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Lời giới thiệu 
  
 ðồng hành cùng với lịch sử ñấu tranh cách mạng của dân tộc, vận ñộng cùng 
với quy luật phát triển chung của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, 85 năm qua, 
dưới sự lãnh ñạo của ðảng Cộng sản Việt Nam, giai cấp công nhân và tổ chức 
Công ñoàn Việt Nam không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng. Kể từ 
khi thành lập, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, công ñoàn Việt Nam ñều phát huy vai trò, 
thực hiện tốt chức năng của mình, luôn trung thành với lợi ích của giai cấp công 
nhân và dân tộc, luôn tổ chức, vận ñộng giai cấp công nhân ñi ñầu trong sự nghiệp 
ñấu tranh giành ñộc lập dân tộc và trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. 
  Là một tổ chức chính trị - xã hội ñộc lập, “hoạt ñộng có tôn chỉ, mục ñích, 
phản ánh ý chí, nguyện vọng của ñông ñảo công nhân lao ñộng”, Công ñoàn Việt 
Nam ñã vận dụng sáng tạo kinh nghiệm hoạt ñộng của các tổ chức công ñoàn thế 
giới vào thực tiễn ñất nước; không ngừng củng cố và phát huy vai trò của mình.  
Bằng các phương thức hoạt ñộng và các phong trào hành ñộng cách mạng trong 
thời kỳ mới, tổ chức Công ñoàn Việt Nam tiếp tục tuyên truyền ñể giai cấp công 
nhân, viên chức, người lao ñộng tham gia xây dựng ðảng, xây dựng hệ thống chính 
trị, tham gia cải cách hành chính, ñấu tranh chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí 
... tạo cơ sở xã hội vững chắc ñảm bảo vai trò lãnh ñạo của ðảng và tăng cường sức 
mạnh của Nhà nước, góp phần cùng toàn ðảng, toàn dân, toàn quân ta vượt qua 
khó khăn, thách thức, tiếp tục ñẩy mạnh toàn diện công cuộc ñổi mới, thực hiện 
thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện ñại hóa ñất nước, vì mục tiêu xây dựng 
một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững 
bước ñi lên xã hội chủ nghĩa. 
 Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Công ñoàn Việt Nam (28/7/1929 - 
28/7/2014), Thư viện tỉnh Sơn La biên soạn và giới thiệu cùng bạn ñọc Thông tin 
khoa học chuyên ñề “Phát huy vai trò của Công ñoàn Việt Nam trong công cuộc 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. 
 Trân trọng giới thiệu!  
 

                                                                                  BAN BIÊN SOẠN 
 

 

 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Phát huy vai trò của Công ñoàn Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 
 

 
 
 
 

Thông tin khoa học chuyên ñề số 7/2014 
 

1 

 

CÔNG ðOÀN VIỆT NAM TRONG KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 
  
 Công ñoàn là t ất yếu l ịch sử 
 Trong việc xây dựng học thuyết 
CNXH của mình, C.Mác và Ph. 
Ăngghen coi phong trào công nhân và 
công ñoàn là một bộ phận cấu thành, 
mà V.I.Lênin ñã tôn vinh rằng: “Một 
công lao vĩ ñại của Mác là soi sáng 
vai trò lịch sử của giai cấp công nhân” 
(GCCN). 
 Từ nghiên cứu, tổng kết kinh 
nghiệm ñấu tranh giai cấp giữa giai 
cấp vô sản với giai cấp tư sản thời kỳ 
chủ nghĩa tư bản phát triển ở Tây Âu, 
với sự xuất hiện những liên minh vô 
sản sơ khai vì quyền lợi kinh tế cụ 
thể, sau ñó kết hợp lợi ích kinh tế với 
quyền lợi chính trị tối thiểu, phát triển 
thành những liên minh công nhân 
mang tính chất chính trị trong từng 
nước rồi tiến tới toàn cầu, tiêu biểu là 
“Hội Liên hiệp công nhân quốc tế” 
(1864 - 1872) - Quốc tế I, Mác khẳng 
ñịnh: “Các công ñoàn ñã trở thành 
những trung tâm tổ chức ñối với 
GCCN cũng giống như những thị xã, 
công xã thời trung cổ là những trung 
tâm tổ chức ñối với giai cấp tư sản. 
Nếu công ñoàn cần thiết cho cuộc 
ñấu tranh du kích giữa tư bản và lao 
ñộng, thì công ñoàn lại càng quan 
trọng hơn với tư cách là lực lượng có 
tổ chức ñể tiêu diệt bản thân chế ñộ 
lao ñộng làm thuê và quyền lực của tư 
bản”. “Nhiệm vụ chính là giải phóng 
hoàn toàn GCCN, các công ñoàn 
cũng phải rèn luyện ñể hoạt ñộng một 
cách tự giác với tư cách là những 
trung tâm tổ chức của GCCN... Tự coi 

mình là những người ñại biểu của 
toàn bộ GCCN và chiến ñấu cho giai 
cấp ñó, các công ñoàn phải thu hút 
vào hàng ngũ mình cả những công 
nhân còn ñứng ngoài tổ chức. Các 
công ñoàn phải làm cho toàn thế giới 
tin rằng mình chiến ñấu không phải vì 
quyền lợi cá nhân hẹp hòi, mà là ñể 
giải phóng hàng triệu người bị áp 
bức”. Nghị quyết Hội nghị Luân ñôn 
1871 bàn về hoạt ñộng chính trị của 
GCCN do Mác và Ăngghen khởi thảo 
ñã nêu rõ: “ðể chống lại quyền lực 
liên hiệp của các giai cấp hữu sản, 
giai cấp vô sản chỉ có thể hành ñộng 
với tư cách là một giai cấp khi nào 
ñược tổ chức thành một chính ñảng 
ñặc biệt, ñối lập với tất cả các ñảng cũ 
do các giai cấp hữu sản lập ra”. 
 Như vậy, theo học thuyết cách 
mạng xã hội của Mác, việc ra ñời của 
tổ chức công ñoàn là tất yếu lịch sử 
và GCCN phải có chính ñảng của 
mình cũng là tất yếu lịch sử thì mới 
thực hiện ñược sứ mệnh lịch sử của 
mình.  
 Kế tục và phát triển học thuyết 
Mác, Lênin ñã có công rất lớn về hiện 
thực hóa vai trò của công ñoàn, ñặc 
biệt là về mối quan hệ công ñoàn với 
GCCN, công ñoàn với ñảng cộng sản, 
về nhiệm vụ và phương pháp hoạt 
ñộng công ñoàn trong ñiều kiện ñã có 
CNXH hiện thực ở nước Nga Xô viết 
với những luận ñiểm nổi tiếng, ñến 
nay vẫn còn giá trị thực tiễn, như: 
“Giai cấp vô sản ở bất cứ nước nào 
trên thế giới cũng chỉ phát triển và chỉ 
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có thể phát triển bằng con ñường 
công ñoàn, bằng sự tác ñộng qua lại 
giữa công ñoàn và ñảng cộng sản 
của GCCN, chứ không thể bằng con 
ñường nào khác”. 
 Bác Hồ và ðảng Cộng sản 
Việt Nam với Công ñoàn Vi ệt Nam 
 Trong quá trình tìm con ñường 
cứu nước, cứu dân, Nguyễn Ái Quốc 
ñã dồn mọi tâm lực vào hai vấn ñề cơ 
bản quyết ñịnh thắng lợi của cách 
mạng là con ñường (ñường lối) cách 
mạng và tổ chức lực lượng cách 
mạng, trong ñó có tổ chức công ñoàn. 
 Bác ñã dành sự quan tâm ñặc 
biệt ñối với phong trào công nhân và 
công ñoàn (lúc ñầu gọi là Công hội). 
Thời gian hoạt ñộng ở Pháp, cùng với 
ñòi hỏi ðảng Cộng sản Pháp “Tổ 
chức những nghiệp ñoàn hoặc thành 
lập các nhóm tương tự ở các thuộc 
ñịa” (Thư gửi Trung ương ðảng Cộng 
sản Pháp tháng 7/1923) và tranh thủ 
thời cơ tham gia hoạt ñộng trong 
Tổng Liên ñoàn Lao ñộng Pháp, Bác 
thường xuyên liên hệ với các nhà 
hoạt ñộng cánh tả Công ñoàn Pháp 
(CGTU) ñể tìm hiểu lý luận và kinh 
nghiệm hoạt ñộng công ñoàn; ñồng 
thời tranh thủ các diễn ñàn quốc tế ñể 
tuyên truyền về phong trào ñấu tranh 
của công nhân Việt Nam và ñưa ra 
yêu cầu cấp thiết phải có tổ chức 
công ñoàn ở các nước thuộc ñịa. 
Thông qua ðảng Cộng sản Pháp, Bác 
nhờ thành lập Công hội ðỏ người Việt 
Nam làm việc ở bến cảng Mácxây và 
Lơ Havơrơ; ñồng thời giao ñồng chí 
Nguyễn Lương Bằng thành lập Hải 

