân lực, việc thu hút, tập hợp người lao động… 

Bối cảnh đó đặt ra yêu cầu cấp bách phải đổi mới mạnh mẽ, thực chất hơn tổ 

chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam.  

II- QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VÀ MỤC TIÊU 

1. Quan điểm chỉ đạo 

- Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh và xây dựng giai cấp công 

nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới là trách 

nhiệm của Đảng, hệ thống chính trị và toàn xã hội.  

- Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn phải bảo đảm sự lãnh đạo toàn 

diện, tuyệt đối của Đảng, phù hợp với thể chế chính trị đất nước, yêu cầu hội 

nhập quốc tế.  
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- Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh là góp phần quan trọng xây 

dựng Đảng và hệ thống chính trị, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và bảo 

vệ chế độ xã hội chủ nghĩa. 

- Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn phải phù hợp với số lượng, cơ 

cấu lao động, nhu cầu, nguyện vọng của công nhân, người lao động và yêu cầu 

nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phát huy vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ 

quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. 

- Đổi mới có trọng tâm, trọng điểm, tập trung hoàn thiện cơ chế, chính 

sách, tạo nguồn lực đủ mạnh để Công đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ; bảo đảm 

tính kế thừa, ổn định, có lộ trình phù hợp, vững chắc, tham khảo có chọn lọc 

kinh nghiệm thế giới. 

2. Mục tiêu  

a) Mục tiêu tổng quát 

Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, có năng lực thích 

ứng và giải quyết các vấn đề đặt ra, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình 

hình mới; là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước; làm tốt vai 

trò cầu nối, giữ mối liên hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp công 

nhân, người lao động; xứng đáng là tổ chức đại diện lớn nhất, trung tâm tập 

hợp, đoàn kết giai cấp công nhân và người lao động cả nước; góp phần xây 

dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, là lực lượng tiên phong 

trong thực hiện nhiệm vụ phát triển nhanh và bền vững đất nước. 

b) Mục tiêu cụ thể 

* Đến năm 2025:  

- Phấn đấu có 13,5 triệu đoàn viên công đoàn, hầu hết doanh nghiệp có 

25 công nhân, lao động trở lên có tổ chức công đoàn; đến năm 2023 phấn đấu 

có 12 triệu đoàn viên. 

- Phấn đấu 80% trở lên các doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn ký 

kết được thoả ước lao động tập thể; đến năm 2023 đạt tỉ lệ trên 70%. 

* Đến năm 2030:  

- Phấn đấu có 16,5 triệu đoàn viên công đoàn; nơi chưa có tổ chức đại 

diện người lao động thì phần lớn người lao động được tập hợp, tham gia một số 

hoạt động của Công đoàn Việt Nam. 

- Phấn đấu 85% trở lên các doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn ký 

kết được thoả ước lao động tập thể. 
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* Đến năm 2045:  

Hầu hết người lao động tại cơ sở là đoàn viên Công đoàn Việt Nam; 

99% doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn ký kết được thoả ước lao động 

tập thể. 

III- NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU  

1. Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tập hợp, vận động đoàn 

viên, người lao động; tập trung phát triển đoàn viên, công đoàn cơ sở 

- Nghiên cứu, triển khai các phương thức, mô hình tập hợp đoàn viên, 

người lao động thích ứng với tình hình mới; đổi mới nội dung, phương thức 

tuyên truyền, vận động để thu hút, tập hợp, định hướng cho công nhân, người 

lao động. 

- Tăng cường vận động, thuyết phục để người lao động nâng cao hiểu 

biết, tự nguyện tham gia, thành lập, xây dựng công đoàn ở cơ sở, người sử dụng 

lao động bảo đảm quyền của người lao động được tham gia và hoạt động trong 

tổ chức công đoàn theo quy định của pháp luật, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của 

người lao động và sự phát triển của doanh nghiệp. 

- Đổi mới quy trình, thủ tục kết nạp đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở 

theo hướng linh hoạt, chủ động, kịp thời, thiết thực. Tập trung thành lập công 

đoàn cơ sở, nhất là ở các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước, nơi có đông 

người lao động, nơi tiềm ẩn phức tạp trong quan hệ lao động. 

2. Tiếp tục sắp xếp, hoàn thiện mô hình tổ chức; xây dựng đội ngũ 

cán bộ công đoàn chuyên nghiệp, đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu 

cầu nhiệm vụ trong tình hình mới 

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả mô hình tổ chức công đoàn 4 cấp, kết hợp 

chặt chẽ giữa công đoàn địa phương và công đoàn ngành; tập trung nâng cao 

chất lượng công đoàn cơ sở và cấp trên cơ sở, nhất là công đoàn cơ sở trong các 

doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước; công đoàn khu công nghiệp, khu chế 

xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao... Củng cố, phát triển công đoàn ngành, 

nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn địa phương; có mô hình phù hợp thu 

hút, tập hợp, bảo vệ người lao động ở khu vực phi chính thức. Nghiên cứu, điều 

chỉnh nhiệm vụ của các cấp công đoàn theo hướng tập trung vào các nhiệm vụ 

cốt lõi, phù hợp với đặc thù từng cấp và sự phát triển của thị trường lao động. 

