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KE HO4C11 
• A A A ' F I Trien khai cac hot d9ng nhan Thang hanh d9ng vi sir phat trien 

doanh nghip nhân Ngày Doanh nhân Vit Nam (13/10/2019) 

• Can cü K hoach s 284IKH-UBNI ngày 04/9/2019 cüa Uy ban nhn 
dan tinh ye triên khai các hot dng Ki nim ngày Doanh nhân Vit Nam 
(13/10/20 19), Lien doàn Lao dng tinh xây dirng ké hoch triên khai các hoat 
dng nhân Tháng hành dng vi s1r phát triên doanh nghip nhân Ngày Doanh 
nhãn Vit Nam näm 2019 trong các cap cong doãn, vi các ni dung sau: 

I. MIJC DICH, YEU cAu 
- Tip tic nâng cao nhn thüc cho can b, cOng ch'irc, viên clthc, cOng 

nhãn lao dng ye vj trI, vai trô, tarn quan trçng cüa doanh nghip, doanh than 
trong phát triên kinh tê - xä hi, day m?nh  cOng nghip boa, hin d?i  hóa, hi 
nhp kinh tê quOc tê, thirc hin thàng lcii các chi tiêu kê hoch nàm 2019 và 
nhtng nm tiep theo; to vic lam, nâng cao thu nhp, gop phán on dinh  di 
song, tinh than cho cong nhân lao dng. 

- Dng viên can b, cong chüc, viên chIrc, cong nhãn lao dng tip t%ic 
day manh  các phong trào thi dua do to chirc cOng doãn phát dng 1p thành 
tIch chào mrng Ngày Doanh nhãn Vit Nam, thirc hin cO hiu qua Chucmg 
trinh "Cong doàn dOng hành cüng doanh nghip", to không khI phân kh&i, thi 
dna sôi nôi trong san xuât, kinh doanh cUa doanh nghip trên dja bàn tinh. 

- Ph& hqp vâi các ngành, các cp t chüc t& các hot dng di thoai 
v&i doanh nghip nhäm chia sé, trao dOi, giài quyêt nhfing khO khn, vuOng 
mac, ho trçl, tto diêu kin cho doanh nghip phát triên. 

- T chüc các hoat dng vói nhiu hinh thirc phong phü, dam bâo thi& 
thirc, tiêt kim và hiu qua, phü hcip vói tInh hinh thirc tin cüa tirng do'n vj, 
dja phuong. 

II. NO!  DUNG 
1. Tuyên truyn miic dIch, nghTa Tháng hãnh dng vi sir phát trin 

doanh nghip nhãn ngày Doanh nhan Vit Nam närn 2019, vai trO, vj trI, tm 
quan tr9ng cüa doanh nghip trong phát triên kinh tê - xã hi, day manh  cOng 
nghip hóa, hin clai hóa, hi nhQç kinh tê quoc tê, thc hin th&ng lçii các chi 
tiêu kê hoach nm 2019 và nhftng näm tiêp theo; to yic lam, nang cao thu 
nhp, gop phãn on djnh d&1 song, tinh than cho cong nhãn lao dng. 

2. Thng cithng các boat dng ph& hqp t chüc di thoai vOi doanh 
nghip, lang nghe ," kiên phàn ánh tr doanh nghip dê thammuu, d& xut các 
cap, các ngành lien quan kp thai giài quyêt. Tham gia các hi nghj, gp mt, 



-----tca--dãm, -ton vinh doanknghip doanh nhân  theo K ho?ch so 2841KH-
UBND ngày 04/9/20 19 cüa UBND tinh. 

3. Tip tic chi dto các cp cong doãn thc hin có hiu qua Chucing 
trinh s 10/CTr-LDLD ngày 08/8/2014 cüa LDLD tinh ye "Cong doãn dông 
hành cUng doanh nghip"; d.y manh  phong trào thi dua yêu nuóc trong 
CNVCLD, nht là các phong trào thi dua do Tong LDLE) Vit Nam phát 
dng, gop phn xây drng doanh nghip phát triên ben vrng. 

