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Trong bối cảnh đất nước tiến hành đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, Công đoàn Việt Nam tiếp tục đổi mới 

mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, đạt nhiều kết quả và hoàn thành cơ 

bản các nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của 

Đảng và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI đề ra, góp phần quan trọng vào 

những thành tựu chung của đất nước, vì lợi ích của người lao động, vì sự nghiệp 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Kết quả toàn diện sau một nhiệm kỳ 

1- Các cấp công đoàn đã triển khai đa dạng các hoạt động đại diện, chăm lo 

lợi ích, bảo vệ quyền lợi họp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động 

(ĐV, NLĐ). Tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật với nhiều kiến nghị, 

đề xuất xác đáng, được các cơ quan có thẩm quyền tiếp thu, góp phần quan 

trọng bảo vệ quyền lợi hợp pháp của ĐV, NLĐ, tiêu biểu là tham gia xây dựng 

Luật Bảo hiểm xã hội, Luật An toàn vệ sinh lao động, Bộ luật Tố tụng dân sự (sửa 

đổi); các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành luật. Các cấp công đoàn đã tích 

cực tham gia với chính quyền, cơ quan chuyên môn đồng cấp trong xây dựng cơ 

chế, chính sách, nội quy, quy chế thuộc ngành, địa phương, đơn vị và doanh 

nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích 

họp pháp, chính đáng của NLĐ. Công đoàn Việt Nam thể hiện rõ vai trò, trách 

nhiệm đại diện NLĐ trong Hội đồng Tiền lương quốc gia, góp phần đề xuất điều 

chỉnh tiền lương tối thiểu vùng tăng trên 55%, giúp cải thiện đời sống ĐV, NLĐ, 

thu hẹp khoảng cách giữa tiền lương tối thiểu và mức sống tối thiểu. 

Công tác thương lượng tập thể và đối thoại xã hội có bước phát triển mới. 

Đến nay, toàn hệ thống đã ký kết được 27.866 bản thỏa ước lao động tập thể, 

tăng 5% so với đầu nhiệm kỳ, hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; nội dung 

thỏa ước tập trung vào những cam kết thiết thực có lợi hơn cho NLĐ về tiền 

lương, tiền thưởng, bảo đảm việc làm, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, văn hóa 

ứng xử; thực hiện chính sách bình đẳng giới... 

Công đoàn đã chủ động tham gia, phối hợp với chính quyền, cơ quan 

chuyên môn đồng cấp tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, từng bước 

nâng cao số lượng, chất lượng hội nghị NLĐ. Bình quân hàng năm có 98% số cơ 

quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức và 55% số doanh nghiệp có tổ 

chức công đoàn tổ chức hội nghị NLĐ, cơ bản hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết đề 

ra. Các cấp công đoàn có nhiều nỗ lực trong xây dựng và thực hiện Quy chế Dân 



CĐVN đổi mới nội dung, phương thức hoạt động vì lợi ích NLĐ, vì sự nghiệp CNH, HĐH đất nước 
 

- 2 -  

chủ ở cơ sở, đối thoại tại nơi làm việc. Từ hơn 9.000 cuộc đối thoại định kỳ, hơn 

400 cuộc đối thoại đột xuất năm 2014 đã tăng lên 30.641 cuộc đối thoại định kỳ, 

hơn 3.101 cuộc đối thoại đột xuất vào năm 2017. Thông qua đối thoại, nhiều ý 

kiến, kiến nghị hay các vấn đề vướng mắc, những bức xúc của NLĐ được giải 

quyết kịp thời; nhiều khó khăn của doanh nghiệp được NLĐ chia sẻ; vai trò của 

tổ chức công đoàn được khẳng định. 