- Xây dựng mô hình tổ chức công đoàn theo hướng mở, linh hoạt, năng 

động nhằm giải quyết kịp thời nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, 

người lao động. Nghiên cứu, tổ chức thí điểm một số mô hình mới, như: Công 

đoàn ngành, công đoàn tổng công ty trực thuộc theo hướng tập trung, tinh gọn, 
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hiệu quả; công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp có đông đoàn viên và doanh nghiệp 

có dưới 25 đoàn viên; công đoàn khu vực ở một số địa phương có ít doanh 

nghiệp; công đoàn tổng công ty, tập đoàn kinh tế tư nhân trực thuộc Tổng Liên 

đoàn Lao động Việt Nam… Thành lập trung tâm tư vấn và hỗ trợ người lao 

động ở những ngành, địa phương có đông công nhân, người lao động. 

- Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn bảo đảm về số lượng, chất lượng, 

có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín, có năng lực đối thoại, dẫn 

dắt, truyền cảm hứng, tập hợp, đoàn kết người lao động. Người đứng đầu tổ 

chức công đoàn phải có uy tín cao, am hiểu sâu sắc và có kinh nghiệm thực tiễn 

về công tác vận động quần chúng, nhất là vận động công nhân, người lao động 

và chủ doanh nghiệp. Cơ cấu cấp uỷ các cấp có tỉ lệ hợp lý người trưởng thành 

từ công nhân, công đoàn. Cấp uỷ thống nhất với công đoàn cấp trên trong việc 

đề bạt, điều động, luân chuyển chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cùng cấp.  

- Nghiên cứu, ban hành chính sách phù hợp để tuyển dụng cán bộ công 

đoàn trưởng thành từ cơ sở, trong phong trào công nhân; thu hút, tạo động lực 

cho cán bộ công đoàn. Nghiên cứu, đề xuất cơ chế giao biên chế cho Công đoàn 

hợp lý, bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế. 

3. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn đáp ứng yêu 

cầu tình hình mới 

- Công đoàn các cấp căn cứ nhu cầu, nguyện vọng chính đáng và việc đại 

diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động để 

xác định nội dung và mục tiêu hoạt động; xây dựng niềm tin, tạo sự gắn kết giữa 

người lao động với tổ chức công đoàn để Công đoàn Việt Nam thực sự là tổ 

chức của người lao động, do người lao động và vì người lao động. 

- Tăng cường bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính 

trị, giác ngộ giai cấp, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, trình độ, kỹ năng, tác 

phong công nghiệp, hiểu biết pháp luật, kỷ luật lao động... cho đoàn viên, người 

lao động. Có biện pháp phù hợp phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng, lôi kéo, 

kích động công nhân, người lao động đình công trái pháp luật, biểu tình, gây 

rối, làm mất an ninh, trật tự.  

- Thường xuyên, chủ động phối hợp với người sử dụng lao động chăm lo 

lợi ích, bảo đảm quyền của người lao động; kịp thời giám sát, giải quyết và kiến 

nghị giải quyết những vấn đề bức xúc của công nhân, người lao động; tích cực 

xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp. 

- Tổ chức các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước theo hướng 

đổi mới, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, lĩnh vực; 

biểu dương, khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân có thành tích, quan tâm đến 
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cán bộ công đoàn cơ sở, tập thể và người lao động trực tiếp; chú trọng phát hiện, 

nhân rộng điển hình tiên tiến, mô hình hoạt động sáng tạo, hiệu quả. 

- Chủ động, tích cực mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại 

nhằm học hỏi kinh nghiệm, tranh thủ nguồn lực, thúc đẩy đổi mới, nâng cao vị 

thế của Công đoàn Việt Nam trên trường quốc tế. 

- Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động theo hướng khoa học, sáng tạo, 

phù hợp với từng đối tượng đoàn viên, người lao động; phát huy dân chủ gắn 

với tăng cường kỷ luật, kỷ cương, hướng về cơ sở, coi trọng công tác phối hợp, 

nâng cao hiệu quả giám sát và phản biện xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính 

và ứng dụng công nghệ thông tin. Tích cực đổi mới phương pháp, tác phong 

công tác của cán bộ công đoàn, nhất là cấp cơ sở; kiên quyết chống quan liêu, 

hình thức và bệnh thành tích… 

- Tăng cường tự kiểm tra, giám sát trong nội bộ. Quan tâm tổng kết thực 

tiễn, nghiên cứu lý luận về công nhân, công đoàn trong tình hình mới. Làm tốt 

công tác dự báo, kịp thời xử lý các tình huống, vấn đề mới phát sinh. 