viên công hội tuyến ñường thủy Hải 
Phòng - Thượng Hải. 
 ðể chuẩn bị về tư tưởng và tổ 
chức cho việc thành lập ðảng và 
thành lập Công hội, Bác ñã mở các 
lớp huấn luyện cho Thanh niên Cách 
mạng ñồng chí hội. Phần lớn các 
thanh niên cách mạng ñược dự các 
lớp huấn luyện ñó ñều trở về nước 
gây dựng phong trào cách mạng 
trong công nhân, thành lập cơ sở 
ðảng và tổ chức Công hội trong nhiều 
nhà máy, hầm mỏ, bến cảng, ñồn 
ñiền. Trong ñó có ñồng chí Nguyễn 
ðức Cảnh ñược ðông Dương Cộng 
sản ðảng giao ñứng ra thành lập 
Tổng Công hội ðỏ Bắc Kỳ và trở 
thành lãnh tụ ñầu tiên của Công ñoàn 
Việt Nam. Tác phẩm “ðường Kách 
mệnh”, chương nói về Công hội, Bác 
viết: “Tổ chức công hội trước hết là ñể 
cho công nhân ñi lại với nhau cho có 
cảm tình; hai là ñể nghiên cứu với 
nhau; ba là ñể sửa sang cách sinh 
hoạt của công nhân cho khá hơn bây 
giờ; bốn là ñể giữ gìn lợi quyền cho 
công nhân; năm là ñể giúp cho quốc 
dân, giúp cho thế giới”, ñược coi là cơ 
sở nhận thức, lý luận và tổ chức cho 
tổ chức công hội, sau này là Công 
ñoàn Việt Nam. 
 Tư tưởng của Bác về GCCN và 
công ñoàn ñược ðảng ta quán triệt 
trong các chủ trương vận ñộng công 
nhân và lãnh ñạo hoạt ñộng công 
ñoàn sau khi ðảng ñược thành lập và 
suốt quá trình ðảng lãnh ñạo GCCN 
và nhân dân làm cách mạng. Mỗi thời 
kỳ và giai ñoạn cách mạng, Bác Hồ và 
ðảng ta ñều vạch ra ñường lối công 
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vận cụ thể, ñưa ra hình thức tổ chức 
tập hợp ñoàn kết GCCN và những 
người lao ñộng với các tên gọi phù 
hợp: Công hội ðỏ: 1929 - 1935, 
Nghiệp ñoàn Ái hữu: 1936 - 1939 
(còn gọi là Hội Công nhân phản ñế), 
Hội Công nhân cứu quốc: 1939 - 
1945, Tổng Liên ñoàn Lao ñộng: 1946 
- 1962, Tổng Công ñoàn Việt Nam: 
1962 - 1988, Tổng Liên ñoàn Lao 
ñộng Việt Nam: 1988 ñến nay. 
 Sau khi GCCN và nhân dân lao 
ñộng có chính quyền, Bác và ðảng ñã 
thông qua Nhà nước pháp chế hóa, 
luật hóa vai trò lãnh ñạo cách mạng 
của GCCN, quyền hạn và trách nhiệm 
của công ñoàn ñối với CNLð, với ñất 
nước và với xã hội. Luật Công ñoàn 
1957 do Bác ñưa ra Quốc hội thông 
qua và ký ban hành, là một trong 
những bộ luật sớm nhất của nước ta 
và của thế giới về công ñoàn. Ngay 
trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ 
xâm lược còn rất ác liệt, Ban Bí thư 
TƯ ðảng (lúc ñó không có ñiều kiện 
họp toàn BCH TƯ ðảng) liên tục ra 
các nghị quyết (số 76/1964,167/1967) 
về tăng cường sự lãnh ñạo của ðảng 
ñối với công tác vận ñộng công nhân 
và hoạt ñộng công ñoàn. Hội nghị lần 
thứ 6 BCH TƯ ðảng Khóa X (2/2008) 
ñã ra Nghị quyết chuyên ñề về “Tiếp 
tục xây dựng GCCN Việt Nam thời kỳ 
ñẩy mạnh CNH - HðH ñất nước”, coi 
ñó “là nhiệm vụ quan trọng và cấp 
bách của ðảng, Nhà nước, của cả hệ 
thống chính trị, của mỗi công nhân và 
của toàn xã hội”. Hiến pháp 1980 ñã 
dành hẳn một ñiều (ðiều 10) hiến 
ñịnh vị thế của công ñoàn ñối với Nhà 

nước và quyền hạn, trách nhiệm của 
công ñoàn ñối với GCCN và người 
lao ñộng. Luật Công ñoàn năm 2012 
tiếp tục khẳng ñịnh vai trò công ñoàn 
ñại ñiện, bảo vệ quyền và lợi ích 
chính ñáng, hợp pháp của GCCN và 
người lao ñộng. Sinh thời, Bác Hồ 
ñịnh kỳ làm việc với lãnh ñạo Tổng 
Công ñoàn và 45 ngày trước khi “ñi 
xa”, Bác ñã dành một buổi làm việc 
tận tình, cặn kẽ với tập thể lãnh ñạo 
Tổng Công ñoàn Việt Nam (ngày 
18/7/1969). 
 Thuận lợi và khó kh ăn - thời 
cơ và thách th ức 
 Trong kinh tế thị trường và hội 
nhập kinh tế quốc tế, Công ñoàn Việt 
Nam có thuận lợi và thời cơ lớn ñan 
xen với khó khăn và thách thức không 
nhỏ. Thuận lợi lớn nhất, căn bản nhất 
là con ñường phát triển ñất nước theo 
ñịnh hướng XHCN phù hợp lý tưởng, 
nguyện vọng và lợi ích cơ bản của 
GCCN, ngày càng ñược cụ thể hóa, 
từng bước ñược ñiều chỉnh phù hợp; 
vai trò chủ thể xã hội của GCCN và vị 
thế công ñoàn ngày càng ñược thực 
tiễn ñất nước và xã hội thừa nhận, 
ñược luật hóa ngày một vững chắc. 
ðảng Cộng sản Việt Nam, bộ tham 
mưu của GCCN và công ñoàn, ngày 
thêm thực tiễn, kinh nghiệm, có ñủ 
bản lĩnh ñưa GCCN và dân tộc tiếp 
tục tiến lên theo con ñường ñã chọn. 
Sự cộng tác, phối hợp của cơ quan 
nhà nước với công ñoàn ngày thêm 
gắn bó, hoạt ñộng công ñoàn ngày 
càng thích ứng, ñã và ñang ñáp ứng 
tốt nguyện vọng, quyền lợi của GCCN 
và người lao ñộng trong kinh tế thị 
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trường mà không một tổ chức nào 
thay thế ñược. 
 Khó khăn, thách thức lớn nhất 
của công ñoàn là nhận thức của xã 
hội, trước hết là trong cơ quan nhà 
nước và giới chủ chưa ngang tầm với 
vị thế, vai trò công ñoàn. Cùng với ñó, 
khả năng và ñiều kiện khách quan 
hạn chế không nhỏ việc phát huy vai 
trò ñại diện, bảo vệ quyền và lợi ích 
của ñoàn viên, công nhân viên chức 
lao ñộng. Khắc phục những hạn chế, 
vượt qua những khó khăn, thách thức 
trên, rất cần có sự nhận thức sâu sắc 
hơn về vai trò của công ñoàn, sự tăng 
cường lãnh ñạo của ðảng, sự phối 
hợp, cộng tác của chính quyền và các 
tổ chức chính trị - xã hội và sự nỗ lực 
rất lớn của ñội ngũ cán bộ công ñoàn. 
 Về nhận thức, cần thấy rằng 
ðảng ñề cao vai trò của tổ chức công 
ñoàn không chỉ vì tổ chức công ñoàn, 
mà trước hết là vì sự lớn mạnh và 
thống nhất của GCCN là lực lượng 
nòng cốt và ñi ñầu trong CNH-HðH 
ñất nước, là cơ sở xã hội chủ yếu của 
ðảng, nền tảng chính trị chủ yếu của 
Nhà nước và ñất nước, là ñiều kiện 
trực tiếp giữ vững và tăng cường bản 
chất GCCN của ðảng. Trong các 
doanh nghiệp, nhất là khu vực tư 
doanh trong nước và ñầu tư của 
nước ngoài, không ai và tổ chức nào 
thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng, trạng 
thái công nhân, nắm ñược công nhân 
như cán bộ công ñoàn và tổ chức 
công ñoàn, bởi hơn 58 vạn cán bộ 
công ñoàn cơ sở cũng là công nhân, 
làm việc và sinh sống như người công 
nhân. Do nhận rõ sự khác biệt quan 

