Trung tâm Thông
tin - Công báo Tin học
Tỉnh Hà Tĩnh
23.12.2020
15:13:43 +07:00

TONG LIEN DOAN LAO DQNG
VI1T NAM

CQNG HOA xA 1101 dO NGIIIA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Htnh phác

S: 1O7IBC-TLD

Ký bởi: Liên đoàn
Lao động
Email:
liendoanlaodong@ha
tinh.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Hà
Tĩnh
Thời gian
ký:23.12.2020

Ha N5i, ngày 22 tháng 12 näm 2020

BAO CÁO
Kt qua thrc hin Quy ché v môi quan h cong tác gifra
ChInh phü và Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam giai doin 2016 - 2020
I. KET QUA PHOI HQP

5 näm qua, thirc hin quy ch phi hç'p gifa Chmnh phü và Tng Lien
doàn Lao dng Vit Nam (Tong Lien doan), nhiêu van dé lien quan den quyên,
li feb hqp pháp, chinh dáng cüa cong nhân lao dng và hott dng cong doàn
dixçic ChInh phii quan tam giài quyêt kjp thii. To chirc COng doàn da phát huy
vai trô tIch crc trong vic tham gia xay dirng và hoàn thin h thông chInh
sách pháp lut, dc bit là các chInh sách có lien quan den nguè'i lao dng;
tham gia giám sat, phãn bin xa hi, gop phân xây dirng Dáng, xây dirng chInh
quyên trong sch, vtrng manh; kjp thai phán ánh, kiên nghj nhiêu van dê lrn
duqc ngithi lao dng dc bit quan tam; tuyên truyên, 4n dng ngiRii lao dng
chap hành chü trucing, nghj quyêt cüa Dáng, chInh sách, pháp lu.t cia Nhà
nuóc; phôi hgp vi các ngành chiirc näng to chüc nhiêu ho.t dng thiOt thc
chäm lo dni song doàn viên, ngi.thi lao dng; dng viên cong nhân, viên chirc,
lao dng thi dna lao dng san xuât gop phân hoàn thành thàng li các nhim vii
phát triên kinh tê - xã hi, on djnh tInh hinh an ninh - ehmnh trj, trt tir an toàn
xã hi cüa dat nuóc, bão v chü quyên quôc gia. D.c bit, trong näm 2020,
Cong doàn dà dông hành cüng ChInh phü trong vn dng cOng nhãn, viên
chüc, lao dng, nhât là cong nhan trong vic phông, chông djch bnh Covid 19, gop phãn vào nhQ'ng kêt qua quan trong trong vic thrc hin "Miic tiêu
kép" cüa ChInh phü.
Tix näm 2016 dn nay, lnh dao ChInh phü dà 5 ln lam vic vi Doàn
Chü tch Tong Lien doàn dê dánh giá kêt qua thrc hin Quy chê phôi hqp, xác
djnh nhim v11 trçng tam phôi hqp chothii gian tiêp theo. Dc bit, trong djp
Tháng Cong nhãn, Tháng hành dng ye An toàn v sinh Lao dng hng näm,
ThU tix&ng ChInh phU dA 05 lan g.p gO', lang nghe tam tu, nguyen vçng cUa cOng
nhân, lao dng thuOc các ving kinh té tr9ng diem cUa dat nuóc, trong do tp trung
vào ni dung bão dam vic lam ben vthig, nãng cao mUc song, cãi thin diêu kiin
lam vic cUa cong nhân lao dng. Ti các cuc lam vic và gp gO', nhiêu dê xuât
cUa COng doan và cong nhan lao dng lien quan den vic lam, tiên hxang, thu
nhp, diêu kin lam vic, nhà a, nhà tré, tri.thng hQc, các thiêt chê phic vii di
sOng van hóa, tinh than cho cong nhan lao dng, an ninh — an toàn noi lam vic
và ncii O', vic dóng bão hiêm xã hi, van dê an toàn v sinh lao dung, büa an Ca,
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hQc tp nãng cao tay ngh dam báo vic lam bn vUng, chäm soc si'rc khôe cong
nhân lao dng, nhât là cong nhân lao dng ti khu cong nghip, khu chê xuât
duc Thu tithng Chinh phü quan tam, ghi nhn, chi dao các b, ngành lien quan,
cap üy, chInh quyên dja phucmg, cc quan chirc näng vào cuc, phôi hqp vth
COng doãn và ngi.iôi si:r diing lao dng giãi quyêt, dm bâo quyên igi cho nguô'i
lao dng; t?o dng lc tinh than manh me, khIch l cong nhn lao dng hang hái
thi dna, lao dng sn xuât, dong hnh cüng doanh nghip vuçit qua khó khan, gop
phân vào sr phát triên cüa ca quan, do'n vj, doanh nghip, vi sr phát triên ben
vng cüa dat nirâc.
Mt s kt qua tr9ng tam dat dugc trong cOng tác phi hcip niur sau:
1. V vic lam, tiên hro'ng, thu nhp cüa nguii lao dng
Tng Lien doàn d. phi hqp vOi các B, ngành hong vic xây drng và
hon thin h thông chinh sách, pháp lust, nhât là các chmnh sách ye vic lam, tin
luo'ng, dào tao nghê, báo hiêm xã hi, bão hiêmy té, an toàn v sinh lao dng và
các chInh sách xâ hi khác lien quan trirc tiêp den quyên, nghTa vi và lçii Ich hçp
pháp cüa nguñ lao dng1. Ban Can sr dãng Chmnh phü và ChInh phu trInh Trung
uo'ng và QuOc hi ban hanh nhiêu nghj quyêt, chInh sách, pháp lut lien quan den
ngithi lao dung; ChInh phü và Thu tuàng ChInh phü ban hãnh hang tram ngh
djnh, quyêt djnh, clii thj, chuong trInh, kê hoach, kêt lun nhäm bão dam vic lam
tot hcyn, không ngmg nãng cao di song và tiêp t1ic câi thin diêu kin lam vic
cüa ngui lao dng. Cong tác don dOc, kiêm tra, giám sat vic thirc hin chInh
sách, pháp lust duçic các b, nganh và dja phuong quan tam hcm; vai trO cüa to
chuc Cong doàn ngày cang the hin rö net; sir quan tam và chäm lo cüa toàn xa
hi dOi vi cong than lao dng ngày cang tot hon. Sau 5 nam, so cOng than lao
dng có vic lam thng 26%, trong do so có vic lam ben vüng, thu nhp cao t5ng
dêu cac nam; müc song cüa cong nhan có tiênbO, müc luong tôi thiêu yang tang
1.3 lan2, thu nhp bInh quân tang 35% gop phãri cãi thin thu nhp, dôi song cho
ngithi lao dng.
Các cp cong doàn tIch circ tham gia xây dirng phi.rong an tái cu tric
doanh nghip nhm dam bâo vic lam, tiên lucrng, thu nhp và chInh sách dOi
vâi nguài lao dng khi thrc hin sap xêp, cO phan hOa doanh nghip nhà nuâc.
Nhiêu noi dä lam tot cOng tác gii thiu vic lam, phôi hçip dào tao, dào tao 'a
nang cao trInh d cho nguYi lao dung phu hçp vói phuong an sap xêp sü dmg
lao dng cüa doanh nghip. Các co s& day nghê cüa h thông cong doàn dâ dôi
mói nOi dung, da dng hóa chuong trInh dào tao, gän vói thu câu xã hi. Tü
näm 2016 den nãm 2020, các co s& giáo djc nghê nghip cüa to chrc cOng doan dã
to chirc tuyên sinh h9c nghê uâc tinh 346.042 ngi.thi thng 48 % so vO'i giai don 5
näm(2011-2015).
'TrQng tam nhir: Bt 1ut Lao dng 2019; Lut Cong doàn näin 2012 (sa di); các D an ca Chfrih phà v cal
cách chinh sách tiên hnmg, chlnh sách Bão hi&n xà hi; các Nghi djnh huóng dan thi hnh BO h4t Lao drig, Lut
Bào hiém x hQi, Lust Bão hiêmy té, Lut Vic lam, các chInh sách h trçl cong nhân lao dng gp khó khAn do
didchCovid-19
2
Näm 2020 tien luong tôi thiéu vOng I là 4.420.000 dong; nin 2016 tian lucmg tôi thiéu vOng I là 3.500.000 dOng