4. Xây dựng nguồn tài chính đủ mạnh để thực hiện tốt chức năng, 

nhiệm vụ của tổ chức công đoàn 

- Kịp thời rà soát, sửa đổi các quy định về quản lý, sử dụng kinh phí công 

đoàn, tài sản công đoàn phù hợp với quy định của pháp luật, bảo đảm công khai, 

minh bạch, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; xây dựng cơ chế sử 

dụng tài chính gắn với nhiệm vụ chung, lĩnh vực, địa bàn ưu tiên, cân đối giữa các 

cấp công đoàn. Duy trì các nguồn lực hiện có; thu kinh phí công đoàn và khuyến 

khích xã hội hoá nguồn lực để công đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. 

- Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài chính, tài sản công đoàn, ưu tiên nguồn 

lực thực hiện nhiệm vụ chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền lợi người lao động. 

Tăng cường kiểm tra, thanh tra, kiểm toán và giám sát tài chính, tài sản công 

đoàn. Chủ động, tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và tiêu 

cực trong các cấp công đoàn; chấn chỉnh kịp thời, xử lý nghiêm các vi phạm 

trong công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản. 

- Sắp xếp, đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả hoạt động, tính tự chủ của 

các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp kinh tế công đoàn, góp phần tạo nguồn lực 

cho hoạt động công đoàn. 

5. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động  

công đoàn 

- Bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng đối với tổ chức và 

hoạt động công đoàn, tạo điều kiện để công đoàn thực hiện tốt chức năng, 

nhiệm vụ; khắc phục tình trạng buông lỏng vai trò lãnh đạo hoặc bao biện, làm 

thay, giao nhiệm vụ không phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công 
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đoàn. Các cấp uỷ, tổ chức đảng thường xuyên lãnh đạo, định hướng để tổ chức 

của người lao động tại doanh nghiệp ra đời và hoạt động đúng tôn chỉ, mục 

đích, tuân thủ pháp luật; phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng tổ chức của người 

lao động tại doanh nghiệp để xâm phạm quyền, lợi ích của người lao động và 

doanh nghiệp, gây mất an ninh, trật tự. 

 - Đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền, phổ biến để các cấp uỷ, tổ 

chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội nhận 

thức đầy đủ, sâu sắc về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, thời cơ, thách thức 

và những vấn đề mới đặt ra đối với Công đoàn Việt Nam trong bối cảnh nước ta 

hội nhập quốc tế sâu rộng, ký kết nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới 

và phê chuẩn các công ước quốc tế liên quan đến lao động, công đoàn. 

- Quan tâm lãnh đạo công tác phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của 

các tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước; thành 

lập tổ chức công đoàn để tạo tiền đề thành lập tổ chức đảng, đoàn thể khác. Ở 

những nơi chưa có tổ chức đảng, Đảng lãnh đạo tổ chức công đoàn thông qua 

công đoàn cấp trên trực tiếp; cán bộ công đoàn các cấp, trước hết là cán bộ công 

đoàn cơ sở có nhiệm vụ tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước đến đoàn viên, người lao động. Tập trung lãnh 

đạo, chỉ đạo công tác phát triển đảng viên; quan tâm bồi dưỡng, giới thiệu công 

nhân, người lao động đủ tiêu chuẩn vào Đảng. 

- Các cấp uỷ phối hợp thường xuyên, chặt chẽ với công đoàn cấp trên 

trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức, cán bộ và hoạt động công đoàn cấp 

mình. Định kỳ hằng năm và khi cần thiết, ban thường vụ hoặc ban chấp hành 

cấp uỷ (nơi không có ban thường vụ) làm việc với ban chấp hành công đoàn 

cùng cấp để nắm tình hình hoạt động, chỉ đạo, định hướng nhiệm vụ thời gian 

tiếp theo; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, chỉ đạo giải quyết kịp thời các kiến 

nghị chính đáng của đoàn viên, người lao động. 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị 

quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công nhân, công đoàn. Phát huy trách nhiệm 

nêu gương của đảng viên là cán bộ công đoàn, nhất là người đứng đầu. Đảng 

viên làm việc trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có đủ điều kiện phải 

tham gia tổ chức công đoàn và gương mẫu, tích cực tham gia các hoạt động của 

công đoàn. 