4. Phi hqp t chüc các hot dng vn hóa, van ngh, th thao to 
không khI ngày hOi  doanh nhân vth tinh than doàn kêt, vui tuth, phãn kh&i. 

5. Ph& hçip t chirc các ho.t dng chüc mmg, tng qua cho doanh 
nghip, doanh than nhãn Ngày Doanh nhãn Vit Nam, nhât là các doanh 
nghiêp, doanh than có thành tIch trong san xuât kinh doanh, thrc hin nghia 
v1i di v&i Nhà nithc; h trci lam nhà "Mái am Cong doàn", thàm hOi, trçl cap 
CNLD có hoàn cãnh däc biêt khó khan. 

6. Tp trung chi dao  phát trin doàn viên, thãnh 1p cong doàn co s&, 
nâng cao chat lucing ho.t dng cong doãn co si trong doanh nghip. 

ifi. NIIIEM V VA GIAT piiAp cirn Eu 
1. Cong tác tuyên truyn, giáo dic trong CNVCLD 
- ?y manh  cong tác tuyên truyn trong CNVCLD v thu truong, 

duông lôi cüa Dâng, chinh sách, pháp luat  cüa Nhà nuâc, cüa tinh ye phát 
triên doanh nghip, nhât là Nghj quyêt 02-NQ/TU ngày 24/6/2006 ciia Ban 
Chap hành Dãng b tith ye thng cu&ng länh dao  phát triên doanh nghip den 
näm 2010 và nhitng nàm tiêp theo. 

- Tuyên truyn milc dIch, nghia Tháng hãnh dng vi s1r phát trin 
doanh nghip than Ngày Doanh nhãn Vit Nam dê can b, doãn viên, cOng 
nhan lao dng hiêu thm quan trQng cüa doanh nghip trong vic giâi quyêt 
vic lam, tao  thu nhp dê dam bào d&i song cho cOng than lao dng, dóng gop 
quan trong vào thirc hin thàng lqi thim vi phát triên kinh té-xã hi cüa tinh. 

- Tang cuing cac hoat  dng tuyên truyn, tap  hun v chInh sách, 
pháp lu.t, nhât là Hiên pháp, B luat  Lao dng, Luat  Cong doàn, Luat 
BHXH, Luat  BHYT, Lu.t Doanh nghip, Luat  Vic lam, Luat ATVSLD 
trong djp Tháng hành dng vi sr phát triên doanh nghip nhãn Ngày Doanh 
nhãn Vit Nam cte nâng cao nhan  thüc ye hiêu biêt pháp luat  cho cong than 
lao dng d môi ngithi song và lam vic theo Hiên pháp và pháp luat,  gop 
phãn xây drng môi quan h lao dng hài hOa, on djnh, tin b trong doanh 
nghip giüp doanh nghip phát trien ben vCrng. 

2. T!i chfrc các phong trào thi dna trong doanh nghip 
- Tip tic clii dao  các Cp cOng doàn trin khai thirc hin các phong trào 

thi dua do Tong Lien doãn Lao dt)ng Vit Nam phát dng trong Tháng hành 
dng vi sir phát triên doanh nghip, 1p thãnh tIch chào mrng Ngày Doanh 
th Vit Nam, nhât là Phong trào thi dua "Lao dng giOi, lao dng sang tao"; 
"Xanh-sach-dep, bâo dam an toãn v sinh lao dng"; thi dua xây drng các 
cOng trinh, di,r an trQng diem cüa tinh; thi dua phic vii sir nghip cong nghip 



hoá, hin di hoá nông nghip và phát trin nông thôn, xay drng nông thôn 
mó,... 

Chi dao  các c.p cong doàn ciith boa các phong trào thi dua dam bào 
thiêt thirc, hiu qua, tp trung chü yeu vào vic thi dna chap hành pháp lu.t, 
ni quy lao dng, tuãn thu quy trmnh si dung thiêt bj may moe, cOng ngh, 
thtCrc  t giác, dam bào an toãn trong lao dng san xuât; thi dua nãng cao näng 
suât lao dng, câi tiên k thut, hcip l hoá san xuât, th1rc hành tiêt kim 4t 
ttr, nguyen, nhiên 1iu dé ha giá thãnh san pham; thi dua nâng cao chat luqng 
cOng trInh, san phâm. 