2

ChInE. pliCi, Thu tuóng ChInh phü dã chi do, dam bâo n djnh kinh t vi
mô, git bIrth on giá, chi do các Co quan chüc nàng giám sat vic tang luong
dung quy djnh, kiêm soát thng giá, không dê luo'ng cong nhãn tang khOng kjp
véd thng giá. Các cap cOng doàn dä phôi hcrp, tharn gia cüng các Co quan chüc
näng tang cuing kiêm tra, giám sat vic thrc hin tiên luong tôi thiêu ving hang
nàrn, hâu hêt các doanh nghip thirc hin nghiêm vic ctiêu chinh müc luong tOi
thiêu vng theo quy dnh cüa ChInE. phü.
Tng Lien doàn dâ kjp thai phn ánh, kin nghi. vói Quc hi và ChInh
phü ye nhiêu van dê ion thu tiên lucing, vic lam ben vCng, nhât là dôi voi lao
dng nir trên 35 tuôi, mrc luong him dôi vOi giáo viên, vic tuyên dung giáo
viên dã hçp dOng lâu 11am, giài quyêt quyên lçii cüa ngu&i lao dng khi chü
doanh nghip bO trôn. Trong dai djch Covid — 19, Tong Lien doàn dã khâo sat
thirc tê, tOng hçip kiên ti'r Co sâ và có nhiêu kiên nghj vOi Quôc hi và ChInh
phü ye cac chInh sách h trçi bào dam quyên 1çi ngithi lao dng. Các cap cong
don tiêp tiic phát huy vai trô trong vic tham gia thirc hin chüc nàng giám sat và
phn bin, gop phn xay drng Dàng, xây drng chInh quyên trong sach, vü'ng
math theo quy dnh tai Quyet dnh sO 217, 218 cüa B Chmnh trj.
Các cap Cong doàn d tich crc tuyên truyn, vn dng doàn viên, ngui lao
dng tIch cic h9c t.p, nãng cao trInh d. Dê an cña Chinh pith ye "Day mnh các
hoat dng h9c t.p suôt d?ñ trong cOng nhn lao dng trong các doanh nghip den
nàm 2020" dirge Tong Lien doàn và các b, ngành lien quan phOi hcTp, tO chuc
th•i;ic hin dat kêt qua tIch circ, gop phân nang cao trInh d h9c van, k näng nghe
nghip, kiên thüc chInE. tij, pháp 1ut cüa cong nhân lao dng. So voi truóc khi có
dé an, trmnh d h9c van3 cña cOng than lao dng tang 2,3%; t) l cong nhân lao
dng dâ qua dào tao (bao gOm Ca doanh nghip t1r dào tao và dào tao ngàn ngày
tai các co so dào tao) tang 5%. Dc bit, ciithê hóa thông dip cUa Thu tuOng tai
Dai hi XII Cong doàn Vit Nam, Ban Chap hành Tong Lien doàn dã xây dirng
và ban hành chuung trInh "Cong doàn Viçt Nam dOng hành v&i ChInh phü nâng
cao näng ltc cgnh tranh quOc gia và phát triên ben vi7mg dat nithc ", ban. hành 02
Dê an.4 gop phãn tao co hi dê ngithi lao dng có vic lam tot hon, thu nhp cao
hon., thIch ung nhanh voi sir phát triên cüa thj tnrhg lao dng trong bôi cãnh
CMCN4.0.
Cong tác phi hgp kim tra, thanh tra, giám sat gifla các cp cOng doàn
và các Co quan chuc nang tiep tic dirge quan tam, that là cac ni dung lien
quan den luong, bão hiêm, diêu kin vic lam cüa ngithi lao dng. Cong tác
nãng cao näng 1iic dOi thoai và thuong hrgng $p the tiep tic dirge quan tam, có
bixâc phát Irien m?nh, chü tr9ng vic k kêt thOa uàc lao dng tp the ngành và
nhóm doanh nghip. .Nàm 2020 k moi 1.919 bàn thOa uâc, nâng tOng sO bàn
thôauóc len 33.769 bàn, tang 6.729 bàn so v1i nam 2016.
Mt b.ng trinh d cüa CNLD nm 2019 khi Trung h9c ph6 thông
Dê an "Cong doOn tham gia vai ngirOi sr dig lao dng nang cao chat liiçng nguôn nhân 1c, gop phân nâng cao
nng suátlao dng, giai do?n 2019-2023" và Dé an "Cong doàn tham gia dào to chuyên dOi nghê cho ngithi lao ding
giai don 2020 -2023 dnh hi.róng dan näm 2030".
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2. Ye nhã &, diêu kin lam vic cüa ngu'ôi lao dng
Vic chm lo nhà cho các d& tuçng chInh sách xã hi nói chung, trong
do cO nhà &cho cong nhn lao dng luOn dixgc Dng và N}ià nithc quan tam vi
nhiêu co chê, chInh sách iru dãi ho trçl nhäm tao diêu kin cho cong nhân cO nhà
& Thu tuóng ChInh phu da ban hành Chi th so 03/CT-TTg näm 2017 ye các
giái pháp day mnh phát triên nhà & xã hi; Phê duyt Dê an "Dâu tu xây drng
các thiêt chê cüa cong nhân tai các khu cOng nghip, khu chê xuât" ti Quyét
djnh 655/QD-TTg ngay 12/5/2017, giao Tong Lien doàn phôi hçip vói các b,
ngành, dja phuo'ng dê thirc hin. Den nay có 40 da phuang bô tn dat dê Tong
Lien droãn nghiên cfru dâu tu, xây dimg thiêt chê cOng doàn tai các khu cong
nghip, khu chê xuât; trên cci s& triên khai dâu tu thI diem 01 dir an thiêt chê
Cong don tai tinh Ha Nam, Tong Lien doàn dã tong hçp mt so khó khan, vtthng
mac, dé xuât Thu tuOng ChInh phñ ban hnh Quyêt djnh so 1729/QD-TTg ngày
04/11/2020 ye sira dôi, bô sung quyét djnh so 655/QD-TTg.
Tai các 1n gp gc cong nhân lao dng, Thu tu&ng ChInh phü du içra
chpn chñ dé rat thiêt thirc, gän vâi nhu câu, nguyen vQng chInh dáng cüa
ngi.rôi lao dng huâng tâi vic lam ben vctng và nãng cao thu nhp cho ngithi
lao dng5. D.c bit, tháng 10 näm 2017 Thu tuóng Chinh phü d trrc tiêp
kiêm tra viêc chäm b diii song cong nhân lao dng, thäm nba tré, nhà an,
phOng khám bnh, nhà trQ cong nhân, siêu thi cong doàn, van phOng Cong
doàn, các xuâng san xuât... the hin sii quan tam, chäm lo cUa Dãng, Nba
rnróc, nguñ dung dâu ChInh phü dOi vOi giai cap cong nhân, tO chic COng
doàn. Vic ChInh phu ban barth Nghj djnh so 1 05/2020/ND-CP, có hiu hrc ti'r
0 1/11/2020, quy djnh mt sO chInh sách phát triên giáo diic mâm non, mang
lai nhiêu quyên igi cho con cong nhân lao dng, duqc cOng nhân phân khi
don nhn, the hin sr quan tam sâu sac cua ChInh phü, Thu tuâng ChInh phü.
HuOng ung Tháng hãnh dng v An toàn v sinh lao dng hng näm, cac
cap cOng doân to churc nhieu ho?t dng thiêt thirc, bào dam an toàn v sinh lao
dng, cài thin diêu kin lam vic, qua do hixóng tói xây dmg v.n hoá an ton
trong lao dng tai no'i lam vic. Thông qua các cuc gp cüa Thu tung ChInh
phü vâi cong nhân hang närn, cap ñy, chInh quyên dja phuGng, các doanh
nghip quan tam cài thin ctiêu kin lam vic, xây dimg quan h lao dng hài
hOa, on djnh, tin b trong doanh nghip.
Tng Lien doàn và B Y t t chuc Hi nghj dánh giá 01 nãm Quy ch
phôi hçip giüa hai co' quan ye trien khai thirc hin cong tác bào v, chain soc và
nãng cao sue khOe cOng nhân, viên chüc, lao dng; djnh huthig mt sO hoat dng
tr9ng tam phOi hcip trong thai gian tOi, nhât là phOi hcrp triên khai th1rc hin
Quyêt djnh6 cüa Thu tuóng ChInh phu ye phê duyt "Chucmg trInh chàm sOc
va nãng cao suc khOe nguth lao dng, phOng chông bnh nghê nghip giai
Nhu: nm 2017 chñ d "Cong nhn lao dng dng hành cong doanh nghip, tAng nAng suit lao dng và phüc
lçri cho doan viên, ngu&i lao dng"; nAm 2018 "NAng suât cao hun, phUc lçri t& han"; nAm 2019 "CNLE) kS' thut
cao — dng 1rcphat trin dt rnrOc"
6
Quyt djnh so 659/QD-TTg ngày 20/5/2020, Quyet dnh so 749/QD-TTg ngày 03/6/2020.
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do?n 2020 - .2030" và "Chucing trInh Chuyn di s quc gia dn näm 2025,
djnh hu&ng den näm 2030".
3. V chãm lo cho doàn viên, ngirM lao dng