6. Hoàn thiện chính sách, pháp luật; tăng cường và nâng cao hiệu 

quả phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính 

trị - xã hội, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội với công đoàn 

- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện chính sách, pháp luật về lao động, công 

đoàn; nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn năm 2012. Đổi mới, nâng 

cao hiệu quả quản lý nhà nước về lao động và tổ chức đại diện của người lao 
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động. Cơ quan quản lý nhà nước tích cực phối hợp với công đoàn tăng cường 

kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về lao động, 

công đoàn.  

- Chính phủ, các bộ, ngành liên quan và chính quyền các cấp tăng cường 

phối hợp với công đoàn; xây dựng các chương trình, quy chế phối hợp, kế 

hoạch hoạt động nhằm chăm lo, bảo đảm quyền lợi của người lao động, hỗ trợ 

và tạo điều kiện để công đoàn hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, thiết thực, hiệu 

quả. Đẩy mạnh công tác phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu công 

nghiệp, các doanh nghiệp đông công nhân lao động, doanh nghiệp khu vực 

ngoài nhà nước. Người đứng đầu chính quyền các cấp định kỳ đối thoại và chỉ 

đạo giải quyết nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, người lao động. 

- Nhà nước, chính quyền các cấp có cơ chế huy động, bố trí nguồn lực tài 

chính thoả đáng để nâng cao phúc lợi xã hội, chăm lo, giải quyết những vấn đề 

khó khăn, bức xúc của người lao động, nhất là nhà ở, trường học, bệnh viện, nơi 

vui chơi, giải trí, xử lý các tình huống đột xuất ảnh hưởng đến việc làm, thu nhập. 

- Quản lý tốt sự ra đời, bảo đảm hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích của các 

tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp; có các biện pháp phù hợp, hiệu 

quả để thu hút, vận động, định hướng tổ chức này gia nhập Công đoàn Việt 

Nam. Tăng cường tuyên truyền để người sử dụng lao động, công nhân, người 

lao động nhận diện các hành vi lợi dụng việc thành lập và hoạt động của tổ chức 

của người lao động tại doanh nghiệp để xâm phạm an ninh quốc gia, gây mất an 

ninh, trật tự. 

- Công đoàn chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính 

trị - xã hội, các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội xây dựng các chương trình phối 

hợp, thoả thuận hợp tác có tính lâu dài, toàn diện, tạo sức mạnh tổng hợp nhằm 

nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn, huy động các nguồn lực chăm lo lợi ích 

cho đoàn viên, hội viên; phối hợp tiến hành giám sát và phản biện xã hội. 

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các tỉnh uỷ, thành uỷ, các ban đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng 

uỷ trực thuộc Trung ương, đảng uỷ đơn vị sự nghiệp Trung ương tổ chức nghiên 

cứu, quán triệt, chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết; 

cụ thể hoá, bổ sung các nội dung, chỉ tiêu nêu trong Nghị quyết vào kế hoạch 

hằng năm của ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương; tăng cường kiểm tra, đánh 

giá, định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết. 

2. Đảng đoàn Quốc hội lãnh đạo, chỉ đạo việc sửa đổi, bổ sung Luật Công 

đoàn năm 2012 và các đạo luật có liên quan, tạo cơ sở pháp lý cho việc triển 

khai và giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 
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3. Ban cán sự đảng Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo việc sửa đổi, bổ sung, 

ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật; tổ chức tốt việc thi hành pháp 

luật; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện; tăng cường phối hợp 

hoạt động với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 

4. Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Đảng đoàn Tổng Liên 

đoàn Lao động Việt Nam nghiên cứu, đề xuất những vấn đề về tuyển dụng, giao 

biên chế, chế độ, chính sách đối với cán bộ công đoàn chuyên trách, một số mô 

hình thí điểm về tổ chức và hoạt động công đoàn phù hợp với tình hình mới. 

5. Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Đảng đoàn Tổng 

Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức hướng dẫn, tuyên truyền sâu rộng về nội 

dung Nghị quyết và kết quả thực hiện. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí 

Minh chủ trì, phối hợp với Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 

nghiên cứu, đưa nội dung về giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn vào chương 

trình đào tạo lý luận chính trị và bồi dưỡng cán bộ trong các học viện, trường 

chính trị. 

6. Ban Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với Đảng đoàn Tổng Liên 

đoàn Lao động Việt Nam và các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi, đôn 

đốc, giám sát, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, định kỳ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí 

thư kết quả thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này phổ biến đến chi bộ. 

 

 
Nơi nhận:  

- Các tỉnh uỷ, thành uỷ,  

- Các ban đảng, ban cán sự đảng,  

đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ương,  

- Các đảng uỷ đơn vị sự nghiệp Trung ương,  

- Các đồng chí Uỷ viên 

Ban Chấp hành Trung ương,  

- Lưu Văn phòng Trung ương Đảng. 

T/M BỘ CHÍNH TRỊ 

TỔNG BÍ THƯ 
 

 

 

 

 

Nguyễn Phú Trọng  

 