trọng này của công ñoàn với các tổ 
chức chính trị - xã hội khác, nên trong 
tham gia vào Dự thảo sửa ñổi Hiến 
pháp 1992, ñại ña số ñại biểu Quốc 
hội ñã ñồng tình giữ lại ðiều 10 về 
Công ñoàn ñã có từ Hiến pháp 1980. 
 ðây là công cụ pháp lý quan 
trọng mà các tổ chức chính trị - xã hội 
khác không có, nên cán bộ công ñoàn 
phải nắm vững và tận dụng tối ña 
công cụ pháp lý này phục vụ có hiệu 
quả chức năng bảo vệ quyền, lợi ích 
chính ñáng, hợp pháp của công nhân 
và người lao ñộng. 
 Quyền và lợi ích người lao ñộng 
mà công ñoàn có trách nhiệm bảo vệ 
ñã ñược quy ñịnh cụ thể trong Bộ luật 
Lao ñộng và Luật Công ñoàn 2012, 
nhưng việc làm và tiền lương là 
quyền lợi thiết thân, cơ bản của công 
nhân lao ñộng nước ta ñang là khó 
khăn rất lớn. Theo nguyên tắc “lương 
tối thiểu phải bảo ñảm mức sống tối 
thiểu của người lao ñộng”, nhưng 
thực tế lương tối thiểu mới bảo ñảm 
ñược trên dưới 60% mức sống tối 
thiểu. ðây là một trăn trở rất lớn của 
công ñoàn, cũng là quan tâm lớn của 
ðảng và Nhà nước. Cùng với ñó là sự 
bất bình ñẳng, thiếu công bằng trong 
phân phối và hưởng thụ ñã và ñang 
gây ra bức xúc trong CNLð và nhân 
dân ta. Như sự phân hóa giàu - 
nghèo trong kinh tế thị trường là ñiều 
khó tránh, nhưng trong khi ñông ñảo 
CNLð và người dân còn thu nhập ở 
mức thấp, trên 10% số hộ dân thuộc 
dạng nghèo, thì một bộ phận không 
nhỏ giàu lên bất chính. ðây vừa là 
trăn trở ñối với trách nhiệm bảo vệ lợi 
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ích người lao ñộng của công ñoàn, 
vừa là thách thức ñối với mục tiêu 
công bằng, dân chủ, phát triển ñất 
nước. 
 Xây dựng cơ sở tổ chức ðảng 
ñều khắp và công ñoàn vững mạnh là 
nhân tố quyết ñịnh trực tiếp việc phát 
huy vai trò của GCCN và công ñoàn 
trong kinh tế thị trường. 
 Khu vực doanh nghiệp tư nhân 
(ñầu tư của nước ngoài và doanh 
nghiệp tư nhân trong nước) chiếm 2/3 
lực lượng GCCN, tạo ra 60% giá trị 
sản xuất công nghiệp và 40% ngân 
sách Nhà nước, là nơi quan hệ lao 
ñộng chứa ñựng nhiều phức tạp nhất, 
mà cơ sở tổ chức ðảng còn rất mỏng 
(khoảng 10% số doanh nghiệp có tổ 
chức ðảng); không có tổ chức chính 
quyền tại chỗ. Tổ chức công ñoàn 
mới có cơ sở trong 40% số doanh 
nghiệp tư nhân trong nước (số còn lại 
phần lớn là doanh nghiệp nhỏ, doanh 
nghiệp gia ñình) và 60% số doanh 
nghiệp ñầu tư của nước ngoài. Nên 
việc ñẩy nhanh tốc ñộ xây dựng tổ 
chức ðảng và tổ chức công ñoàn có 
tầm quan trọng quyết ñịnh, không chỉ 
ñối với phát huy vai trò của GCCN và 
công ñoàn trong kinh tế thị trường, 
mà còn là quyết ñịnh cho tăng cường 
bản chất GCCN của ðảng, cho việc 
ñưa chủ trương, chính sách và ảnh 
hưởng của ðảng vào GCCN, bảo 
ñảm thực hiện chủ trương phát triển 
kinh tế ñộc lập tự chủ và chính sách, 
pháp luật của Nhà nước tại các doanh 
nghiệp khu vực này. 
 Khu vực kinh tế nhà nước, 
trong ñó có doanh nghiệp nhà nước 

ñang trong xu hướng thu hẹp lại, vẫn 
ñang tạo ra 40% giá trị sản xuất công 
nghiệp và ñóng góp 60% ngân sách 
nhà nước, nhưng ñã và ñang có cách 
nhìn lệch lạc, ñánh giá thấp vai trò 
kinh tế khu vực này ñối với ổn ñịnh xã 
hội và phát triển ñất nước. Không ít 
người ñã ñòi hỏi tư nhân hóa 100% 
doanh nghiệp nhà nước, kể cả những 
doanh nghiệp yết hầu kinh tế - xã hội. 
Trong tham gia Dự thảo sửa ñổi Hiến 
pháp 1992, có người, tự mâu thuẫn 
mình khi tán thành “Nền kinh tế Việt 
Nam là nền kinh tế thị trường ñịnh 
hướng XHCN”, nhưng lại không tán 
thành “kinh tế nhà nước là chủ ñạo”. 
Như thế vừa không phù hợp với lô-
gích lịch sử là chế ñộ xã hội nào nền 
kinh tế ñó và ngược lại, vừa không 
thực tế. Từ những luận giải trên cho 
thấy, thực hiện tốt vai trò công ñoàn 
trong kinh tế thị trường là ñiều kiện rất 
quan trọng ñối với xây dựng GCCN, 
xây dựng ðảng, tăng cường hiệu lực 
quản lý nhà nước, phát triển ñất nước 
theo ñịnh hướng XHCN. Nên cùng với 
sự nỗ lực phấn ñấu cao của bản thân 
tổ chức công ñoàn, rất cần tăng 
cường và ñổi mới hơn nữa sự lãnh 
ñạo của ðảng, sự phối hợp, cộng tác 
của cơ quan nhà nước, của các ñoàn 
thể chính trị - xã hội trong Mặt trận Tổ 
quốc và doanh nhân các thành phần 
kinh tế nước ta. 

ðan Tâm 
(Tạp chí Lao ñộng & công ñoàn 
số 527+528  - Tháng 7/2013) 
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MỐI QUAN HỆ CÔNG ĐO�N VỚI ĐẢNG CỘNG SẢN  
TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 

 