- Chi dao  các cp cOng doàn t chcrc sor kt phong trào thi dua trong djp 
Tháng hành dng vi sir phát triên doanh nghip và k nim Ngày Doanh nhn 
Vit Nam (näm 2019), khen thrnng kjp th&i cáctp the, cá nhân có thành tIch 
trong phong trào thi dna, xây dirng mô hInh, diên hhih tiên tiên dê nhân din 
rng, nhât là nhitng Cong nhân lao dng dam nh.n các cong trInh, vice  khó, 
san phâm mói, cãi tiên k thu.t, tiêt kim chi phi, irng dicing tiên b khoa h9c 
cong ngh trong san xuât kinh doanh mang lai  hiu qua cao. 

3. Tham gia di thoi doanh nghip Va hoyt dng ttr vn pháp 1ut 
- Ph& hcp các cci quan lien quan t chüc di thoai vOi doanh nghip d 

kjp thii narn bat tInh hlnh, nhât là nhftng vixóng mac, khó khn trong hoat 
dng san xuât kinh doanh, trong quãn 1 và thirc hin chê dO,  chinh sách dOi 
vài ngithi lao dng, qua do dê xuât vói Tinh u, I-IDND, UBND tinh, các ban, 
ngành chüc näng kjp thai giài quyêt, tao  diêu kin thun li cho doanh nghip 
phát triên. Tham gia các hOi  nghj, t9a dam v&i doanh nghip, doanh nhãn do 
LTBND dông cap hoc các sâ, ngành to chüc. 

- Chi dao,  hu&ng dn các cap cong doàn, nhât là cOng doàn cor s& trong 
doanh nghip tIch circ phôi hcip vth giám dOe doanh nghip to ch'Lrc thiic hin 
quy chê dan chü co si theo Nghj djnh so 149/2018/ND-CP cüa ChInh phü, 
Nghj quyêt so 02/NQ-TU ngày 12/5/20 17 ciXa Ban Chap hãnh Dãng bO tinh ye 
tiêp ti1c nâng cao chat luçing, hiu qua vic xây dirng quy chê dan chü cor s0 
trong th?ii gian tài, Chi thj so 45-CTITU ngày 18/12/2014 cUa Ban Thu&ng vi 
Tinh Uy ye tiêp tiic länh dao  vic xây dirng và thirc hin Quy chê dan chü cor 
s&, nhât là tO chüc dôi thoai giCta lath dao, cap u, cci quail chuyên mOn, 
ngix?i süding lao dng vi cOng nhãri lao dng, giài quyêt kjp thai nhng 
vu&ng mac, khó khàn tai  cor sY. 

- T chüc các boat dng tii v.n pháp luLt nhix truyn thông hiu dOng, 
tao diêu kin cho ngithi lao dng d tiêp cn dO nâng cao nhn thrc v pháp 
lut cho ngithi lao dng. 

4. Phát trin doàn viên, thanh Ip và nâng cao chat hrqng hoit dng 
COCS trong doanh nghip 

Tp trung phát trin doàn vien, thãnh 1p và nâng cao chit lixçing hoat 
dng COng doãn Co s& trong doanh nghip. Trong Tháng hang dng vi sr phát 
triên doanh nghip nhãn Ngày doanh nhãn Vit Nam phân dâu thãnh 1p 05 
Cong doãn co sà, phát triên mâi 200 doàn viOn. 



--Tô ehfr- eác hot dng khác-hu&ngfrng ThángJiuiihJtng vi slr 
phát trin doanh nghip nhân Ngày Doanh nhân Vit Nam 

- Phi hqp t chirc hi thâo, tça dam, sinh hoat câu lac  b doanh 
nghip, doanh nhãn. 

- Dy mrnh các hot dông vn boa, van ngh, th thao trong các doanh 
nghip, dja phuang vâi tinh than doàn kêt, vui tixoi, phân khâi. 