Hoạt động tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát của các cấp công đoàn 

được thực hiện tích cực, thường xuyên. Công tác tư vấn pháp luật được quan 

tâm đẩy mạnh, mở rộng phạm vi hoạt động, chủ động tiếp cận trực tiếp NLĐ. Số 

lượng ĐV, NLĐ được tư vấn pháp luật ngày càng tăng, lĩnh vực tư vấn ngày càng 

phong phú. Công tác bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nô, 

cải thiện điều kiện và môi trường làm việc cho NLĐ được chú trọng, góp phần 

hạn chế tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, giúp NLĐ có môi trường làm việc 

tốt hơn, an toàn hơn. 

Công tác chăm lo lợi ích cho ĐV, NLĐ được đặc biệt quan tâm. Chương trình 

phúc lợi cho đoàn viên công đoàn được phát động gắn với chủ đề công tác năm 

“Vì lợi ích đoàn viên” đã tạo bước chuyển quan trọng trong tư duy về hoạt động 

công đoàn. Sau gần 2 năm thực hiện, các cấp công đoàn đã tổ chức đàm phán và 

ký két các thỏa thuận hợp tác với gần 1.500 đối tác là các tập đoàn, tổng công ty 

và các doanh nghiệp để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ cho gần 2 triệu lượt 

đoàn viên với số tiền hơn 600 tỷ đồng. 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) tham mưu, đề xuất và được 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng các thiết chế của công 

đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất”, góp phần giải quyết các nhu cầu 

cấp thiết về nhà ở, nhà trẻ, siêu thị, chăm sóc y tế, văn hóa, thể dục, thể thao, là 

tiền đề quan trọng gắn kết chặt chẽ ĐV, NLĐ với tổ chức công đoàn. 

Chương trình “Tết Sum vầy” được triển khai từ năm 2015 hướng tới mục 

tiêu mọi ĐV, NLĐ đều được chăm lo trong dịp Tết. Từ nguồn kinh phí công đoàn 

và vận động doanh nghiệp ủng hộ, các cấp công đoàn đã tổ chức chăm lo, tặng 

quà Tết, hỗ trợ vé tàu, xe đưa đón cho hơn 8 triệu lượt ĐV, NLĐ với tổng số tiền 

hơn 8.500 tỷ đồng. Chương trình “Tết Sum vầy” đã nhanh chóng phát triển, 

được đông đảo ĐV, NLĐ, người sử dụng lao động, cấp ủy, chính quyền địa 

phương đánh giá cao, góp phần quan trọng trong việc ổn định lực lượng lao 

động sau Tết Nguyên đán. 

Chương trình “Mái ấm Công đoàn” đã được cấp công đoàn tích cực thực 

hiện với nhiều phương thức hiệu quả, trở thành chương trình có ý nghĩa nhân 

văn sâu sắc. Trong 5 năm qua, đã có trên 20 nghìn gia đình đoàn viên nghèo 
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được xây dựng nhà mới hoặc sửa chữa nhà ở với tổng số tiền hơn 500 tỷ đồng. 

Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm, Quỹ Trợ vốn cho NLĐ nghèo tự tạo việc làm 

tiếp tục được nhân rộng, góp phần tạo việc làm của hơn 350.000 lao động mỗi 

năm. “Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Lao Động” không ngừng phát triển, đã 

tiếp sức, hỗ trợ cho hàng nghìn lao động và người thân của họ vượt qua khó 

khăn trong cuộc sống... 

Với việc thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ NLĐ, tổ chức 

công đoàn đã khẳng định vai trò quan trọng trong việc cùng với các cấp, các 

ngành triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 22-CT/TW của Ban Bí thư Trung 

ương Đảng khóa X về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan 

hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp, và Kết luận số 96-

KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về việc tiếp tục đẩy mạnh thực 

hiện Chỉ thị số 22-CT/TW khóa X. Cán bộ công đoàn đã bám sát cơ sở, nắm và 

thông tin kịp thời tình hình phát sinh trong công nhân, lao động; tích cực phối 

họp với người sử dụng lao động, cơ quan nhà nước có thẩm quyền ổn định tư 

tưởng, giải quyết có lý, có tình kiến nghị, bức xúc trong công nhân, lao động, 

nhất là ở những doanh nghiệp gặp khó khăn, chủ bỏ trốn, doanh nghiệp phá sản, 

giải thể, ngừng hoạt động... 