 Lịch sử ra ñời và phát triển của Công ñoàn Việt Nam trong suốt hơn 80 
năm qua ñã khẳng ñịnh mối quan hệ gắn bó giữa tổ chức công ñoàn với ðảng 
Cộng sản. Ngày nay, trong ñiều kiện nền kinh tế thị trường ñịnh hướng XHCN, 
nhận thức ñúng ñắn về mối quan hệ này có ý nghĩa to lớn về mặt lý luận cũng 
như thực tiễn. 
 Mối quan hệ công ñoàn với ðảng Cộng sản thực chất là mối quan hệ giữa 
ñội tiền phong của giai cấp công nhân (GCCN) với toàn thể GCCN và người lao 
ñộng (NLð), với tổ chức ñại diện cho GCCN. Trong mối quan hệ công ñoàn với 
ðảng Cộng sản cần khẳng ñịnh rõ: ðảng lãnh ñạo công ñoàn, công ñoàn thực 
hiện ñường lối của ðảng. V.I.Lênin ñã chỉ rõ: “...Nhưng giai cấp vô sản ở bất cứ 
nơi nào trên thế giới cũng chỉ phát triển và chỉ có thể phát triển bằng con ñường 
công ñoàn, bằng sự tác ñộng qua lại giữa công ñoàn và ñảng của GCCN, chứ 
không thể bằng con ñường nào khác”. 
 Cần hiểu rõ sự khác nhau giữa công ñoàn với ðảng Cộng sản. ðảng là tổ 
chức chính trị, là hạt nhân của hệ thống chính trị, là người lãnh ñạo toàn bộ hệ 
thống chính trị. Công ñoàn là tổ chức chính trị - xã hội, là thành viên của hệ thống 
chính trị. ðảng là ñội tiền phong của GCCN, là người lãnh ñạo GCCN. Công 
ñoàn là tổ chức ñại diện cho GCCN, là người tuyên truyền, vận ñộng, tập hợp, 
thu hút, giáo dục, rèn luyện, xây dựng ñội ngũ GCCN, tổ chức các phong trào 
hành ñộng cách mạng trong GCCN. ðảng kết nạp những phần tử ưu tú nhất 
trong GCCN vào ðảng. Công ñoàn kết nạp toàn thể công nhân viên chức lao 
ñộng (CNVCLð) vào tổ chức Công ñoàn. ðảng là người ñề ra ñường lối, mục 
tiêu chính trị. Công ñoàn không có ñường lối riêng, không có mục tiêu chính trị 
riêng. Công ñoàn có mục tiêu hoạt ñộng, có các mặt công tác nhằm thực hiện 
ñường lối, mục tiêu chính trị của ðảng ñề ra. 
 I. ðảng lãnh ñạo công ñoàn 
 ðảng Cộng sản Việt Nam ra ñời chính là do yêu cầu nội tại của phong trào 
cách mạng ở trong nước kết hợp với sự tiếp thu chủ nghĩa Mác - Lênin, là kết 
quả của quá trình hoạt ñộng năng ñộng, sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chủ 
tịch Hồ Chí Minh ñã chỉ rõ: “Cần có sự lãnh ñạo của một ñảng cách mạng chân 
chính của GCCN, toàn tâm, toàn ý phục vụ nhân dân. Chỉ có sự lãnh ñạo của 
một ñảng biết vận dụng một cách sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào ñiều kiện 
cụ thể của nước mình thì mới có thể ñưa cách mạng giải phóng dân tộc ñến 
thắng lợi và cách mạng XHCN thành công”. 
 ðảng Cộng sản lãnh ñạo cách mạng nói chung và tổ chức công ñoàn nói 
riêng, ở Việt Nam, công ñoàn ra ñời trong sự lãnh ñạo của ðảng. Khác với các 
nước phương Tây, các công ñoàn với tư cách là hình thức sơ ñẳng của GCCN 
xuất hiện trước khi thành lập hình thức liên hiệp giai cấp cao nhất của GCCN là 
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chính ñảng. Công ñoàn Việt Nam dưới sự lãnh ñạo của ðảng ñã tiến hành vận 
ñộng GCCN ñấu tranh chính trị chống lại ñế quốc, giành chính quyền về tay 
GCCN, xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng. Ngày nay, dưới sự lãnh 
ñạo của ðảng Cộng sản, Công ñoàn Việt Nam ñã tích cực góp phần vào sự 
nghiệp CNH-HðH ñất nước. Trong ñiều kiện nền kinh tế thị trường ñịnh hướng 
XHCN, sự lãnh ñạo của ðảng ñối với tổ chức công ñoàn vẫn là ñiều cần thiết 
khách quan. Trên thực tế ðảng ñã trở thành người tổ chức mọi thắng lợi của 
cách mạng, người quyết ñịnh mọi thành công của phong trào công nhân và hoạt 
ñộng công ñoàn. Sự lãnh ñạo của ðảng ñối với tổ chức công ñoàn là một nguyên 
tắc quan trọng bảo ñảm cho công ñoàn thực sự là tổ chức chính trị - xã hội của 
GCCN và NLð, là ñiều kiện quyết ñịnh sức mạnh và hiệu quả hoạt ñộng công 
ñoàn trong ñiều kiện mới. 
 ðảng lãnh ñạo công ñoàn bằng ñường lối, thông qua nghị quyết của ñại 
hội, của cấp ủy ðảng. ðây là nội dung quan trọng, quyết ñịnh nhất trong sự lãnh 
ñạo của ðảng ñối với tổ chức công ñoàn. ðường lối chính trị của ðảng quyết 
ñịnh mục tiêu hoạt ñộng của tổ chức công ñoàn, là tiền ñề, là ñiều kiện ñể công 
ñoàn tập hợp ñoàn kết và tổ chức phong trào hành ñộng cách mạng trong 
CNVCLð. ðảng chỉ ra mục tiêu, phương hướng hoạt ñộng của công ñoàn, xác 
ñịnh rõ vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của công ñoàn trong từng giai ñoạn 
cách mạng. 
 ðảng luôn xác ñịnh công ñoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của 
GCCN, NLð, là thành viên của hệ thống chính trị, là người ñại diện, bảo vệ 
quyền, lợi ích của CNVCLð, là sợi dây nối liền ðảng với quần chúng CNVCLð, 
tham gia quản lý kinh tế, quản lý nhà nước, quản lý xã hội. ðảng luôn quan tâm 
ñến mọi mặt hoạt ñộng của công ñoàn. ðảng chăm lo nâng cao uy tín, mở rộng 
chức năng và quyền hạn của tổ chức công ñoàn trong xã hội. 
 ðảng luôn tôn trọng tính ñộc lập tương ñối về mặt tổ chức của tổ chức 
công ñoàn. Công ñoàn là một tổ chức ñộc lập bởi công ñoàn có ñiều lệ riêng, có 
chức năng, nhiệm vụ riêng, có nội dung, phương pháp hoạt ñộng riêng, có hệ 
thống tổ chức, ñội ngũ cán bộ riêng, có tài chính, tài sản riêng. Nhưng công ñoàn 
chỉ ñộc lập tương ñối về mặt tổ chức. Công ñoàn không ñối lập, không biệt lập, 
không trung lập, không tách rời sự lãnh ñạo của ðảng. 
 ðảng luôn phát huy vai trò của công ñoàn, vai trò trường học quản lý, 
trường học kinh tế, trường học CNXH của NLð. Vai trò của tổ chức công ñoàn 
ngày càng ñược nâng cao, thể hiện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, 
xã hội. ðảng luôn tôn trọng ý kiến của tổ chức công ñoàn, tôn trọng cán bộ công 
ñoàn, ñảm bảo cơ chế dân chủ trong mối quan hệ với tổ chức công ñoàn. Công 
ñoàn là chỗ dựa vững chắc của ðảng. ðảng không ra lệnh, không bắt ép công 
ñoàn phải làm. ðảng không bao biện, không can thiệp, không làm thay tổ chức 
công ñoàn. Song ðảng không vì thế mà “khoán trắng” cho công ñoàn. Vì “khoán 
trắng” là buông lỏng sự lãnh ñạo ñối với tổ chức công ñoàn. ðảng lãnh ñạo công 
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ñoàn về chính trị, tư tưởng, về tổ chức, ñặc biệt là về cán bộ. ðảng chăm lo xây 
dựng, củng cố hệ thống tổ chức, kiện toàn ñội ngũ cán bộ, ñổi mới nội dung và 
phương pháp hoạt ñộng công ñoàn. ðảng cử cán bộ ưu tú của ðảng ñể tổ chức 
công ñoàn lựa chọn bầu vào BCH công ñoàn các cấp. ðảng luôn kiểm tra hoạt 
ñộng của tổ chức công ñoàn, nhất là sự phối hợp giữa công ñoàn với nhà nước 
trong các mặt hoạt ñộng. Kiểm tra của ðảng ñối với hoạt ñộng của công ñoàn là 
thể hiện sự lãnh ñạo chặt chẽ, toàn diện của ðảng ñối với tổ chức công ñoàn. 
ðảng lãnh ñạo công ñoàn thông qua hoạt ñộng của các cấp ủy ðảng, vai trò của 
các ñảng viên. Mỗi cấp ủy, mỗi ñảng viên là người tuyên truyền, phổ biến ñường 
lối của ðảng trong CNVCLð, nắm tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh của 
CNVCLð, uốn nắn những sai lệch về tư tưởng của CNVCLð, phát huy vai trò 
tiền phong, gương mẫu của người ñảng viên trong hoạt ñộng công ñoàn, tích 
cực tham gia xây dựng tổ chức công ñoàn vững mạnh. 
 ðảng luôn coi trọng lãnh ñạo công ñoàn trong việc xây dựng GCCN lớn 
mạnh. ðảng ra các nghị quyết lãnh ñạo xây dựng GCCN trong các giai ñoạn 