- Tham gia vâi chuyën mon chüc mfrng và t chirc chUc ml'rng mQt s6 
doanh nghip, doanh nhân nhân k' nim Ngày Doanh nhân Vit Nam. 

lv. TO CHUC THVC HJJN 

1. Di vó'i Lien doàn Lao dng tinh 
- Chi dao  các cp cong doàn trin khai thirc hin K hoch trin khai 

các ho.t dng nhn Tháng hành dng vi sr phát triên doanh nghip nhãn 
Ngày Doanh than Vit Nam (13/10/2019). 

- Tham mini, d cü các doanh nghip, doanh nhân d nghj UBND tinh 
tôu vinh. 

- Phi hçp vâi Si Lao dng - Thizing binh và Xâ hi, Bào him xä hi 
tinh to chüc tp huân, hiràng dn thirc hin mt so quy djnh, chinh sách mi 
ye lao dng, tiên hxong, báo hiêm xà hi, cOng doàn và dôi thoai vói các 
doanh nghip (tong so 04 lop, thô'i gian tO chüv các ngày 18, 23, 25, 
26/9/2 019). 

- Ph& hçip các Ca quan lien quan cp tinh t chüc tuyên truyn mlic 
dIch, nghTa cüa Tháng hành dng vi sir phát triên doanh nghip nhãn Ngày 
Doanh nhan Vit Nam (näm 2019); xây dirng phóng sir, chuyên dê các hot 
dtng phãn ánh ye phong trào thi dua cUa CNVCLD và to chrc cOng doàn Ha 
rmh huàng irng Tháng hãnh dng vi sir phát triên doanh nghip nhãn Ngày 
Doanh nhân Vit Nam. 

- Tang cu&ng các hoat dng tu vn pháp lu.t cho doàn viên, cong nhãn 
lao dng và chü doanh nghip, nhât là pháp lust ye lao dng, cong doàn, bâo 
hiêm xã hi, bào hiêm y tê, An toàn v sinh lao dng,... 

- T chIrc chüc mirng mt s doanh nghip khó khän nhung dam bào 
dixçrc vic lam, thrc hin tot các chê d chInh sách dOi vri ngu&i lao dng. 

- Tang cu&ng các hot dng x hi, than do, tr thin cüa t chirc cOng 
doàn; trong Tháng hành dng vi sr phát triên doanh nghip nhãn Ngày Doanh 
than Vit Nam ho trçi xây dirng, bàn giao 3-5 nhà "Mái am cong doàn", thm 
hOi, trçY cap CNLD có hoàn earth dc bit khO kh.n. 

2. Dii vói Cong doàn cp trên triTe  tip co s& 
- Phi hçip chinh quyn, chuyên mon dng c.p tip tiic d.y mnh các 

hott dng tuyen truyên ye miic dIch, nghia cüa Tháng hành dng vi sir phát 
triên doanh nghip nhãn Ngày Doanh nhãn Vit Nam den can b, doàn viên, 
CNVCLD. Tham mini vói chInh quyên dông cap thirc hin các chInh sách uu 
dãi, ho trçi doanh nghip và Hçxp tác xã phát triên, giáp doanh nghip tháo gi 
khó khan. 



- Chi dao  Cong doàn ca si My m.nh các boat  dng van hóa, van ngh, 
the thao vâi chü dê hithng ye doanh nghip, doanh nhn Vit Nam, tao  không 
khI vui thai, sOi nôi trong Tháng hành dng vi sr phát triên doanh nghip 
nhân Ngày Doanh nhân Vit Nam. 

-Hixàng dan, giüp di cOng doàn Ca sâ trong doanh nghip v th'çrc hin 
quy chê dan chü ca so, nhât là to chüc dôi thoai djnh kS' tai noi lam vic, k5 
nng thuang krçmg, k3 kêt và to chirc thirc hin TTfLDTT. 

- Phi hap vOi Phông Lao dng Thtrang binh Xä hi, Bâo him xä hi 
cap huyn và chinh quyên dông cap to chirc chüc ml'rng, giao km dôi thoai vOi 
các doanh nghip, doanh nhâri trên dja bàn. 