Trong nhiệm kỳ 2013 - 2018, các cấp công đoàn đã tích cực phối hợp với 

cấp ủy, chính quyền một số địa phương tập trung giải quyết các cuộc ngừng việc 

tập thể có quy mô lớn, phức tạp, sớm ổn định tình hình quan hệ lao động, an 

ninh trật tự trên địa bàn. Một số cuộc ngừng việc tập thể có yếu tố tác động bên 

ngoài đã được các cấp công đoàn sớm nắm bắt tình hình, chủ động tham mưu, 

phối hợp với địa phương và các ngành trung ương tập trung tuyên truyền, vận 

động, giải quyết, góp phần sớm ổn định tình hình; sau sự việc, đã tổ chức hội 

nghị đánh giá, rút kinh nghiệm và tổ chức tập huấn kỹ năng xử lý tình huống 

trong các cuộc ngừng việc tập thể và đình công. Công đoàn tham gia tích cực, 

chủ động nhiệm vụ xây dựng quan hệ lao động đã góp phần quan trọng kéo 

giảm các cuộc ngừng việc tập thể. Giai đoạn 2013 - 2017, cả nước xảy ra 1.619 

cuộc ngừng việc tập thể, giảm 53,6% số cuộc so với 5 năm trước đó. Đây là nỗ 

lực lớn của các cấp công đoàn trong bối cảnh tình hình quan hệ lao động ngày 

càng đa dạng, phức tạp. 

2- Công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao bản lĩnh, nhận thức, ý thức, 

tác phong cho ĐV, NLĐ có nhiều đổi mới. Các cấp công đoàn thực hiện 647.203 

cuộc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, thu hút 27.685.716 lượt 

công nhân, viên chức, lao động tham gia; biên soạn và phát hành 6 triệu tài liệu 

tuyên truyền. Việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI “về 
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tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, và 

Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “ về đẩy mạnh học tập và làm theo 

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh''’ được triển khai bằng nhiều hình 

thức đa dạng ở các cấp công đoàn, phù hợp với từng đối tượng ĐV, NLĐ, tạo sự 

chuyển biến quan trọng về nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, công 

chức, viên chức, công nhân lao động; từ đây xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân 

điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác. Trong 5 năm qua, đã có gần 90 

nghìn công nhân, viên chức, lao động được biểu dương, khen thưởng. 

“Tháng Công nhân” với nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục được tổ 

chức hàng năm đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, ĐV, NLĐ và cộng đồng 

xã hội. Từ năm 2016, “Tháng công nhân” được tổ chức khởi đầu với “Tết lao 

động” (ngày Quốc tế Lao động 1-5), đồng thời dịp này TLĐLĐVN cũng tổ chức 

cuộc gặp gỡ giữa Thủ tướng Chính phủ với công nhân các vùng kinh tế trọng 

điểm. Qua 3 cuộc gặp gỡ giữa Thủ tướng Chính phủ với công nhân vùng kinh tế 

trọng điểm khu vực phía Nam, khu vực miền Trung, đồng bằng sông Hồng (năm 

2016 - 2018), nhiều vấn đề bức xúc của công nhân, lao động được quan tâm giải 

quyết, đồng thời người đứng đầu Chính phủ có dịp nắm bắt tâm tư, nguyện 

vọng, chia sẻ với những khó khăn của công nhân, lao động, khích lệ, động viên 

họ vượt khó hăng say lao động sản xuất, tăng năng suất lao động, góp phần cải 

thiện đời sống và đóng góp vào mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. 

Các hoạt động giáo dục nghề nghiệp, ý thức pháp luật, tác phong công 

nghiệp và tinh thần học tập suốt đời cho ĐV, NLĐ được triển khai rộng rãi. Hoạt 

động nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho NLĐ có sự chuyển biến tích cực. 