Trong 5 nm, ChInh phü và Thñ tu&ng chInh phü dã ban hành hang tram
van ban có ni dung chäm lo, h trçi doan viên, ng'ithi lao dng. Các dông chI
lânh dao Dãng, Nba nuóc, M.t trn To quôc Vit Nam và lành do ban, b,
ngành & Trung ucing dâ dành thai gian di thàm, chüc Têt và tng qua cho nguôi
lao dng có hoân canh khó khan; tham dr hoat dng Têt Sum vây, tao sue lan
töa manh m dê các cap üy dãng, chInh quyên dja phuong, lânh dao doanh
nghip chàm lo cho nguôi lao dng, gop phãn thrc hin chInh sách an sinh xã
hi cüa Dâng, Nhà ni.thc.
Vth sir quan tam, h trçr cña ChInh phü, chInh quyn các cp và doanh
nghip, tir nàm 2016 - 2020 dã có gãn 22 triu 1u9t doàn viên, nguôi lao dng duge
ho trçi trong djp Tét Nguyen dan vó'i tong sO tiên uóc tInh 11.626 t)' dông; hO trg
xây mói và sfra cha 13.802 nba Mái am cong doàn vth sO tiên gân 420 t)' dông.
Chucing trInh "Phüc lçi doàn viên cong doan và ngi.thi lao dng" tiêp tiic to sr lan
tôa, en nay Tong Lien doàn và các cap cong doãn dã k duqc 1.571 thOa thun
hcip tác vth các dan vj, doanh nghip, tong so doàn viên ctuçic hithng lçii usc
khoãng han 6,1 triu krqt nguôi, so tiên trên 1.996 t' dông. Dã có them 9.606 cOng
doan cci s trong doanh nghip dê xuât, thuong 1uçng vâi nguii sfr ding lao dng
diêu chinh tang giá tij bfra an ca len bang hoc cao han 15 nghIn dông.
Cong doàn ctng hành c1ng ChInh phñ tham gia phông, ehng dch bnh
Covid - 19. Tong Lien doàn dã ban hành 21 van ban chi dao, huâng dn các cap
cOng doàn triên khai các hot dng theo thng giai don ci the. To chüc trao ho
tra tâi B Y tê; can hO, chiên s cüa Ban Chi dao phông chông djch Covid- 19
mOt sO BO, ngành, bnh vin vói tong so tiên 2,5 ti dOng; to chüc lam vic trirc
tuyên vói LDLD thành phô Dà Nng và tinh Quãng Nam dê nàm tInh hInh cOng
nhân lao dQng, cOng tác phông, chông djch khi djch biing phát tr& lai.
Các cp cong doàn d tham muu cho cp üy, phi hqp v&i chInh quyn,
Ban CM dao vô phông, chông dlch tai da phuang, ngành phát hành hang tr.m
ngàn cam nang, poster, áp phIch tuyên truyên; to chuc hang nghln buôi hiên
máu, dê cüu giup ngithi bnh; tu van, hO trq cho gãn 160 nghIn CNLf) ducic
hu&ng cac gói an sinh cilia Nhà nuóc và cilia doanh nghip vâi tong so tiên hon
213 t) dông; thäm hôi, tng qua cho han 900 nghIn CNLD g.p khó khän vth
tong so tien 18 1,4 tS' dOng; có 6.928 cOng doàn cci s& dâ kêt nOi thông tin, thrc
hin tu van, giâi thiu vic lam cho nguôi lao dng bj mat vic, giän vic tai cáo
doanh nghip phái thu hçp quy mO san xuât kinh doanh; 4n dng, quyên gop ho
trq phông chông djch vri so tiên han 205 tT dOng và hang triu chiec khâu trang,
nuóc sat khuãn, xà phông dê cap, phát min phi t&i nguii lao dng. To chilrc
"Tuân 1 ra quân" cài dt i'rng dyng Buezone, kêt qua dã có gn 6 triu doân
viên, ngu?ii lao dng tham gia.
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Dc bit, vâi tinh thn Cong doán Vit Nam dng hành c1ng doanh
nghip và ChInh phü, vi vic lam ben vthig và thu nhp ngày càng cao cüa
nguôi lao dng, gop phân nâng cao nng 1irc cnh tranh quôc gia và phát trin
ben vüng dat nuâc, Doàn Chü tjch Tong Lien doàn dâ quyêt djnh cho các doanh
nghip sn xuât kinh doanh bj ãnh hung bi djch Covid-19 dugc lüi thM dim
dóng kinh phi cong doàn; có van ban ye mien dóng doàn phi dôi vâi doàn viên
cong doàn có m'c hxang thâp hon müc luong ca s&; h tr? ngithi lao dng ttr
nguon tài chinh cong doàn Ca s& và fing h cüa nguii sfr diing lao dng vi tng
so tiên hon 416 t dông, chiêm 63,39% tong so chi cüa ca h tMng th chi'ic
Cong don. DOi vói ngiii lao dQng phâi each ly, cong doàn co s dã tham gia
kiên vâi doanh nghip thirc hin chi trâ 70% luang, hoc áp dyng tInh ngày nghi
phép nam dê dam báo thu nhp cña ngu?ñ lao dng không thâp hon hong tôi
thiêu vüng theo quy djnh cüa pháp 1ut.
4. V phong trào thi dua yêu iur&c trong cong nhân, viên chfrc, lao dng
Các phong trào thi dua yêu nuóc do Thu tircng Chmnhphñphát dng và
phong trào thi dua do Tong Lien doàn khâi xuàng dã duçc don viên, ngi.thi lao
dng ca nithc tIch crc hu&ng 1mg, tham gia có hiu qua. Näm 2019, Ban Chp
hành Tong Lien doãn ban hành Chuong trInh "Cong doàn dông hành vâi ChInh
ph1m nâng cao näng 1iic canh tranh và phát trien ben vftng dat nuâc". Tfr näm
2016 den 2020, thông qua các phong trào thi dua dã có 1.044.973 sang kiên, câi
tien k5 thut, giãi pháp san xuât ducic 1mng dyng lam lcii 19 8.690 t dông; có
74.959 dê tài nghiôn elm khoa h9c v&i giá trj lam lgi 33 1.299 t' dOng; có 13.149
cOng trmnh san phâm, giá trj dâu tu 3.584.254 t dông.
Tng Lien doàn dã t ch1mc ton vinh 101 dai biu Anh hung Lao ding va
cOngnhan tiêu biêu; tO chlrc chuong trinh "Vixth quang Vit Nam" hang nàm tao
dâu an dc bit, nhüng diên hinh tiên tiên xuât sac vói rat nhiêu cOng trinh, dim an
tiêu biéu trong lao dng, san xuat, chiên dâu có tarn ãnh huô'ng quôc gia; to chfrc
lê irao giái thuóng Nguyen DIre Canh lan thlr ifi; tO chlrc so kêt 5 nàm phong trào
thi dua Lao dng giOi, Lao dng sang tao; 02 lan to chIre trao giâi ththng Nguyen
van Linh cho các can b cong doan có nliiêu dôi mdi, sang kiên, sang tao và biêu
duong 90 chü tjch cOng doàn co s& tiêu biêu. Phát dng phong trào thi dua trong
cOng nhãn, viên chIme, lao dng cà nuóc giai don 2020 - 2025 vó'i chIm dê "DOi
mâi sang tao, thi dua thüc day nang suât lao dng, phát triên ben vng dat
nuOc". TO chIme tQa dam vri chñ dê "Cong nhan, vien chIme, lao dng thi dua
phát huy sang hen, câi tiên k thut, tang nang suât lao dng, phát triên ben
vrng dat nu&c". Phôi hgp to chime xét chçn, cOng bO "Bang xêp hng doanh nghip
vi nguôi lao dng". D.c bit, tai Lê kS' nim. 90 nàm Ngày thanh 1p COng doàn
Vit Nam, dông chi ThIm tuóng ChInh phIm Nguyen Xuân PhIme thay m.t lânh do
Bang, Nhà nuIrc có bài phát biêu quan tr9ng ghi nhn nhthg thành tIch xuât sac
cIma giai cap cOng nhân. và tO chIme Cong doàn Vit Nam; dông thi dnh huóng,
gçmi mO nMng n1iim vii tr9ng tam cot lôi cüa to chime Cong doàn trong giai don
mth. Thay mt lAnh dao Bang, NIià nuóc, BOng chi dà trao tng Huân chuong Ho
CM Minh nham ghi nhn nhüng dóng gop cüa to chIme Cong doan trong sr nghip
dôi mIri eüa dat nuc.
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5. V tuyên truyn các chü truo'ng cüa fãng, chInh sách pháp 1ut
cüaNhàrnthc
Các chuo'ng trInh phi hqp tuyên truyn giIta Tng Lien don vó'i các B,
ngnh Trung uo'ng dã gop phãn cung cap kjp thôi các thông tin ye chü trurcmg cüa
Dãng, chinh sách, pháp 1ut cUa Nba nithc, quãn l, diêu hành cüa Chmnh phü, các
vn dê du 1un xã hi quan tam, gop phân nãng cao nh3n thüc cho don viên,