cách mạng. Nghị quyết số 20-NQ/TW tại Hội nghị lần thứ sáu BCH TƯ Khóa X 
về “Tiếp tục xây dựng GCCN Việt Nam thời kỳ ñẩy mạnh CNH-HðH ñất nước” 
nêu rõ: Công ñoàn có vai trò quan trọng trực tiếp trong chăm lo xây dựng 
GCCN... Phát huy vai trò của tổ chức công ñoàn và các tổ chức chính trị - xã hội 
khác trong xây dựng GCCN. GCCN là cơ sở xã hội hình thành và phát triển tổ 
chức công ñoàn. Xây dựng GCCN lớn mạnh về mọi mặt, cả về chính trị, tư 
tưởng, trình ñộ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, cả về phẩm chất chính trị, xứng 
ñáng là lực lượng nòng cốt, ñi ñầu trong sự nghiệp CNH - HðH ñất nước. ðể 
phát huy vai trò của tổ chức công ñoàn trong xây dựng GCCN, cần xây dựng tổ 
chức Công ñoàn thực sự vững mạnh. ðổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức 
hoạt ñộng của công ñoàn các cấp, hướng mạnh hoạt ñộng về cơ sở, thực hiện 
ñồng bộ các chức năng công ñoàn, trong ñó chức năng bảo vệ quyền, lợi ích 
hợp pháp của CNVCLð là chức năng hàng ñầu, chức năng trung tâm, chức năng 
quan trọng nhất, là mục tiêu hoạt ñộng công ñoàn. Chú trọng ñào tạo, bồi dưỡng 
cán bộ công ñoàn, ñẩy mạnh hoạt ñộng công ñoàn trong các doanh nghiệp ngoài 
nhà nước, xây dựng tổ chức công ñoàn, phát triển ñoàn viên công ñoàn trong 
các thành phần kinh tế, mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế. 
 II. Công ñoàn th ực hi ện ñường lối của ðảng 
 Nội dung quan trọng nhất công ñoàn thực hiện ñường lối của ðảng là 
tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết của ðảng ñến CNVCLð và vận ñộng 
CNVCLð thực hiện tốt nghị quyết của ðảng. ðường lối của ðảng là những cơ sở 
tư tưởng của ðảng, những phương hướng hoạt ñộng cho toàn xã hội, những 
nhiệm vụ quan trọng cho nhà nước, mặt trận tổ quốc, các ñoàn thể, tổ chức xã 
hội, trong ñó có tổ chức công ñoàn. Công ñoàn thực hiện một cách chủ ñộng và 
sáng tạo những nhiệm vụ cách mạng theo ñúng ñường lối của ðảng. Căn cứ 
chức năng của mình các cấp công ñoàn cụ thể hóa ñường lối của ðảng thành 
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các chương trình hành ñộng cụ thể và tổ chức, vận ñộng CNVCLð thực hiện. 
Cùng với thực hiện ñường lối của ðảng, công ñoàn tham gia xây dựng chính 
sách, pháp luật, tuyên truyền, phổ biến và vận ñộng CNVCLð tích cực thực hiện 
chính sách, pháp luật và kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật 
của nhà nước nhằm thực hiện ñúng ñường lối của ðảng ñề ra. 
 Công ñoàn nắm vững tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh của ñoàn viên, 
CNVCLð, phản ánh với ðảng ñể ðảng lãnh ñạo nhà nước hoàn thiện chế ñộ, 
chính sách ñối với NLð. ðây là nội dung hoạt ñộng thiết thực của công ñoàn 
nhằm thực hiện ñường lối xây dựng GCCN của ðảng. Trong ñiều kiện nền kinh 
tế thị trường ñịnh hướng XHCN, ñời sống của CNVCLð còn rất nhiều khó khăn. 
Quan hệ chủ - thợ trong kinh tế thị trường ñòi hỏi công ñoàn góp phần tích cực 
bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính ñáng của CNVCLð. ðảng rất cần tiếng nói 
thẳng thắn, trung thực của tổ chức công ñoàn. Công ñoàn nắm chắc, thấu hiểu 
tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh của CNVCLð, nói lên tiếng nói của họ, thay mặt 
họ phản ánh với ðảng. Hết sức tránh bệnh thành tích, chỉ báo cáo mặt tốt, giấu 
giếm những khó khăn, nói không ñúng sự thật, không ñúng hoàn cảnh thực tế 
ñời sống của CNVCLð.  
 Công ñoàn bồi dưỡng ñoàn viên ưu tú ñể ðảng xem xét, kết nạp, tăng tỷ lệ 
thành phần công nhân trong ðảng. ðây là hoạt ñộng có ý nghĩa to lớn thực hiện 
ñường lối của ðảng. ðảng là ñội tiền phong của GCCN. ðảng mang bản chất 
của GCCN. ðảng ñại diện quyền lợi của GCCN. Tăng tỷ lệ thành phần công 
nhân trong ðảng là nhân tố quan trọng góp phần nâng cao bản chất GCCN của 
ðảng. Nghị quyết ðại hội X Công ñoàn Việt Nam ñã nêu rõ: Giới thiệu mỗi năm ít 
nhất 90.000 công nhân ưu tú ñể ðảng bồi dưỡng, xem xét, kết nạp vào ðảng. 
Các cấp công ñoàn cần có kế hoạch cụ thể hằng năm, có chương trình bồi 
dưỡng, nâng cao trình ñộ mọi mặt cho CNVCLð, ñặc biệt những kiến thức, hiểu 
biết về ðảng Cộng sản, về mục tiêu chính trị của ðảng, về ñường lối phát triển 
kinh tế - xã hội của ñất nước. 
 Công ñoàn vận ñộng CNVCLð tích cực tham gia xây dựng ðảng trong 
sạch, vững mạnh. ðây là trách nhiệm lớn của tổ chức công ñoàn trong việc xây 
dựng và bảo vệ ðảng. Xây dựng ðảng trong ñiều kiện hiện nay là yêu cầu của 
ðảng, của dân tộc, của toàn xã hội và là yêu cầu bức xúc của GCCN. Xây dựng 
ðảng trong sạch, vững mạnh chính là ñể nâng cao năng lực lãnh ñạo của ðảng, 
ñể tổ chức thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của ñất nước. Xây 
dựng ðảng hiện nay là giữ vững và tăng cường bản chất GCCN của ðảng, là 
kiên ñịnh mục tiêu ñộc lập dân tộc gắn liền với CNXH, là trung thành và vận dụng 
sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào hoàn cảnh thực tế 
hiện nay của ñất nước. Công ñoàn vận ñộng CNVCLð tham gia ý kiến, ñóng góp 
cho cấp ủy ðảng, cho ñảng viên nhằm nâng cao vai trò tiền phong gương mẫu, 
vai trò lãnh ñạo của ðảng trong ñơn vị, xây dựng ñảng bộ cơ sở, chi bộ trong 
sạch, vững mạnh. Công ñoàn mở rộng sinh hoạt dân chủ trong CNVCLð, tuyên 
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truyền, giải thích ñể CNVCLð vững tin vào sự lãnh ñạo của ðảng, tích cực bảo 
vệ ðảng. 
 Công ñoàn tích cực góp phần tăng cường, củng cố khối ñại ñoàn kết toàn 
dân tộc, khối liên minh giữa GCCN với giai cấp nông dân và ñội ngũ trí thức 
trong nền kinh tế thị trường ñịnh hướng XHCN. ðây là nội dung có ý nghĩa chiến 
lược nhằm xây dựng nền tảng chính trị - xã hội vững chắc cho xây dựng ðảng 
trong sạch, vững mạnh, giữ vững vai trò tiền phong, lãnh ñạo cách mạng của 
ðảng Cộng sản trong thời kỳ mới. 
 Mối quan hệ công ñoàn với ñảng cộng sản trong ñiều kiện nền kinh tế thị 
trường ñịnh hướng XHCN ngày nay là vấn ñề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu 
sắc. Tăng cường sự lãnh ñạo của ðảng ñối với tổ chức công ñoàn là một ñòi hỏi 
tất yếu khách quan, quan hệ chặt chẽ giữa công ñoàn với ðảng Cộng sản, trong 
ñó ðảng giữ vai trò lãnh ñạo, công ñoàn là người thực hiện ñường lối của ðảng 
song vẫn giữ tính ñộc lập tương ñối về mặt tổ chức của tổ chức công ñoàn ñã 
ñược trải nghiệm qua thử thách lâu dài của cách mạng nước ta. Nó là yếu tố cơ 
bản góp phần tạo nên sự bền vững cho hệ thống chính trị, là vấn ñề mang tính 
quy luật vận ñộng của ðảng Cộng sản và tổ chức công ñoàn trong nền kinh tế thị 
trường ñịnh hướng XHCN. ðảng tăng cường sự lãnh ñạo ñối với tổ chức công 
ñoàn. Công ñoàn ngày càng thực hiện tốt ñường lối của ðảng. Trên cơ sở ñó 
mối quan hệ công ñoàn với ðảng Cộng sản ngày càng gắn bó mật thiết, chặt chẽ 
hơn, tạo ñiều kiện thuận lợi nâng cao hơn nữa vị trí, vai trò của tổ chức công 
ñoàn trong xã hội. 
                                                                                        PGS. Nguyễn Viết Vượng 
                                                                                    (Tạp chí Lao ñộng & công ñoàn  
                                                                                      số 527+528  - Tháng 7/2013) 
 