Năm 2018, công đoàn các cấp đã chủ động triển khai các hoạt động tổng kết 10 

năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và 5 năm thực hiện Kết luận số 79-

KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về đẩy mạnh: thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW 

của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X. Đoàn Chủ tịch TLĐLĐVN đã quyết 

định triển khai bộ nhận diện Công đoàn Việt Nam, thể hiện rõ hơn trách nhiệm 

của đội ngũ cán bộ công đoàn trong thực hiện nhiệm vụ. 

Chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa” được triển khai có ý nghĩa 

sâu sắc. Từ nguồn đóng góp, ủng hộ của cán bộ, đoàn viên và nhân dân cả nước, 

TLĐLĐVN đã hoàn thành xây dựng Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, công trình 

Bệnh xá đảo Song Tử Tây; hỗ trợ quân nhân, thân nhân gia đình liệt sĩ Trường Sa, 

nghĩa sĩ Hoàng Sa, lực lượng tuần tra, kiểm soát các vùng biển, đảo Việt Nam, 

đoàn viên nghiệp đoàn nghề cá... thể hiện trách nhiệm chính trị của tổ chức 

công đoàn trong việc góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc. 
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3- Tập trung xây dựng tổ chức cộng đoàn vững mạnh; tích cực tham gia xây 

dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Các cấp công đoàn 

tập trung triển khai nhiệm vụ phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở 

bằng nhiều giải pháp, đạt kết quả quan trọng. Tính đến ngày 30-11-2017, cả 

nước đã có 10.051.052 ĐV thuộc 126.313 công đoàn cơ sở; tăng so với đầu 

nhiệm kỳ hơn 2,1 triệu ĐV; hoàn thành chỉ tiêu cùa nhiệm kỳ trước thời hạn. 

Công tác xây dụng công đoàn cơ sở vững mạnh có một số chuyển biến mới. 

Công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, tăng 

cường hoạt động hướng về cơ sở đạt kết quả bước đầu. Trong nhiệm kỳ, 63/63 

địa phương hoàn thành việc sắp xếp lại công đoàn giáo dục cấp huyện và giải thể 

83 công đoàn ngành có dưới 2.000 ĐV; thực hiện tinh giản biên chế, triển khai 

xây dựng đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch cán bộ, công chức trong hệ thống 

công đoàn. 

Việc thực hiện các khâu trong công tác cán bộ ngày càng được thực hiện 

nền nếp trên cơ sở phối hợp giữa công đoàn cấp trên với cấp ủy, khắc phục dần 

tình trạng hụt hẫng cán bộ chủ chốt công đoàn các cấp; kịp thời kiện toàn nhân 

sự lãnh đạo chủ chốt công đoàn sau đại hội đảng các cấp. 

Các cấp công đoàn chủ động tham gia các hoạt động giám sát, phản biện, 

góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giới thiệu cán bộ công đoàn tham 

gia cấp ủy, hội đồng nhân dân các cấp và Quốc hội khóa XIV. Thông qua hoạt 

động, các cấp công đoàn đã giới thiệu 387.380 ĐV ưu tú cho Đảng. Từ đầu 

nhiệm kỳ đến nay, đã có 276.192 ĐV ưu tú được kết nạp Đảng. 

4- Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào thành quả 

chung về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của đất nước trong 5 năm qua. 

Các cấp công đoàn đã cụ thể hóa phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động 

sáng tạo”; “'Giỏi việc nước, đàm việc nhà"', phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo 

đảm an toàn vệ sinh lao động", phong trào “Văn hóa, thể thao" và đạt một số 

kết quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 

hội của đất nước. 