ngithi lao dng; dông th?yi chân chinh, xir l thông tin xuyên tc, sai sr that, cñng
cô niêm tin cña nguii lao dng vào sr lânh do cüa Dàng, sir diêu hnh cüa
Chinh phü.
Tng Lien doãn phêii hgp vói Uy ban Antoãn giao thông Quc gia t chi'rc
Hi nghi. sa kêt Chuang trinh phôi hçip ye "Tiêp tiic day mnh hoat dng tuyên
truyên, vn dhg ye bão dm t4t t1r an toàn giao thông dôi v&i can b, côngnhân,
viên chrc, lao dng". giai don 2014 — 2018; To chi.rc k chuang trInh phôi hcTp
vói Báo Nhãn dan, Dài Tiêng nói Vit Nam nhäm day manh cong tác tuyên
truyên các chü truong cüa Dàng, chinh sách pháp lut cüa nhà nuóc cho doàn
viên, ngui lao dng. Thirc hin Quyt djnh 1780/QD-TTg ciia ThiX tuó'ng ChInh
phü ye phê duyt Dê an "Xây dmg di song vn hóa cong nhân & khu cong
nghipdên nàm 2015, djnh huó'ng den 11am 2020", dã Co gãn 2,06 triu lugt don
vien, ngu1i lao dng khu cOng nghip duçc tuyên truyên phô biên pháp lust và
van hóa, có 18/48 khu cong nghip có quy hoach thiêt chê vn hóa the thao phic
vçi cOng nhân; có han 700 nghmn 1uçt doàn viên, ngui lao dng dugc tham gia
vào các hoat dng van hóa van ngh, the diic, the thao; có 2.15 7 doanh nghip
duçic nhn din danh hiu "Doanh nghip dat chuân van hóa".
Thc hin Quy& dnh7 cüa Thu tuâng Chinh phñ v chuong trInh ph
biên, giáo diic pháp lutgiai doan 2017-2021, Tong Lien doàn dã bien soan và
phát hành mâutx gap ye Quyên co bàn cüa ngui lao dng trong quan h lao
dng; So tay ye nMng ni dung co ban cüa B Lut Lao dng näm 2019; chi
dao các cap cong doan tuyên truyên ye B Lut Lao dng näm 2019 cho can b
cong don và cong nhân lao dng; to chCrc cuc thi TIm hiêu pháp lut tWc
tuyên trên Cong Thông tin Din tiX cUa Tong Lien doân và mng xã hi hithng
üng Ngày Pháp 1ut Vit Nam 09/il hang nàm.
II. NQI DU]G PROJ HP TRQN.G TAM Turn GIAN TO!
1. Tip tiic phi hcTp trin khai thc hin các két 1un cüa Thu tuó'ng
Chinh phñ t?i các lan lam vic và g.p gr cong nhân lao dng hang nám. Phi
hqp trong xây dirng Luat süa dôi, bô sung mt so diêu cüa Lut Cong doàn nám
2012 và các nghi. djih, van ban hi.r&ng dan thi hành B 1ut Lao dng 2019.
2. Các b, ngành trung uoiig, dja phuong ph& hcp vOi Tong Lien doàn
cung chäm lo doàn yin, ngui lao dng, nhât là trong dip Têt Nguyen dan, to
chi'rc Têt Sum vây hang nàm.
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3. PhM hçrp, kim tra, giám sat vic chip hành pháp 1ut lao dng, chInh
sách dôi vi ngthi lao dng, vic triên khai thrc hin chinh sách cüa Dâng, Nhà
nuóc, ChInh phü ye h trq ngu?ñ dan, CNVCLD b ành hu&ng bô'i djch Covid19; ye bâo hiêm xã hi; an toàn v sinh thc phâm, chat hrçing büa fl Ca, an
toàn v sinh lao dng.
4. Phi hçrp d.y nhanh tin d thirc hin D an "Du tu xây dung các
thiêt chê cüa cong doàn ti các khu cOng nghip, khu ché xuât".
5. Phi hçip tuyên truyn d doàn viên, nguôi lao dng hiu, n&m rO các
chü trumg cüa Dãng, chInh sách, pháp luat cüa Nlià nu6c, các chi dao, giái pháp
cüa ChInh phü, các cap cong doàn và ngãnh, dja phuong, tr do, giüp ng'tthi lao
dng yen tam, tin tuOng và tiêp ti1c gän bó vi doanh nghip, cüng chung tay
tiêp tic phông chông Covid -19, tp trung khôi phic san xuât kinh doanh, giâi
quyêt vic lam, gOp phãn xây dirng quan h lao dng hài hôa, On djnh, tiên bO.
6. Ph& hcrp t chirc các phong trào thi dua do Thu tix&ng ChinE phll phát
dng và phong trào thi dua do lông Lien doàn khài xuàng, trong do ru tiên
thrc hin dçit thi dua cao diem "Vuçit thách thurc, don thii co - thüc day nng
suât lao dng và hiu qua cong tác" Va day manh cuOc vn dng "Ngui Vit
Nam ru tiên dfing hang Vit Nam". Phôi hqp triên khai thirc hin Chucing trmnh
"Cong doàn Vit Nam dOng hãnh v&i ChInh phü nang cao nng hxc cnh tranh
quôc gia và phát triên ben vtrng dat nixOc".
ifi. KIEN NGH! BE XUAT
Các kMn nghi, d xut cii th Tng Lien doan dã có Báo cáo s 92/BCTLD ngày 26/11/2020 g'th Van phông ChInh phü.
D tip tue phát huy kt qua dat dugc trong cOng tác phi hp gifla hai
ben, däc biêt la thuc hiên chu dê Hôi nghi ye "Bao dam viec lam ben vUng, nang
cao muc song, cai thiçn dieu kiçn lam vice cua cong nhan lao dçng , Tong Lien
doan dê xuât môt so van dê lrn, cu the nhu sau:
1. V vic lam ella CNLI)
- D nghj ChInh phil tip tic có chinh sách h trçl doanh nghip bj anh
hu&ng djch Covid- 19, thllc day doanh nghip kh&i nghip dOi mói sang tao,
nhäm t?o them nhiêu vic lam và nãng cao thu nhp cho ngithi lao dng.
- Trong thu hut du tu, d nghj các b, ngành và lly ban nhãn dan các tinE,
thành
liia chn nhà dâu tur có näng 1c, có trách nhim xã hi, cO thirc
chap hành pháp 1ut.
2. V tin hrong ella CNL])
- Chi dao nang cao hiu qua hot dng dlla Hi dng tin lucmg qu& gia,
ben thucing hrcing, dê xuât tien luong tOi thiêu vilng hang nãm
lam co s& dê
khách quan, cong bang. Truóc mat, dO nghj Thu tuâng ChInh phü chi dao Hi
dông Tiên hwng quôc gia hçp vào qu 11/2021 dO dánh giá tInh hInh kinh tO - xã
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hi lam cn dr thucmg hrgng, tMng nht và trmnh khuy&i nghj tth ChInh phü
xem xét, quyêt djnh tiên luang tôi thiêu vilng näm 2021.
- Xem xét, sfra quy dnh, die tr nm 2022, vic tang hang tôi thiêu bat
du tr 1/7 hang nãm. Thrc tin cho thy, mi khi tang hang, It nhieu giá câ các
mt hang, djch vii thng. Vic tang lucingtôi thiêu tü 1/7 vüa han chê khó khn
cho doanh nghip vô tài chInh vào djp Têt Nguyen din, vra giãm duqc mt lan
tang giá trong näm, nhât là vào thii diem giáp Tét.
- Thng cir&ng cong tác kim tra, thanh tra, giám sat vic chp hành pháp
lut lao dng, chInh sách dôi vth nguôi lao dng, nhât là van die tiên hong, bào
hiemxahoi.
3. V nhà & và diêu kiên lam viêc cüa CNLD
- Uy ban nhân dan cac trnh, thanh phô, bô nganh lien quan phôi hop vcn
Tong Lien doan trien khai cac quyet c1nh cua Thu tuong Chinh phu ye van, die
xây dmg nhà & và các thiêt chê cho cOng nhân lao dng.
- Co chlnh sách khuyn khich nguôi sir diing lao dng áp dçing các tiêu
chun k5 thut, h thông qun 1 tiên tiên, hin dai và áp dung cong ngh tiên
tiên, cong ngh cao, cong ngh than thin vth môi tnthng vào hoat dng san
xu.t, kinh doanh nhm cãi thin diêu kin lao dng, báo dam an toân, v sinh
lao dng cho ngithi lao dng. Nguii sü dyng lao dng có trách nhim dào tao
nãng cao trmnh d cho ngithi lao ding khi áp diing cong ngh mâi.
- Clii dao các ngành chüc nang tang cuông cOng tác kiêm tra, giám sat
vic thrc hin pháp 1ut ye an toàn v sinh lao dng; darn báo an ninh, an toàn
no'i i, nth lam vic cho cOng nhãn..
4. D nghj Thu tn'&ng ChInh phil chI do các b ngành lien quan ban
hành Ch thj v "Bão dam vic lam bn vüng, nâng cao mfrc sng, cãi thin
diu kin lam vic cüa cong nhân lao dng".
TM. DOAN CHU TICH