 
 

MỐI QUAN HỆ GIỮA CÔNG ĐO�N VỚI NH� NƯỚC TRONG NỀN 
KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 

 
 

 Ngày nay, trong ñiều kiện nền kinh tế thị trường ñịnh hướng XHCN, việc 
nghiên cứu mối quan hệ giữa công ñoàn với nhà nước có ý nghĩa quan trọng cả 
về mặt lý luận cũng như thực tiễn. 
 Mối quan hệ giữa công ñoàn với nhà nước trong chủ nghĩa tư bản và 
CNXH có sự khác biệt căn bản.  
 Trong chủ nghĩa tư bản, quan hệ giữa công ñoàn với nhà nước là quan hệ 
ñối kháng. Nhà nước tư sản dùng mọi phương tiện, kể cả bạo lực ñàn áp, không 
cho phép thành lập công ñoàn hoặc hạn chế tối ña mọi hoạt ñộng của công 
ñoàn, tìm cách hạn chế hoạt ñộng công ñoàn chỉ trong lĩnh vực kinh tế. Tổ chức 
công ñoàn trong quá trình vận ñộng và phát triển ñã hiểu rằng công ñoàn không 
chỉ ñấu tranh kinh tế mà ñấu tranh chống nhà nước tư sản là ñiều vô cùng cần 
thiết ñể bảo vệ quyền lợi trực tiếp của NLð, của ñoàn viên công ñoàn. 
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 Trong CNXH, mối quan hệ giữa công ñoàn với nhà nước có sự thay ñổi 
căn bản, ñó là sự thống nhất, phối hợp thay thế cho sự ñối kháng. Nhà nước 
XHCN là tổ chức chính trị, trụ cột của hệ thống chính trị, công cụ của giai cấp 
công nhân (GCCN), là tổ chức thực hiện quyền làm chủ của nhân dân lao ñộng 
dưới sự lãnh ñạo của ðảng Cộng sản. Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam là 
nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân. 
 Giữa nhà nước và công ñoàn có sự khác nhau: Nhà nước là tổ chức chính 
trị; công ñoàn là tổ chức chính trị - xã hội. Nhà nước có chức năng quản lý; công 
ñoàn có chức năng tham gia quản lý. Nhà nước là người bảo ñảm; công ñoàn là 
người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính ñáng của cán bộ, CNVCLð. Nhà 
nước là người ban hành pháp luật, chế ñộ, chính sách; công ñoàn là người tham 
gia xây dựng, vận ñộng CNVCLð thực hiện và giám sát các cơ quan nhà nước 
trong việc thực hiện pháp luật, chế ñộ, chính sách. Nhà nước quản lý bằng pháp 
luật, bằng biện pháp hành chính, kinh tế; công ñoàn quản lý bằng ñiều lệ, bằng 
vận ñộng, giáo dục, thuyết phục, tổ chức quần chúng hoạt ñộng. 
 Mối quan hệ giữa công ñoàn với nhà nước trong CNXH thực chất là quan 
hệ hợp tác, phối hợp ñể thực hiện chức năng, quyền, trách nhiệm của các bên 
theo quy ñịnh của pháp luật. Song cần hết sức chú trọng tránh khuynh hướng 
“Nhà nước hóa” công ñoàn. V.I.Lênin nhấn mạnh: “Công ñoàn... là một tổ chức 
của giai cấp ñang cầm quyền, ñang thống trị, ñang chấp chính, là tổ chức của 
giai cấp ñang thực hiện chuyên chính, giai cấp ñang thực hành sự cưỡng bức 
nhà nước. Nhưng công ñoàn không phải là một tổ chức nhà nước...”. Trong 
CNXH, công ñoàn có cùng mục tiêu chính trị với nhà nước, vì thế công ñoàn 
không thể ñối trọng với nhà nước. Lênin cũng nhấn mạnh quan hệ của công 
ñoàn với nhà nước thể hiện ở sự giúp ñỡ và ủng hộ nhà nước trong các hoạt 
ñộng nhằm xây dựng thành công CNXH. Người nói: “...Công ñoàn là “bể chứa” 
của chính quyền nhà nước”. “Công ñoàn không phải chỉ là một tổ chức, mà còn 
là nguồn gốc sinh ra tất cả chính quyền của chúng ta”. “Không có một nền móng 
như các tổ chức công ñoàn thì không thể thực hiện ñược các chức năng nhà 
nước. V.I.Lênin gọi công ñoàn là “người cộng tác gần nhất, cần thiết nhất của 
chính quyền nhà nước”. 
 Sự hợp tác trong mối quan hệ giữa công ñoàn với nhà nước vẫn giữ ñúng 
cho công ñoàn không phải là tổ chức nhà nước, bảo ñảm ñầy ñủ tính ñộc lập về 
mặt tổ chức của tổ chức công ñoàn là quy luật của mối quan hệ giữa hai tổ chức 
này. Sự hợp tác giữa công ñoàn và nhà nước ngày càng ñược mở rộng và ñi 
vào chiều sâu, nội dung và hình thức phối hợp ngày càng phong phú, kết quả ñạt 
ñược ngày càng rõ rệt nhằm mục tiêu chung là phát triển kinh tế - xã hội ñất 
nước. ðể thực hiện ñược ñiều ñó, về phía công ñoàn cần củng cố tính chủ ñộng 
của mình với tư cách là một tổ chức ñộc lập. 
 Ngày nay, trong ñiều kiện CNH, HðH ñất nước, mối quan hệ giữa Công 
ñoàn Việt Nam với Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam càng ñược phát triển 
mạnh mẽ. Công ñoàn với tư cách là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của GCCN 
và của NLð, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, ñại diện 
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cho cán bộ, CNVCLð chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính ñáng của 
NLð, tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia thanh tra, 
kiểm tra, giám sát hoạt ñộng của cơ quan nhà nước, tổ chức, ñơn vị, doanh 
nghiệp; tuyên truyền, vận ñộng NLð học tập nâng cao trình ñộ, kỹ năng nghề 
nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, cần 
hết sức chú ý ñẩy mạnh nội dung và ñổi mới phương pháp ñể nâng cao hiệu quả 
hoạt ñộng. Công ñoàn cần tổ chức thường xuyên việc nghiên cứu lý luận và tổng 
kết thực tiễn hoạt ñộng trong từng thời kỳ ñể rút ra những bài học kinh nghiệm 
quý giá cho tổ chức và hoạt ñộng công ñoàn, hết sức coi trọng tính chất chính trị 
và tính chất xã hội trong hoạt ñộng công ñoàn, thực hiện ñồng bộ các chức năng 
công ñoàn, trong ñó hết sức coi trọng chức năng ñại diện, bảo vệ lợi ích ñoàn 
viên, CNVCLð; tránh trùng lặp hoạt ñộng với những hoạt ñộng của các cơ quan 
nhà nước, dẫn ñến tình trạng song trùng hoạt ñộng không cần thiết, tốn công vô 
ích. Tập trung sức xây dựng công ñoàn cơ sở vững mạnh, lấy cơ sở làm ñịa bàn 
hoạt ñộng quan trọng nhất của tổ chức công ñoàn, ñẩy mạnh hoạt ñộng trong 
các cơ sở ngoài nhà nước, liên doanh, vốn ñầu tư nước ngoài - ñịa bàn rộng lớn 
và rất khó khăn trong hoạt ñộng công ñoàn. Coi trọng công tác ñào tạo, bồi 
dưỡng thường xuyên cho cán bộ công ñoàn, tiêu chuẩn hóa cán bộ công ñoàn, 
xây dựng ñội ngũ cán bộ công ñoàn có năng lực và phẩm chất hoàn thành tốt 
nhiệm vụ ñược giao. Phát triển ñoàn viên và tổ chức cơ sở của công ñoàn; tránh 
bệnh hình thức, bệnh quan liêu, bệnh hành chính trong hoạt ñộng công ñoàn. 
Phát huy dân chủ và cải cách hành chính trong hoạt ñộng công ñoàn; công ñoàn 
hết sức coi trọng hoạt ñộng và phát huy vai trò của mình trong quan hệ ñối tác xã 
hội, trong vận hành cơ chế hai bên và ba bên. Có mối quan hệ hài hòa với giới 
chủ, người sử dụng lao ñộng trên quan ñiểm hợp tác, vì lợi ích của mỗi bên. ðẩy 
mạnh quan hệ hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực hoạt ñộng công ñoàn nhằm xây 
dựng GCCN Việt Nam lớn mạnh, xây dựng tổ chức công ñoàn vững mạnh trong 
ñiều kiện hội nhập quốc tế. Tổ chức công ñoàn vững mạnh là ñiều kiện quan 
trọng trong việc củng cố và phát triển mối quan hệ giữa công ñoàn với nhà nước. 
Quan hệ giữa công ñoàn với nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong 
giai ñoạn hiện nay là quan hệ hợp tác, phối hợp ñể thực hiện chức năng, quyền, 
trách nhiệm của các bên theo quy ñịnh của pháp luật, góp phần xây dựng quan 
hệ lao ñộng hài hòa, ổn ñịnh và tiến bộ. Hai bên cần thấy rõ và thực hiện ñúng, 
có hiệu quả quyền và trách nhiệm của mình. 
 1. Quyền và trách nhi ệm của nhà nước với tổ chức công ñoàn 
 Nhà nước không can thiệp vào hoạt ñộng của công ñoàn, không kiểm 