Ở khu vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, các phong trào thi đua do công 

đoàn tổ chức đã gắn kết với mục tiêu, nhiệm vụ, định hướng của Chính phủ về 

phát triển kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Qua thực tiễn triển 

khai phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo", nhiều mô hình tốt, 

cách làm hiệu quả ở các ngành, địa phương tiếp tục được phát huy, động viên 

NLĐ tích cực đề xuất sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tham gia nghiên cứu khoa học, 

ứng dụng công nghệ mới, góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản 

phẩm và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Tiêu biểu là phong trào thi đua 
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liên kết xây dựng Nhà máy Thủy điện Lai Châu đã phát huy trí tuệ, tinh thần 

đoàn kết của NLĐ thi công trên công trường, hoàn thành sớm hơn một năm, làm 

lợi cho ngân sách nhà nước trên 7.000 tỷ đồng. 

Phong trào thi đua trong khu vực hành chính, sự nghiệp được các cấp công 

đoàn cụ thể hóa, tập trung vào nhiệm vụ cải cách hành chính, chống tham 

nhũng, lãng phí, nâng cao chất lượng tham mưu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả 

quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ nhân dân. Phong trào thi đua “Giỏi việc 

nước, đảm việc nhà" có chuyển biến tích cực, góp phần khẳng định vai trò, trách 

nhiệm nữ công nhân, viên chức, lao động trong công tác, lao động, sản xuất, 

nuôi dạy con tốt, xây dựng gia đình hạnh phúc, nâng cao đời sống văn hóa tinh 

thần, cải thiện môi trường sống và điều kiện làm việc cho NLĐ. 

Các cấp công đoàn đã tổ chức nhiều hình thức tôn vinh, khen thưởng động 

viên NLĐ có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất. Giải thưởng do các cấp 

công đoàn tổ chức tiếp tục được đổi mới, phát triển. Năm 2017, TLĐLĐVN tổ 

chức Chương trình “Vinh quang Việt Nam - Dấu ấn 30 năm đổi mới", tôn vinh 30 

tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong 30 năm thực hiện công 

cuộc đổi mới của đất nước. Chương trình được ĐV, NLĐ và dư luận xã hội đánh 

giá cao; góp phần nhân lên các điển hình tiên tiến trong công cuộc đổi mới đất 

nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. 

5- Nâng cao chất lượng công tác nữ công, góp phần chăm lo, xây dựng đội 

ngũ nữ công nhân, viên chức, lao động trong tình hình mới. Các cấp công đoàn 

đã tích cực cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng về phụ nữ, bình 

đẳng giới, công tác gia đình và trẻ em, tích cực tham gia xây dựng chế độ, chính 

sách, pháp luật liên quan đến lao động nữ, tham gia thực hiện các giải pháp giải 

quyết vấn đề trường học, trạm y tế ở các khu công nghiệp, khu chế xuất. Hoạt 

động chăm lo lợi ích hợp pháp, chính đáng của lao động nữ được quan tâm bằng 

việc tổ chức nhiều hoạt động phong phú tại cơ sở. 

Đẩy mạnh công tác chỉ đạo hoạt động nữ công ở các doanh nghiệp ngoài 

khu vực nhà nước; động viên, phát huy vai trò của nữ công nhân, viên chức, lao 

động ở cơ quan, đơn vị cũng như trong gia đình, tập trung thành lập, kiện toàn 

ban nữ công quần chúng khu vực doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Hiện 

nay, cả nước có 71.130 ban nữ công quần chúng, tăng 16.495 ban nữ công quần 

chúng so với đầu nhiệm kỳ. 

6- Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, nâng cao hiệu quả hoạt động đối 

ngoại công đoàn. Hoạt động đối ngoại của tổ chức công đoàn Việt Nam bám sát 

các chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước và đạt nhiều kết quả 

quan trọng, góp phần nâng cao vị thế của Công đoàn Việt Nam trong phong trào 
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công nhân và công đoàn quốc tế; tranh thủ được sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè 

quốc tế trong lĩnh vực lao động, công đoàn. 