Noi n/zn:
- Van phông ChInh phü;
- Vi Cong tác Quoc hi, da phuong
và Doãn the, Vn phOng ChInh phü;
- Doàn Chii tjch TLD;
- Các ban, dcm vj thuc TLD;
- Luu: VT, TH.

rail Thanh Hãi

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VFT NAM
Dc 1p - Tr do - Hnh phiic
Ha Ne5i, ngày 22 tháng 12 nám 2020
BAO CÁO
Kt qua thirc hin mt s chInh sách v bào dam vic lam, nâng cao mirc
sng, cãi thin diu kin lam vic cüa cong nhân, lao dng
Trong nhQng näm qua, Dàng và Nhà nuóc d có nhiu chü truang, chinh
sách báo dam vic lam, nâng cao mc song và trng bithc cái thin diêu kin
lam vic cüa cong nhân, lao dtng (CNLD). Quôc hi chü trçng xây drng, hoàn
thin h thông pháp 1ut ye lao dng, cong doàn. ChInh phü dã ban hành
chuang trmnh hãnh dng thirc hin Kêt luan so 79-KL/TW ngày 25/12/20 13 cüa
B ChInh trj ye day manh thirc hin Nghj quyêt so Trung uang 6 khóa X ye
"tiêp tyc xáy dyng giai ccip cong nhán Vit Nam thO'i k day mgnh cOng nghip
hóa, hin di hOa dat nzthc"; giao cáo B, Ngành thrc hin cáo dê n, d an;
tiêp t1ic có nhng chinh sách phát triên m?nh các loai hInh doanh nghip, gàn
kêt chat chê gica phát triên kinh tê vói thrc hin tiên bO, cong bang xã hi,
nâng cao dM song 4t chat, tinh than cüa CNLD; diêu chinh müc lucng tOi
thiêu viing, phát triên nba a cho CNLD; xây dimg h thông an sinh xã hi. Thu
tuâng ChInh phü tIch crc dôi tho?.i vOi CNLD Ca nuóc; chi d.o cong tác kiêm
tra thic hin chInh sách, pháp lu.t tai cáo dja phuang; dâu tu các thiêt chê
cong doàn tai các khu cOng nghip, khu chê xuât.... gop phân xây dirng giai
cap cong nhân và to chcrc Cong doàn ngày càng vfmg manh..
Thirc hin quy ch phi hcip vâi Chinh phü, Tng Lien doàn Lao dng
Vit Nam trân tr9ng báo cáo kêt qua thirc hin mt so chInh sách ye vic lam,
nâng cao müc sOng, câi thin diêu kin lam vic cüa CNLD, nhi.r sau:
I. TINH HINH CIIUNG
TInh dn nay, Ca rnrâc có khoàng 53,5 - 54,0 triu ng.thi ti'r 15 tui tth
len có vic lam nü chiêm khoàng 48%); so 1uçmg lao dng lam cOng huang
luong là khoâng 24 — 24,5 triu nguai, trong do, CNLD trong cáo doanh
nghip chiêm trên 60%.' Trong 5 näm qua, CNLD trong các doanh nghip dâ
tang khoâng 26%.
Binh quãn giai don 20162018:2 các doanh nghip dang boat dng san
xuât kinh doanh thu hut 14,45 triu lao dng, tang 24,2% so vOi bmnh quân giai
don 2011-2015; giai don 2016-20 18 so vói giai doan 2011 —2015, phân theo
1. Tfnh toán cüa Vin Cong nhân và Cong doàn t dfi 1iu cüa Tang cic Thong k cOng b quy
ff12020.
2. T6ng cic Thng kê (2020): Sách trng doanh nghip nãm 2020. NXB. Thng kà. Trang 43-36.
Riêng s 1iu nàin 2019 —2020 là do Vin CNCD tmnh toán ti-On ca sO tham khào, d6i chiu tfr ngu6n s6 1iu
chung cla Tng cic Thng kê.
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lTnh vvc: doanh nghip cong nghip và xây dmg thu hut 9,27 triu lao dng,
tang 21,7%; doanh nghip djch v11 thu hut 4,92 triu lao dng, tang 30,9%;
phân theo loai hInh: doanh nghip doanh nghip ngoài nhà nuóc thu hiit 8,79
triu lao dng, tang 25,0%; doanh nghip dâu tii triic tiêp thu hut 4,46 triu lao
dng, tang 43,5%.
?i ngü CNLD tip tc gi vai trô quan tr9ng trong moi linh vvc, t1r
kinh té, chinh trj, van hoá - xã hi den an ninh, quôc phông; dông thai là içrc
lucmg san xuât chü yêu, trIc tiêp t?o ra phân 1&n cüa câi vt chat cho xã hi;
dugc Dàng, Nlià nuâc ghi nhn'.
II. VI1C LAM A IIIrONG TOI BAO DAM VIC LAM BEN VCJNG2
- Trong 5 nm qua, Dang và Nhà nuóc dã ban hãnh nhiu chü truxxng,
chInh sách, quy dnh nhàm bâo dam vic lam tot hn cho ngithi lao dng: Dê an
tiên lrnmg, bào hiêm xa hi, B 1ut Lao dng, các chInh sách ye ho trq tao vic
lam, dào tao nghê,...
Thrc hin sir chi dao cüa ChInh phü, trong 5 näm qua, các cp Cong
doàn tIch c11c tham gia xây dimg phuxmg an tái câu true doanh nghip nhäm
báo dam vic lam và chInh sách dôi vói ngi.thi lao dng khi thrc hin sap xêp,
cô phân boa doanh nghip nhà nirâc. Nhiêu nth dA lam tOt cong tác giOi thiu
vic lam, phôi hgp dào tao, dào tao 'ai nâng cao trInh d cho nguii lao dng
phü hçip vâi phrnmg an sap xêp si dung lao dng cüa doanh nghip.
D an cña ChInh phü v "Ddy mgnh các hoçit d7ng hpc tp suót dài trong
CNLD trong các doanh nghip ä'ên nárn 2020" duqc Tong Lien doan Lao dng
Vit Nam và các B, ngành, c quan, tO chic lien quan phôi hçip, tO chüc thirc
hin dat kêt qua tIch c1rc. TrInh d trung hçc phô thông cüa CNLD näm 2019 dat
t' l 66,7%; T 1 CNLD dã qua dào tao là 80%, chua qua dào tao là 20%,
CNLD diiçic dâo tao lai dat t3 1 43%, bc thq có tay nghê cao dat 22,5%.
Trong 5 nm qua, các cap cong doân dã to chuc dugc 3 5.449 cuc tuyên truyên
pháp lust, giáo dc chmnh trj cho gân 5,1 triu hrçt CNLD. Tong Lien doàn Lao
dng Vit Nam ban hãrih ch'txong trhih ye "Cong doàn Vit Narn dOng hành vài
C'hInh phi náng cao nàng 4w cgnh tranh quOc gia và phát triên ben virng dat
nztó'c, giai dogn 2019-2023", ban hanh 02 Dê an4 gop phân tao ca hidê nguôi
lao dng Co vic lam, thu nhp tOt hon, thIch ung nhanh v&i sir phát triên cüa thj
tru&ng lao dng trong bOi cãnh each mang cong nghip lan u tu.
1. Tinh toãn ca Viên Cong nhOn và Cong doàn ru sd lieu :h6ng ké: CNL nuc ta hin nay clii
chMm khoâng 15,0% dan s Va khoang 27,0% 1c luqng lao dng xA hi, nlnrng cia dong gOp trén 75% ngân
sách và trên 65% GDP c1a cá nirâc.
2. Tiêu cM xác dlnh "Vic lam bn v&ng", theo T chirc Lao ciQng Quóc t (ILO), gm 4 chi s ca
ban: (1) Lam vic vâi dy dü quyn con ngr&i; (2) Lam vic vói các diu kin chAp nhn di.rcic, bInh clang,
CO ca hi phát trin cá nhân; (3) Lam vic cO bão him, an toàn và chäm sOc src khoê; (4) Lam vic cO 06i
thoi va bão darn quyAn cong doãn.
3. KEt qua diu tra cila TLD nAm 2019.
4.BA On "COng doOn thorn gia vói ngw&i th dyng lao dç5ng nOng cao chat lwcmg nguán nhOn 4c. gOpphdn
ndng cao nóng sudt lao dçng; giai doçin 2019-2023" và BA On "cong doàn thorn gia dào 4w chuyán dat ngh cho ngzthi
lao dc5nggiai dogn 2020-2023 dfr2h hztOng din nOrn 2030".
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Các dja phuong, ngành và doanh nghip dã chü trçng và tIch circ thrc
hiên chinh sách nhàm dam bâo vic lam, thu nhp, tIch circ thirc hin cong tác
an sinh xà hi, gop phãn giám tác dng tiêu crc cüa Covid -19 den CNLD.
D(mg trrn9c khó khan chung cüa cci quail, dan vj, doanh nghip, Nba niióc và
xa hôi, nguvi lao dng dä chia sê dê cing vuçlt khó, mang lai vic lam lâu dài
han cho nhiêu nguii.
Tuy nhiên, vn con mt b phn lan CNLE) có vic lam b.p bênh, thu
nhp thâp, cuc song rat khó khän. Dc bit, näm 2020 tác dng cüa dai djch
Covid — 19 dà lam 31,8 triu lao dng tr 15 tuôi trâ len bj ãnh hu&ng. Trong
do 68,9% lao dông hi giâm thu nhp, gân 40,0% phãi giãin gRr lni'nghi giãn
vic!nghi luân phiên và khoâng 14,0% buc phài t.m nghi vic. Nhng ngành
có so lao dng giâm dáng kê nhu: ngãnh vn tài hãxg không và ngânh du ljch
(giàm 3 0,4%); ngành djch vi lim trü (giãm 29,9%); ngnh boat dng the thao,
vui chcii và giâi trI (giâm 17,4%); ngành an uOng (giâm 15,4%); ngành xây
dirng (gim 14,1%)'.
Qua trInh thirc hin nhim vii dai din, chãm lo, bâo v quyên, lçii Ich
c1ia ngithi lao dng, Cong doàn luôn huóng tói m11c tiêu xây dirng quan h lao
dng tiên b, hài hOa, On djnh. Các cap cong doàn dA lam tot cOng tác tuyên
truyên, lang nghe CNLD, dOi thoai, thuang luqng vai ng.thi si:r diing lao dng.
NAm 2020, Ca nu6c k mói 1.9 19 bàn thôa uâc lao dng tp the, nâng tong sO
bàn thOa uâc len 33.769 ban, tang 6.729 ban so vai näm 2016. Cong doàn phát
hin sóm và giâi quyêt kjp thii các tranh chap hoc nguy ca tranh chap lao
dng. Tich circ tham gia cüng các cap chInh quyên & dja phuo'ng và doanh
nghip giài quyêt hiu qua các cuc ngüng vic tp the, dInh cong. Vói sir no
lirc cLia các ben, vic xây drng quan h lao dng dã dat nhiêu két qua dáng ghi
nh.n, dc bit, nhiêu nguyen v9ng chmnh dáng, các van dê b(rc xüc cüa CNLD
tmg buâcduqc giãi quyêt.
Cüng v&i d, các hoat dng chàm lo igi Ich, phüc igi cho doàn viên,