soát, không bắt ép công ñoàn phải nghe theo mình. Nhà nước coi công ñoàn là 
ñoàn thể ñộc lập về tổ chức, tôn trọng tính ñộc lập ñó và ủng hộ công ñoàn hoạt 
ñộng. Nhà nước không những không kiểm tra hoạt ñộng của công ñoàn mà bản 
thân Nhà nước còn chịu sự kiểm tra của công ñoàn, của NLð. 
 Nhà nước bảo ñảm, hỗ trợ, tạo ñiều kiện pháp lý ñể công ñoàn thực hiện 
chức năng, quyền, trách nhiệm theo quy ñịnh của pháp luật. Tuyên truyền, phổ 
biến, giáo dục pháp luật về lao ñộng, công ñoàn và quy ñịnh khác của pháp luật 
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có liên quan ñến tổ chức công ñoàn, quyền, nghĩa vụ của NLð. Thanh tra, kiểm 
tra, giám sát và xử lý hành vi vi phạm pháp luật về công ñoàn. Phối hợp với công 
ñoàn chăm lo và bảo ñảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính ñáng của NLð. Phối 
hợp và tạo ñiều kiện ñể công ñoàn tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - 
xã hội, ñại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính ñáng của NLð. Lấy ý kiến 
của công ñoàn khi xây dựng chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp ñến tổ 
chức công ñoàn, quyền, nghĩa vụ của NLð. Nhà nước tạo ñiều kiện vật chất, kỹ 
thuật, trang thiết bị, phương tiện, tài chính, tài sản, thời gian ñể cán bộ công 
ñoàn hoạt ñộng. Nhà nước luôn tôn trọng, bình ñẳng và phối hợp chặt chẽ với tổ 
chức công ñoàn trong các hoạt ñộng. 
 2. Quyền và trách nhi ệm của cơ quan, t ổ chức, doanh nghi ệp với 
công ñoàn 
 Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp phối hợp với công ñoàn thực hiện 
chức năng, quyền, nghĩa vụ của các bên theo quy ñịnh của pháp luật. Tạo ñiều 
kiện cho NLð thành lập, gia nhập và hoạt ñộng công ñoàn. Phối hợp với công 
ñoàn cùng cấp xây dựng, ban hành và thực hiện quy chế phối hợp hoạt ñộng. 
Thừa nhận và tạo ñiều kiện ñể công ñoàn cơ sở thực hiện quyền và trách nhiệm 
theo quy ñịnh của pháp luật. Trao ñổi, cung cấp ñầy ñủ, chính xác, kịp thời thông 
tin liên quan ñến tổ chức, hoạt ñộng của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp theo 
quy ñịnh của pháp luật khi công ñoàn ñề nghị. Phối hợp với công ñoàn tổ chức 
ñối thoại, thương lượng, ký kết, thực hiện thỏa ước lao ñộng tập thể (TƯLðTT) 
và quy chế dân chủ cơ sở. Lấy ý kiến của công ñoàn cùng cấp trước khi quyết 
ñịnh những vấn ñề liên quan ñến quyền, nghĩa vụ của NLð. Phối hợp với công 
ñoàn giải quyết tranh chấp lao ñộng và những vấn ñề liên quan ñến việc thực 
hiện pháp luật về lao ñộng; ñảm bảo ñiều kiện hoạt ñộng công ñoàn, cán bộ công 
ñoàn và ñóng kinh phí công ñoàn theo quy ñịnh của Luật Công ñoàn 
 3. Quyền và trách nhi ệm của công ñoàn với nhà n ước  
 Công ñoàn hướng dẫn, tư vấn cho NLð về quyền, nghĩa vụ của NLð khi 
giao kết, thực hiện hợp ñồng lao ñộng, hợp ñồng làm việc với ñơn vị sử dụng lao 
ñộng. Công ñoàn ñại diện cho tập thể NLð thương lượng, ký kết và giám sát việc 
thực hiện TƯLðTT. Tham gia với người sử dụng lao ñộng xây dựng và giám sát 
việc thực hiện thang, bảng lương, ñịnh mức lao ñộng, quy chế trả lương, quy chế 
thưởng, nội quy lao ñộng. Công ñoàn ñối thoại với người sử dụng lao ñộng ñể 
giải quyết các vấn ñề liên quan ñến quyền lợi và nghĩa vụ của NLð. Tham gia với 
cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao ñộng. Công 
ñoàn có quyền kiến nghị với tổ chức, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, 
giải quyết khi quyền, lợi ích hợp pháp, chính ñáng của NLð bị xâm phạm. Công 
ñoàn ñại diện cho NLð khởi kiện tại tòa án khi quyền lợi của NLð bị xâm phạm 
và ñược NLð ủy quyền. Công ñoàn ñại diện cho tập thể NLð tham gia tố tụng 
trong vụ án lao ñộng, hành chính, phá sản doanh nghiệp ñể bảo vệ quyền, lợi ích 
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của tập thể NLð. Công ñoàn tổ chức và lãnh ñạo ñình công theo quy ñịnh của 
pháp luật. 
 Công ñoàn tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội. Công ñoàn 
tham gia với cơ quan nhà nước xây dựng chính sách, pháp luật về kinh tế - xã 
hội, lao ñộng, việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế 
(BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm lao ñộng (BHLð), nhà ở, phúc 
lợi tập thể, trợ cấp xã hội và chính sách, pháp luật khác liên quan ñến tổ chức 
công ñoàn, quyền, nghĩa vụ của NLð. Phối hợp với cơ quan nhà nước nghiên 
cứu ứng dụng khoa học, công nghệ, kỹ thuật bảo hộ lao ñộng, xây dựng tiêu 
chuẩn, quy chuẩn an toàn vệ sinh lao ñộng (ATVSLð). Tham gia với cơ quan nhà 
nước quản lý BHXH, BHYT, BHTN, giải quyết khiếu nại, tố cáo của NLð, tập thể 
NLð theo quy ñịnh của pháp luật. Tham gia xây dựng quan hệ lao ñộng hài hòa, 
ổn ñịnh, tiến bộ trong doanh nghiệp. Tham gia xây dựng quy chế dân chủ trong 
cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Phối hợp tổ chức phong trào thi ñua trong ñơn 
vị. Tham gia, phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra, 
giám sát việc thực hiện chế ñộ, chính sách, pháp luật về lao ñộng, công ñoàn, 
cán bộ, công nhân viên chức, BHXH, BHYT, BHTN và chế ñộ, chính sách, pháp 
luật khác liên quan ñến quyền, nghĩa vụ của NLð. ðiều tra tai nạn lao ñộng, bệnh 
nghề nghiệp, kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xây dựng, sửa ñổi, 
bổ sung chính sách, pháp luật có liên quan ñến tổ chức công ñoàn và quyền, 
nghĩa vụ của NLð. Công ñoàn có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp 
cung cấp thông tin, tài liệu và giải trình những vấn ñề có liên quan, kiến nghị biện 
pháp sửa chữa, ngăn ngừa vi phạm. 
 Công ñoàn có trách nhiệm tuyên truyền chính sách, pháp luật của nhà 
nước ñến NLð. Tuyên truyền, vận ñộng, giáo dục NLð học tập nâng cao trình ñộ 
học vấn, nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, nâng cao ý thức chấp hành pháp 
luật, chính sách của nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, ñơn vị. Vận ñộng 
NLð thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, tham nhũng, tiêu cực, tệ nạn xã 
hội. Công ñoàn vận ñộng cán bộ, CNVCLð tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ 
chính quyền nhà nước trong sạch, vững mạnh. Tôn trọng, bình ñẳng và phối hợp 
chặt chẽ với nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong các hoạt ñộng. 
 Trong ñiều kiện của nền kinh tế thị trường ñịnh hướng XHCN ở Việt Nam 
hiện nay, mối quan hệ giữa công ñoàn với nhà nước càng ñi vào chiều sâu và 
không ngừng ñược mở rộng, ñòi hỏi công ñoàn cũng như nhà nước cần tăng 
cường hơn nữa tính chủ ñộng của mình, khắc phục những mặt tồn tại, vướng 
mắc trong quan hệ hai bên, làm cho công ñoàn và nhà nước thực sự gắn bó, 
thống nhất, xích lại gần nhau hơn nhằm thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế - 
xã hội của ñất nước, xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, 
công bằng, văn minh. 
                                                                    PGS. Nguyễn Viết Vượng  
                                            (Tạp chí Lao ñộng & công ñoàn số 534 - Tháng 10/2013) 
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CÔNG ĐO)N TRONG HIẾN PHÁP VIỆT NAM 
 