Quan hệ đối ngoại ngày càng được mở rộng và đi vào chiều sâu, quan tâm 

cả quan hệ song phương và đa phương, tiếp nhận sự hỗ trợ của các tổ chức 

quốc tế và thực hiện nghĩa vụ quốc tế. Công đoàn Việt Nam luôn là thành viên 

có trách nhiệm của Liên hiệp Công đoàn thế giới (WFTU); thực hiện vai trò thành 

viên tích cực trong Hội đồng Công đoàn các nước ASEAN (ATUC); tham gia nhiều 

hoạt động của Tổng Công đoàn quốc tế (ITUC); hợp tác với Tổ chức Lao động 

quốc tế (ILO) và các tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực liên quan đến lao động, 

công đoàn và quan tâm đến hiệu quả các hoạt động hợp tác. Công đoàn Việt 

Nam đồng thời tích cực tham gia đoàn đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái 

Bình Dương (TPP), Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương 

(CPTPP), Hiệp định Thương mại Việt Nam - EU (VEFTA) và nhiều hội nghị lớn 

quốc tế và khu vực. 

7- Tăng cường công tác kiếm tra, giám sát, góp phần xây dựng tổ chức công 

đoàn vững mạnh, Trong nhiệm kỳ qua, công tác kiểm tra, giám sát của các cấp 

công đoàn có nhiều đổi mới. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tập trung 

nghiên cứu, ban hành đồng bộ hệ thống văn bản về kiểm tra, giám sát, tạo hành 

lang pháp lý cho hoạt động kiểm tra, giám sát đi vào nền nếp. Ủy ban kiểm tra 

công đoàn các cấp đã tiến hành 472.839 cuộc kiểm tra chấp hành Điều lệ Công 

đoàn Việt Nam; 21.002 cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; 435.400 cuộc 

kiểm tra quản lý sử dụng tài chính. Hoạt động ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp 

đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao ý thức chấp hành Điều lệ; tích cực 

phát hiện và ngăn chặn kịp thời các biểu hiện vi phạm Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị 

và các quy định của công đoàn, tăng cường phát triển đoàn viên; nâng cao hiệu 

quả công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn, hạn ché tiêu cực, bảo 

vệ quyền và lợi ích họp pháp, chính đáng của NLĐ. 

Công tác giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo đã được chú 

trọng thực hiện, bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Công tác xử lý kỷ luật cán bộ 

được thực hiện nghiêm túc theo quy định. Từ năm 2013 đến nay, ủy ban kiểm 

tra công đoàn các cấp đã tiếp 41.479 lượt đoàn viên, tiếp nhận 28.153 đơn 

khiếu nại, tố cáo, kết quả 81,5% số đơn thuộc thẩm quyền của công đoàn và 

78,1% số đơn thuộc thẩm quyền của cơ quan nhà nước đã được giải quyết, can 

thiệp, bảo vệ cho 5.302 người được trở lại làm việc, 1.206 người được hạ mức kỷ 

luật và 40.487 người được bảo vệ các quyền lợi khác. 

8- Công tác quản lý tài chính, tài sàn công đoàn ngày càng hiệu quả hơn, 

Các quy định, quy chế quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn theo hướng 
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công khai, minh bạch, hiệu quả, giảm thất thoát gắn với nhiệm vụ chăm lo lợi 

ích, bảo vệ quyền lợi NLĐ. Việc chấp hành chế độ kế toán và các quy định về 

quản lý tài chính trong công tác giao dự toán, thực hiện dự toán, quyết toán 

từng bước đi vào nền nép. Triển khai biện pháp thu kinh phí công đoàn khu vực 

sản xuất, kinh doanh qua một tài khoản của Công đoàn Việt Nam và thực hiện 

việc cấp trả tự động, giúp cho các cấp công đoàn quản lý chặt chẽ tình hình 

doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ kinh phí công đoàn; chủ động sử dụng nguồn 

thu tài chính theo quy định của pháp luật và TLĐLĐVN, góp phần thực hiện chủ 

trương không dùng tiền mặt, công khai, minh bạch, chống thất thu và chiếm 

dụng kinh phí của tổ chức công đoàn. Phân phối nguồn tài chính từng bước 

được công khai, minh bạch và công bằng theo hướng tăng dần cho công đoàn 

cấp dưới, đặc biệt là công đoàn cơ sở. 