ngu&i lao dng do cong doàn to chüc có nhiêu chuyên biên. Nhiêu chuang
trinh h trçi doãn viên, ngu1i lao dng nhii "Têt sum vây", "Tháng cong nhan",
"Mái am COng doàn", "Qu xã hi tir thin Tam lOng yang", Qu trq vOn dành
cho cOng nhan, chuang trInh phñc lgi, bfta an Ca... phát huy hiu qua, dugc
doân viên, ngu&i lao dng don nhn, dánh giá cao. Các hoat dng chàm lo d&i
song van hOa, tinh than cho nguii lao dng CO chuyên biên tIch crc, nhât là t,'r
khi Ban Bi thu Trung uong Dâng ban hânh Chi thj so 52-CT/TW ngày
9/01/2016 ye "Tang cuang sir länh dao cüa Dâng dôi v&i cOng tác nàng cao d&i
sOng tinb than cho cOng nhãn lao dng khu cOng nghip, khu chê xuât".
Vic thrc hin hq,p dng lao dng trong các doanh nghip d d.t dugc
nhieu lien b, t5' l k ket hgp dOng lao dng không xác djnh th&i hn hoc cO
1. T&ig cic th6ng kô (2020): Két qua didu tra dc5 xu'it dánh giá tác d5ng cña djch Covid-19 t&i
hoc2t d5ng san xuft, kinh doanh cza doanh nghiêp. Chinh phü (2020): Bdo cáo s 555/BC-CF ngày
19/10/2020 cza ChInh p1n v tmnh hInh thwc hin ki hoqch phát trin KTXH nám 2020 và 5 nàm 2016 —
2020; dz kiEn kl hoqch nãm 2021 và phwong hw&ng, nhiin vy 5 nam 2021 — 2025
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thè'i h.n tr 2-3 nm thng. Mc dü 4y, vin con g.n 5% CNLD chua duqc
doanh nghip k5' hqp dông lao dng dung theo quy djnh: CNLD chi duc giao
két hp dông bang li nói, hqp dông thai viihoc hgp dông ng.n hn ngay Ca
khi dang lam nhtng cong vic cO tInh chat on djnh, lâu dài ti doanh nghip.
NhiêuCNLE) dã buc phãi chap nhn k 3 - 4 lan hçip dông lao dng ngän hn
lien tiêp. Co không It CNILD dã bj mat vic và ra khOi day chuyên san xuât sau
khi dã lam vic trong thri gian tuang dôi dài cho doanh nghip (sau nhiêu lan
k h9p dong lao dng ngàn han) dê doanh nghip tuyên lao dng m6i1. Diêu
nay dang dt ra nhiêu thách thüc ye bão dam vic lam ben vng cho CNLD.
Ben cçznh do, tinh hInh quan h lao dng tiin d11 nhiu vá'n d phzc tgp.
TInh trng vi phm pháp lut lao dng con khá phô biên, gay nén bat bInh, mâu
thuãnva tranh chap lao dng. So vt dInh cong giâm nhung dã xuât hin nMng
yeu to ngoài quan h lao dng tác dng den các vii dInh công, gay mat an ninh
và tr.t tr an toàn xà hi. Theo thông ké, các vii dinh cOng chü yêu din ra
các doanh nghiêp dâu tu trirc tiêp rnrâc ngoài trong các ngành dt may, giày da,
chê biên go, din, din tü2.
iii. cAl THIN, NANG CÁO THU NHJP vA M& SONG CNLD3
Thii gian qua, Chmnh phü dà ban hành nhiu D an v cái cách chInh
sách tiên lucng, báo hiêm xã hi; các Nghj djnh hu&ng d thi hành B 1ut
Lao ctng, Lut Báo hiêm xa hi, Lu.t Bâo hiêm y tê, Lut Vic lam, các chinh
sách h trçl nguii dan gp khó khn do di dch Covid— 19. ChInh phü cüng
süa dôi Nghj djnh so 49/2013/ND-CP ngày 14/5/2013 ye h thông thang, bang
luang và dnh müc lao dng; Thu tuâng ChInh phii dã ban hành Chi thj so
03/CT-TTg ngày 25/01/2017 ye các giâi pháp day manh phát triên nhà
hi, trong do có nhà & cho cOng nhân KCN; ChInE phü dã ban hành Nghj djnh
so 149/2018/ND-CP ngày 07/11/2018 ye vic thrc hin Quy chê dan chü ca
sâ. D.c bit, Thu tuàng ChInh phil ban hành Quyêtdjnh so 655/QD-TTg ngày
12/5/2017 ye phê duyt Dé an "Dâu tu xây dmg các thiêt chê cüa cong nhân
ti các Khu cOng nghip, khu chê xuat" và Quyêt djnh sO 1729/QD-TTg ngày
08/11/2020 sira dôi, bô sung Quyêt dinE so 6551QD-TTg, giao lông Lien doàn
Lao dng Vit Nam phOi hop yâj các b ngành, dja phixang triên khai thirc
hiên.
1.Khào cüa Vin Cong nhânvà Cong doàn nm 2017-2018.
2. Báo cáo cüa Ban Quan h lao dng TLD: NAm 2017 — 2019, cã nuàc xáy ra 664 cuc ngmg vic
tp th, dlnh cOng tai 38 thih, thành ph6 cOng nghip tp trung (chX yu nhu: Tp. H Chi Minh, Dng Nai,
Bh Dircing, Long An, Tây Ninh, Tin Giang; Ha Ni, Hãi PhOng, Bc Giàng...); s vi,i xày ra ti các doanh
nghip cO vn du tir nuOc ngoài là 506 cuc (chMm 76,2%), doanh nghip tu nhân 158 cuc (chiém 23,8%).
Các doanh ngh.ip nganh dt may xãy ra nhiu cuc ngfrng vic tp th nhAt vói 301 cuc (chiém 45,33%);
nganh da giay là 105 cuc (chim 18,81%), nganh ché bin g 1 44 cuc (chim 6,63%); nganh din - diu
tu là 45 cuçc (chim 6,78 Ic), và các ngành khác là 169 cuçc (chiem 25,45%).
Riêng 11 tháng du nàm 2020, cá rnràc xày ra 124 cuc ng0ng vic tp th, dinh cong (73% thuc
doanh nghip có v6n du tir rnrOc ngoài).
3. Tiu chi xác djnh "Mfrc sing" dan cir, theo Tng cic Thong ké, gm 9 chi s ca bàn: (1) Giáo
diic (bang cp, chi giáo dic...); (2) Y t (bàn him, chi tiOu chm sOc sirc khoe...); (3) Lao dng — vic lam
(cong vic, s gi0 lain vic..),; (4) Thu nl4p; (5) Chi tiu; (6) Vt dpng cá xthân — gia dInh; (7) Nba o, Din,
Niràc, DMu kin v sinli nai an ch6n 0; (8) Tham gia chirong trinh trcr giOp; và (9) Khác
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Ben cnh vic th chirc di thoai cp Trung uong, th?yi gian qua Cong
doàn các cap d tham muu, to chüc nhiêu cuc dôi thoi gia chInh quyên các
Tinh, Thành ph vói CNLD nhm giái quyêt nhUng van dê c11 the lien quan
ctn vic lam, tin lucing, diu kin lam vic và diêu kin song cüa CNLD, gop
phân xây drng quan h lao dng tiên b, hài hôa, on djnh.
Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam va các Co quan d phi hqp xây
dirng phuong an tiên luong tôi thiêu vüng dê dua ,ra thão lun ti Hi dông
Tin luong Quôc gia, lam co sâ d ChInh phü quyêt djnh tiên luong tôi thiêu
yang hang 11am, vói mire tang bInh quãn näm sau cao han nám truâc, gop phân
cái thin thu nhp, dèd song cho ngithi lao dng. So vói nàm 2015, tiên hrcrng
tOi thiêu v1ng (trung bInh 4 vüng) nàm 2020 tang gap gân 1,43 lan. Hâu bet
các doanh nghip thc hin nghiêm vic diêu chinh mire lirang tôi thiêu yang
theo quy djnh eüa ChInh phü.
Theo khâo sat cüa Vin COng nhân và Cong doàn, Qu IV nAm 2020,
tiên luang lam can cit dóng bão hiêm xã hi (lucing ca bàn) cüa CNLD là 5,22
triu dông/tháng; Tin hang lam them gii là 934.000 dôngltháng; tong tiên
thiiô'ng, ehuyêncân là 2,1 triuJtháng; tong thu nhp thtrc tê là khoãng 7,4 triu
dông/tháng. Tiên luang tháng thire nhn cita CNLD phân 'theo vilng lucmg
trung bInh giaa dông tit 6,860 - 8,301 triu dông/tháng; ving 1 là 8,301 triu
dOng, vl1ng 2 là 7,369 triu dOng, viing 3-4 là 6,825 triu dOng. Trong 5 11am
qua, tiên hrcing thre tê ciia CNLD tang khoáng 35%. So CNLD có du dat, tIch
lily và khá hài lông, an tam vói vic lam, cuc sOng hin nay chü yêu thuc lao
dng quàn 1, lao dng có trInh d chuyên mon cao.
Vic thrc hin pháp lust v bâo him d. có mt s m.t tIch circ. TInh
den näm 2019, sau 11 näm thirc hin chmnh sách bão hiêm that nghip, dã có
gân 13 triu nguôi tham gia bão hiêm that nghip, chiêm 22,6% lrc luçrng lao
dng trong d tuôi câ nuâc. Giai do?n nay, so ngixi tham gia bào hiêm that
nghip tang bInh qun 7,8%/näm1. Tuy nhiôn, van con 4,6% CNLD chua tham
gia bão hiem that nghip theo quy djnh. TInh trng doanh nghip troll dóng, nq
d9ng bão hiêm din ra khá phO bien, hin eó khoàng 46,7% doanh nghip
chm dóng bào hiêm xa hi, so nay chiX yêu 6' các doanh nghip nhO và siêu
nhó'. Ci mt so nui, CNLE) không duqc giài quyêt các chê d do doanh nghip
ng ho.c trôn dóng bâo hiêm xa hOi. Ben cnh do, mire luang lam can cit dOng
báo hiêm xã hi thâp, trung bInh bang khoãng 70-80% mIre hang thc tê.
V xây drng thit ch Cong doàn, dn nay, Tng Lien doàn Lao dng
Viêt Nam dã trien khai dâu tu. thI diem 01 dir an thiét che COng doàn ti tinh
HàNam; dã có 40 dja phuang bô trI dat dê nghiên ciru dâu tu, xây drng thiêt
ehê Cong doàn ti eác khu Cong nghip, khu ché xuât. Thea khâo sat cüa Vin
Cong nhân và Cong doàn näm 2020, van cOn 65,6% CNLD hin dang phái
thuê nhà trç dé 6', trong do, 3,6% CNLD dang phâi 6' nhà thiêu kiên cô ho.c
nha don so, vOi diêu kin chit tri, m thâp, thiëu ánh sang, tin nghi sinE.
hot; 22,8% CNLD dang phài dilng nguôn nithe giêng dat, gieng khoan. Dc
bit, 97% CNLD 6' tr9 dêu trâ tiên thông qua chit nhà tr9 vói giá tien din cao
han khá nhieu so vói k triIc tiêp v&i cong ty din lrc nhà nuâc. Ngoài mt so
5/9