- Barn sat ca sO, nm tInh hInh, ngn ngira và di phó các hànhvi lqi 
dung, xái duc cong nhãn lao dông gay rôi trât hr cong cong Kip thai phôi hap 
vOi chInh quyên, chuyên mon dông cap giãi quyêt dirt diem nhftng büc xüc, 
tam hr nguyen vQng cüa cong nhãn lao dng. 

- CM dao  cong doàn Ca sO My manh  các phong trào thi dua trong 
Tháng hành dngvI sir phát triên doanh nghip nhãn Ngày Doanh nhãn Vit 
Nam, tong hap kêt qua báo cáo ye Lien doàn Lao dng tinh (qua Ban C'hInh 
sách - Pháp lugt trtthc ngày 20/10/2019). 

3. Di vó'i Cong doàn c s& 
- T chüc t& phong trào thi dua trong dip Tháng hành dng vi sr phát 

triên doanh nghip than Ngày Doanh nhãn Vit Nam (näm 2019). Vn dng 
cong nhân lao dng thçrc hin tot các phong trào thi dua trong doanh nghip, 
nhât là phong trào thi dua "Lao dng giOi, lao dng sang tao";  tIch circ tham 
gia tim và tao  vic lam, doàn kêt, chung src cüng doanh nghip tháo g khó 
khàn. To chüc sa kêt phong trào thi dua, dê xuât khen thuOng xIrng dáng các 
tp the, cá nhan có thành tIch trong phong trào thi dua, xây dpng mô Mnh, 
diên hinh tiên tiên, nhât là nhUng cong nhân lao dng dam nhn the cong 
trInh, vic khó, san phâm mOi, cãi tiên k5 thut, tiêt kim chi phI, rng dimg 
tiên b khoa hçc cong ngh trong hot dng san xuât kinh doanh có hiu qua. 

- T chüc các hoat dng van boa, van ngh, th diic, th thao; tang 
ci.rOng các hoat dng dng giao km giüatp the nguOi lao dng vói lânh dao 
doanh nghip, xây dirng mOi doàn kêt, gn bO, hài hOa, on djnh, tiên b trong 
doanh nghip. 

-Phi hap, tham gia vOl nguOi sO diing lao dng t chOc thrc hin t& 
quy che dan chO ca si, thi.rang luqng, k3 kêt và thirc hin TIfLE)TT có hiu 
qua, nhât là nhftng diêu khoàn CO lçii han cho nguOi lao dng theo quy djnh 
cüa pháp lut. PhOi hap vOi nguOi sO ding lao dng tO chOc dôi thoai ti noi 
lam vic, giâi quyêt kjp thOi nhc1ng kien ngh vithng mac cUa ngu&i lao dng 
khOng dé xày ra tranh chap lao dng, ngOng vic tp the, dInh cOng trái pháp 
lu.t. 

Lien doàn Lao dng tinh yêu cu các c.p cong doãn in khai thrc hin 
tot kê hoach; Giao Ban ChInh sách - Pháp lut tham muu, huOng dan và tO. 



ehée-th-hin- có-hiu quã,_t&g-hqp báci cáokk quá thrc hin vôi Ban 
Thithng vi Lien doàn Lao ctng tinh và cp trên theo quy djnh./. 

Ntii nhmn: 
- Tng LDLD Vit Nam; 

THUUNG VV 
A 

5 - 'U TICH 
- Ban Dan van Tinhüy; (Dê báo cáo) BAN CHAP HAMH 

- UBND, UBMTTQ tinh; •LJ / 

- S KN-DT Ha TImh; -J 
TIN 

- S& LDTB&XH; O 

- BHXH tinh; 
- Dãng üy Khi các 

(Dphihçrp) .4' 

Inh Van .. 
CQ và DN tinh; 
- Hip hi DN tinh; 
- Thir&ng trrc, các Ban LDLD tinh; 
- Cong doàn cap trên trijc tip ca s&; 
- Các dan vj lrirc thuc; 
- Liru: VT, Ban CS-PL. 
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