9- Đổi mới phương thức hoạt động để đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. 

Các cấp công đoàn đã có nhận thức đầy đủ hơn về hoạt động của tổ chức công 

đoàn trong cơ chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, khi mà đoàn 

viên trong khu vực ngoài nhà nước tăng mạnh và chiếm số lượng ưu thế. Các 

hoạt động công đoàn ngày càng sát với nhu cầu, lợi ích của ĐV, NLĐ; công tác 

đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích đoàn viên được coi trọng đúng mức 

với những hoạt động ngày càng thiết thực, giảm thiểu các hoạt động hình thức, 

không hiệu quả. Phương thức chỉ đạo hoạt động công đoàn đang chuyển dần từ 

chỉ đạo, giao nhiệm vụ của cấp trên cho cấp dưới sang hỗ trợ, phục vụ. Chú 

trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động, trong quản lý đoàn viên và 

các hoạt động tư vấn, hỗ trợ người lao động; tập trung cải cách hành chính công 

đoàn. Sự phối họp trong hoạt động công đoàn theo ngành, nghề, địa giới hành 

chính đã có sự gắn kết. Một số mô hình tổ chức thí điểm đạt được thành công 

bước đầu. Công tác nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn được chú trọng. 

Qua một nhiệm kỳ hoạt động sôi nổi với nhiều kết quả đạt được, Công đoàn 

Việt Nam bước đầu rút ra 5 bài học kinh nghiệm: Một là, bảo đảm sự lãnh đạo 

của Đảng là nhân tố quyết định thắng lợi trong hoạt động của Công đoàn Việt 

Nam. Hai là, quan tâm chăm lo lợi ích chính đáng cho ĐV, coi lợi ích là chất keo 

kết dính NLĐ với tổ chức công đoàn. Ba là, thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ 

quyền, lợi ích họp pháp của ĐV, NLĐ. Bốn là, tích cực, chủ động thích ứng với sự 

thay đổi nhanh chóng của tình hình mới; kịp thời điều chỉnh, bổ sung các chương 

trình, kế hoạch hoạt động. Năm là, chủ động xây dựng đội ngũ cán bộ công 

đoàn đáp ứng phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công 

đoàn trong tình hình mới. 
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Những định hướng lớn cần triển khai trong thời gian tới 

Trên cơ sở phân tích, dự báo tình hình trong nước và thế giới, nhất là việc 

nước ta hội nhập quốc tế sâu rộng với việc tham gia ký kết nhiều hiệp định 

thương mại tự do thế hệ mới, tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 

tư, yêu cầu đổi mới toàn diện, đồng bộ và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa đất nước, trong thời gian tới Ban Chấp hành TLĐLĐVN xác định mục tiêu 

tổng quát: Nâng cao năng lực đại diện, thiết thực chăm lo lợi ích, bảo vệ quyền 

lợi hợp pháp của ĐV, NLĐ. Xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động yêu 

nước, trách nhiệm, có tay nghề giỏi, đời sống ngày càng cao, việc làm bền vững. 

Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tập hợp, thu hút đông đảo NLĐ vào 

Công đoàn Vỉệt Nam; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn. 

Tạo nguồn lực đủ mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tích cực 

tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; góp phần 

nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước, sớm 

đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. 

Để cụ thể hóa mục tiêu, các nhóm nhiệm vụ, giải pháp được đề ra: 

- Phát triển đa dạng, hiệu quả các hoạt động chăm lo lợi ích cho ĐV. Đổi 

mới cơ chế hoạt động xã hội của công đoàn theo hướng góp phần bảo đảm 

quyền an sinh xã hội. Nâng cao năng lực đại diện bảo vệ quyền lợi họp pháp cho 

NLĐ, cán bộ công đoàn; chủ động tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, xây 

dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ. 