cuc thi, san chcii trén truyn hInh và mng xã hi, mt s hot dng do Cong
doàn to chrc, CNLD rat It có cc hi tham gia các hot dng vui chcii, giâi tn,
nâng cao d?ii song tinh than.
IV. BAO DAM DIEU KIW LAM VIC
Nhing näm qua, Nhà nTthc dã rt quan tm chi d?o ban hành tiêu chun,
diêu kin dê cãi thin diêu kin lam vic, thirc hin nhiêu giãi pháp bão dam an
ton, v sinh lao dng tai các nhà may, ca s& san xuât. Hithng üng Tháng hành
dng ye An toàn v sinh lao dng hang näm, các cap cong doàn to chi'ic nhiu
hoat dông thiêt th%rc, thu hñt dông dâo doàn viên, nguii lao dng tham gia, qua
do hu&ng t&i xây drng van hoá an toàn trong lao dng t?i nth lam vic. Thông
qua các cuôc gp cüa Thu tu&ng Chinh phU hang näm, cap üy, chInh quyên &
dja phucing, các doanh nghip quan tam cài thin diêu kin lam vic.
Quàn 1 nhà nuóc d& v&i cOng tác an toàn, v sinh lao dng ngày càng
di vào nên nêp, có chiêu sâu, trén cci s& sir phôi hcp cht chê, hiu qua giüa các
cap, các ngành. Cci quan quân 1 nhà nuóc kjp th&i ban hành các van bàn chi
dao, hu&ng dan, don doe triên khai ôông tác an toàn, v sinh lao dng. Cong
tác thông tin, tuyen truyên ye an toàn v sinE lao dng có nhiêu chuyên biên
tich crc, thu ht và phát huy dugc sir tham gia rng rãi cüa các cci quan truyên
thông gop phan quan tr9ng phông ngra, lam giám tai nan lao dng, bnh nghê
nghip; Tuy nhiên, & mt so dja phuong, cci s&, cOng tác quàn l nhâ n11óc dOi
v&i cong tác an toàn, v sinh lao dng chua dáp irng yêu câu; mirc d tuân thu
pháp lut ye an toàn, v sinh lao dng tai nhiêu cci so' chua nghiêm'.
Trong 5 nãm qua, tInh hInh tai nan lao dng dã co mt s s1r thay di
theo chiêu huóng tIch cuc. Näm 2019 so v&i nãm 2015, so vii tai nan lao dng
d giâm 6,4%; so nan nhân giàm 6,7%; so vii tai nan lao dng chêt ngu&i giàm
9,1% và s ngu&i chét giàm 8,4%. Tuy nhiên, ben canh nhUng chi so tIch crc,
sO lieu thông kê cho thây müc c1 phüc tap ye quy mô và dôi tuçing n bj tai
nan trong mi v tai nan laj có xu hu&ng tang, cii the, nêu so sánh vói näm
2015, so vu tai nan lao dng có tr 2 nan nhân tro' len cüa näm 2019 tang t&i
50,6% (79 vi so vo'i 119 vi) và so nan nhân là lao dng n& tang len 4,2%2.
NhIn chung, tInh hinh tai nan lao dng và diu kin lao dng dã duçxc câi
thin nhung & mt so cci so' diêu kin lao dng nói chung 'van cOn han chê, nhât
là trong các doanh nghip tu nhân, doarih nghip có quymô nhO, tInE trg nhà
xuâng.ch.t hp, may mOc, thiêt b. cOng ngh lac hu, nOng d bii, hoi khI dc
& nhiêu cci so' vuçit qua tiêu chuân cho phép, gay ânh hu&png xâu t&i sirc khOe

tai nan lao dng và s nguôi bi tai nan
1.Theo Báo cáo Xu huóiig vic lam 2019 tlil nam 2018 s
lao dng giâm so vol nam 2017 nhurng mCrc d nghiêm tr9ng ciia các vi,i ti nan lai tang 1n (s vi,i tai nan lao
dng chit ngiri tAng 70 vi, s6 ngixôi chit tang 107 ngxeri; nam 2019 xãy ra 1.587 vi tai nan lao dng lam bj
thucing 1.885 nguM, trong do 172 viii tai nan lao dng chat nguxi, lAm chit 183 ngirbi.
2. Theo Thông bAo tinli hlnh tai nan lao dng nam 2015, 2019 cüa BO Lao dng Thircmg binh vA Xâ
hôi (http://antoanlaodong. gov.vn/catldlPages/chitiettin aspx?IDNews=199 1)
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và bnh ngh nghip Ca truóc mt và lâu dài cho CNLD'.