- Tiến hành thường xuyên, đồng bộ, chất lượng công tác tuyên truyền, 

giáo dục, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, kỹ năng 

nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động cho NLĐ. Chủ động thông 

tin về tổ chức và hoạt động cồng đoàn, chú trọng công tác định hướng thông tin 

trên in-tơ-nét và mạng xã hội. Tham gia xây dựng môi trường văn hóa tích cực 

trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, khu công nghiệp; đời sống tinh thần 

lành mạnh cho NLĐ. Chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền đồng cấp về 

những vấn đề mới, diễn biến mới trong phong trào công nhân, viên chức, lao 

động và tổ chức công đoàn. 

- Tiếp tục đổi mới mô hình tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động 

công đoàn; chú trọng công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở 

gắn liền với việc nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn; đẩy 

mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đáp ứng 

yêu cầu, nhiệm vụ. 

- Nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng cho phù hợp với điều 

kiện lao động, làm việc, công tác của cán bộ, công chức, viên chức, lao động. 



CĐVN đổi mới nội dung, phương thức hoạt động vì lợi ích NLĐ, vì sự nghiệp CNH, HĐH đất nước 
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Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình, điển hình mang lại hiệu 

quả kinh tế, xã hội cao. 

- Thực hiện toàn diện và chất lượng công tác nữ công ở các cấp công đoàn, 

trọng tâm là quyền và việc làm bền vững của lao động nữ; xây dựng gia đình 

công nhân, viên chức, lao động no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; chăm lo 

tốt hơn con công nhân, viên chức, lao động. 

- Chủ động hội nhập quốc tế; nâng cao vị thế và khẳng định vai trò của tổ 

chức Công đoàn Việt Nam; phát huy hiệu quả các hoạt động hợp tác quốc tế hỗ 

trợ cho hoạt động công đoàn. 

- Nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát công đoàn. Kiện 

toàn ủy ban kiểm tra và văn phòng ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp, từng 

bước nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác kiểm tra, đáp ứng yêu cầu nhiệm 

vụ. 

- Tăng cường công tác quản lý thu, chi tài chính, quản lý tài sản công đoàn 

theo hướng chuyên nghiệp, công khai, minh bạch, thực hiện phân phối công 

bằng, hiệu quả; xây dựng nguồn lực đủ mạnh để đáp ứng nhiệm vụ của tổ chức 

công đoàn trong tình hình mới. 

- Đổi mới phương thức chỉ đạo và tổ chức thực hiện theo hướng lấy NLĐ 

làm trung tâm; hoạt động chủ yếu ở cơ sở; công đoàn cấp trên phục vụ công 

đoàn cấp dưới; phát huy sức mạnh tổng hợp trong việc xây dựng tổ chức công 

đoàn vững mạnh. Đẩy mạnh cải cách hành chính; phát huy dân chủ, tăng cường 

trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện. 

Theo đó, 3 khâu đột phá được xác định gồm: 1- Nâng cao hiệu quả nhiệm vụ 

đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, thiết thực chăm lo lợi ích của ĐV, NLĐ; 2- Xây 

dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên nghiệp, bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách 

nhiệm ngang tầm nhiệm vụ; trọng tâm là đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở các 

doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; 3- Đổi mới mạnh mẽ mô hình tổ chức, nội 

dung và phương thức hoạt động công đoàn. 

Với tinh thần "Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”, các cấp công đoàn 

khẳng định quyết tâm cùng toàn thể cán bộ, ĐV cả nước tận dụng thời cơ, vượt 

qua khó khăn, thách thức, chủ động đổi mới tổ chức và hoạt động, xây dựng 

Công đoàn Việt Nam lớn mạnh toàn diện, tạo bước phát triển mới trong thời kỳ 

đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, mang lại nhiều lợi 

ích thiết thực cho ĐV, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước 

mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. 

(Nguồn thông tin tham khảo sổ tạp chí cộng sản) 