v. iuiO KIJAN, VIJ(iNG MC CHfNH VE VIC LAM, DIEU
KIN LAM vic VA M1C SONG CUA CNLD
A

A

A

A

A

A

A

5.1. Van de ye vlçc lam va theu kiçn lam vçc
con bp bênh nên ph.n iOn CNLD không an tam,
- Hin nay, do vic
vic lam thiêu on djnh, thu nh.p chua bâo dam di song và Co tIch iQy c bàn.
lam

- TrInh d tay ngh cüa nhiu CNLD chua dáp irng t& yêu cu san xut,
kinh doanh; hiêu biêt pháp lut và các chê d chInh sách lien quan den CNLD
cOn h?n chê.
- Vn d báo dam tin luo'ng, thu nhp tin t6i thrc hin "Lwong dü
song"2 dang là van dê birc thiêt cüa CNLE) hin nay.
- Vn ct an toàn, v sinh lao dng 0 mt s nth chi.ra dugc bào dam; ch
d
vic, nghi ngcii, chäm b sirc khOe cho CNLD tai nhiêu doanh nghip
chua dtrçic thirc hin theo quy djnh.
lam

- Vic bâo dam quyn dai din cüa cOng nhân trong thuang luçing, dôi
thoai và bào v quyên, lqi ich hçp pháp, chInh dáng, thic hin dan chü 0 nai
vic cOn mt han chê.
lam

so

quyn tham gia, hi.rOng các chê d bào
- Vic báo dam an sinh xã hi
hiêm xã hi, bào hiêm y tê, bão hiêm that nghip van cOn mt sO han chê, bat
va

cap.

- COn tn tai tInh trng CNLD bj, phân bit di xà v vic lam, hcp dng
lao dng, tiên luong, phüc lci, hçc tp và co hti thàng tiên nghê nghip.
- Hiu 1irc, hiu qua thanh tra, kim tra, giám sat cüa Nhà nithc trong
thirc hin pháp luat lao dng tai mt sO doanh nghip van cOn nhiêu han ch.
5.2. Vn d câi thin mfrc sng cüa CNLJ)
- Vn d an ninh trt tr, v sinh mOi truOng 0 nhiêu nhà tr9 ciia CNLD
trong khu dan cu chua duçic bâo dam.
- H tng dch vi phvc vi sinh hoat — cuc sng — h9c tp — giái tn cüa
CNLD và con cña ho cOn nhiêu khó khän. Trong do, dc bit là van dê: chi phi
tiên din sinh hoat; nai khám bnh, gi trè, hçc t.p, vui chth giài trI cho CNLD
và tré em là con cüa ho.

O mt s noi, lao dng nhp cu cOn bj phãn bit di xü, chua dam báo
quyên bInh dng tiêp cn các dch vi,i cOng và phüc lcii tai dja phuong, nth Cu trñ.
1. Theo báo cáo b Y t nni 2018, hang nAm cá ntrâc chi có khoáng 20% CNLE) duçc khám src
khóe, nén tInh trng bnh nghè nghip khó kim soát. Trong do, s ngu&i kháin sirc khOe chuyên sâu clii 100
nghln ngithi, phát hin trén 5 nghIn nguri mc bnh ngh nghip.
2. Lirong dü sng là mi'rc hong ma ngtthi lao dng nhn thrcic cho thbi gian lam vic bInh thirông
diX d duy tn mfrc sng dàng hoàng cho bàn than và gia dinh. DO là mXc lucmg thp nhAt duqc trá cho mt
ngixOi lain vic toàn thai gian (40 — 48 giiltun) di d trang trãi nhitng chi phi ca bàn c.n thit — bao gm
thic phm dü dinh duang, nhà a phi hqp, các tiên Ich, chain sOc sfrc khOe, qun áo, di li và giáo dic, quan
h xA hsi, cüng vâi mt khoãn tin ti& kim cho tllclng lai và các sr vic bt khã kháng xãy ra (Theo
Oxfarm, 2019).
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- Co no'i, có h'ic, sr quan tam cüa các cap uS' Dàng, chInh quyên, Cong
doan, the to chüc doàn the tói cuc song CNLD "ngoài hang rào doanh
nghip" van con bj bO ngO.
5.3. Vn d tp hqp, vn dng, tuyên truyn, giáo diic
trj - tir tithng cho CNLD

5' thfrc chInh

- Sçr gn kt, tap hçp CNLD xây dirng 1irc lucmg doàn k& i nhiu noi
con han ehé; cOng tác 4n dng, tuyên truyên nâng cao nhn thüc chInh trj - tLr
tu&ng, lông yêu nuóc, thai d lao dng, thirc cOng dan xây drng và bâo v
To quOc chua dirçxc quan tam tuong xrng.

5'

5'

- Viêc nm bt tInh hInh, chI, nguyen vçng cüa CNLD cOn hn ch;
chat hrçmg, hiu qua hot dng các cap Cong doàn a nhiêu nai chua thirc hin
tot ,phucmg châm "Lay st hài lông cia ngwài lao d3ng là thzthc do dánh giá
chat lw'ng, hiu qua hogt d5ng cia cong doàn"1.
VI. MQT SO MEN NGH! CHfNH SACH
1. Khn trtwng, quyt 1it thiyc hin dng b các giãi pháp nhm
htthng tói vic lam ben vüng, nâng cao mfrc sOng, cal thin diêu kin lam
viêc cüa CNLB
- Báo dam vic lam và vic lam có thu nhp ngày càng t& hcm cho
CNLD; ch(i trpng cong tác dào to nghê và khâ näng thIch img cña CNLD v&i
cuOc cách mng cOng nghip lan thir tu.
- Chàm lo d'ôi sng v.t cht, tinh thin; hoàn thin các ch d an sinh xâ
hi và phát triên h thông phic lçii xã hi cho CNLD.
- Xây dng, phdt trièn và nâng cao hiu qua hot c1ng cüa t chüc cci

so Dãng và cáctô chüc chInh trj - xã hi ti doanh nghip; quàn 15' tot sir ra dOi
và hot dng to chrc cüa ngithi lao dng tii doanh nghip, gän vOi m11c tiêu
xây dirng quan h lao dng tiên b, hài hoà, on djnh.
- Giáo dic bàn linh chInh trj, tu tuOng, lông yêu nuOc, khát vQng vuon
len; tp hçip, doàn kêt và 4n dng CNLD tIch circ tham gia và ing h hot
dng COng doàn Vit Nam.
- Di mó'i mznh ml hoat dng cüa các cap cOng doàn, lay s'r hài lông
cüa doàn viên, ngixôi lao dng là thuOc do dánh giá chat hrgng, hiu qua ho.t
dng cüa cOng doàn.
- Nâng cao hiu lrc, hiu qua cOng tác thanh tra, kim tra giám sat thxc
hin pháp 1u.t lao dng tai doanh nghip.
- Tang czthng du Eu' nghiên cá'u, khào sat dánh giá, kjp thai phân nh
tam tu, nguyen vong, kiên nghj hoàn thin chInh sách cüa CNLD vOi Trung
uong Dâng, ChInh phü, các Bi, Ngành và các dja phrnmg.

1. CM thj s6 37/CT-TW ngày 3/9/20 19 cia Ban BI thu Trung uong v tang cu&ng sr lAnh
dao xây drng quan h lao dng hài hôa, 6n djrth và tik b trong tmnh hthh mâi.

8/9

dao, cM

2. ChInh sách phát trin khu cong nghip: Thrc hin djnh huóng phát
trién khu cong nghip theo mô hInh "khu cong nghip — do thj - djch vu" dông
b. Khu cong nghip gän vói phát triên k.hu dan Cu, co s& h. tang xây dirng
dông b. Trong do phãi có h thông tin Ich dáp crng dLrcYc nhu câu riêng cho
cong nhãn, gia dInh cong nhãn, con cong nhânnói riêng và cho 1irc lugng lao
dng cüa các khu cong nghip nói chung (kê cà lao dng chat luçmg cao,
chuyêngia...).
3. Thu hthng Chink phü nghiên c&u thm ban hành C'hi dij v "Bão
dam vic lam ben vüng, nãng cao mfrc sng, cãi thin diu kin lam vic
cüa cong nhãn lao dng" nh&m xây drng quan h lao dng tiên b, hài hOa,
on djnh, gop phân thiêt thc vào sv phát triên kinh tê - xâ hi cña dat nu&c.
DOAN CHU TICH
TONG LIEN DOAN LAO DQNG VIT NAM
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