 ðể hoàn thành sứ mệnh chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 
NLð, ñòi hỏi tổ chức công ñoàn phải không ngừng ñược kiện toàn về tư tưởng, 
tổ chức cũng như lực lượng, ñòi hỏi Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam phải 
tạo ñiều kiện về mặt pháp lý, ñặc biệt trong giai ñoạn xây dựng nhà nước pháp 
quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân hiện nay. Lịch sử lập 
hiến nước ta ñã trải qua 5 bản Hiến pháp, ñó là Hiến pháp 1946, Hiến pháp 
1959, Hiến pháp 1980, Hiến pháp 1992 (sửa ñổi bổ sung 2001) và Hiến pháp 
2013. Trong ñó, bắt ñầu từ Hiến pháp 1980, Công ñoàn Việt Nam với tư cách là 
một tổ chức chính trị - xã hội quan trọng trong tiến trình cách mạng ñã ñược luật 
hóa. 
 Hiến pháp 1980, tại ðiều 10 ghi rõ: “Tổng Công ñoàn Việt Nam là tổ chức 
quần chúng rộng lớn nhất của GCCN Việt Nam, là trường học chủ nghĩa cộng 
sản, trường học quản lý kinh tế, quản lý nhà nước. Trong phạm vi chức năng của 
mình, công ñoàn tham gia công việc nhà nước và kiểm tra hoạt ñộng của cơ 
quan nhà nước, tham gia quản lý xí nghiệp; giáo dục công nhân viên chức 
(CNVC); tổ chức phong trào thi ñua XHCN; cùng với cơ quan nhà nước chăm lo 
ñời sống và bảo ñảm quyền lợi của CNVC. Giá trị lớn nhất của Hiến pháp 1980 
ñối với tổ chức Công ñoàn Việt Nam không những ở chỗ lần ñầu tiên trong lịch 
sử lập hiến nước nhà, tổ chức công ñoàn ñã ñược luật hóa, mà còn trên cơ sở 
quy ñịnh luật pháp, tổ chức công ñoàn ñã ñược làm rõ các nội hàm về tính chất 
GCCN, vị trí, vai trò, chức năng, quyền hạn cũng như cơ chế hoạt ñộng. 
 ðến Hiến pháp 1992, cũng tại ðiều 10 quy ñịnh: “Công ñoàn là tổ chức 
chính trị - xã hội của GCCN và của người lao ñộng (NLð) cùng với cơ quan nhà 
nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền lợi của cán bộ, 
CNVC và những NLð khác; tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia kiểm 
tra, giám sát hoạt ñộng của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế; giáo dục cán bộ, 
CNVC và những NLð khác xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, về cơ bản, tinh thần 
của Hiến pháp 1980 về tổ chức công ñoàn ñược kế thừa; tuy nhiên, so với Hiến 
pháp 1980, Hiến pháp 1992 có bổ sung thêm hai nội dung ñể ñảm bảo sự hoàn 
chỉnh của tổ chức công ñoàn. Cụ thể: Thứ nhất, tại ñiều này quy ñịnh về tổ chức 
công ñoàn ñã bổ sung thêm “NLð”, ñiều này khẳng ñịnh tổ chức Công ñoàn Việt 
Nam không những là tổ chức chính trị - xã hội của GCCN, cán bộ viên chức, mà 
còn là tổ chức chính trị - xã hội của tất cả những NLð, không phân biệt ngành 
nghề, tính chất lao ñộng. Tổ chức công ñoàn xuất hiện và tồn tại mang trong 
mình sứ mệnh ñấu tranh, chăm lo, bảo vệ quyền của NLð. Từ nay NLð nói 
chung trong nền kinh tế từ các ñơn vị hành chính, sự nghiệp, cho ñến các ñơn vị, 
tổ chức sản xuất kinh doanh thuộc sở hữu công hoặc tư ñã có một tổ chức 
chung không những thể hiện tiếng nói, sự ñoàn kết nhất trí, ñồng thuận, mà các 
quyền và lợi ích chính ñáng còn ñược bảo vệ. Việc cụ thể hóa và mở rộng ñối 
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tượng ñấu tranh chăm lo, bảo vệ của tổ chức Công ñoàn Việt Nam tới mọi NLð 
ñã thể hiện ñược bản chất giai cấp và mục ñích của tổ chức công ñoàn trong 
Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, ñồng thời thể hiện ñược giá trị nhân văn 
sâu sắc. Thứ hai, bổ sung thêm chức năng cũng như quyền của tổ chức công 
ñoàn, ñó là chức năng, quyền giám sát hoạt ñộng của cơ quan nhà nước, tổ 
chức kinh tế theo quy ñịnh của pháp luật. Tuy nhiên, ở ñây cần phải làm rõ hơn 
về việc tổ chức công ñoàn thực hiện quyền kiểm tra, giám sát của mình ñối với 
hoạt ñộng của nhà nước và các tổ chức kinh tế, cụ thể là kiểm tra, giám sát nội 
dung gì? Hạn chế này ñã ñược Hiến pháp 2013 khắc phục. 
 Hiến pháp 2013, ðiều 10 quy ñịnh: “Công ñoàn Việt Nam là tổ chức chính 
trị - xã hội của GCCN và của NLð ñược thành lập trên cơ sở tự nguyện, ñại diện 
cho NLð, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính ñáng của NLð; tham 
gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội; tham gia kiểm tra, thanh tra, giám 
sát hoạt ñộng của cơ quan nhà nước, tổ chức, ñơn vị, doanh nghiệp về những 
vấn ñề liên quan ñến quyền, nghĩa vụ của NLð; tuyên truyền, vận ñộng NLð học 
tập, nâng cao trình ñộ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc. Tại quy ñịnh này, chức năng cũng như quyền của tổ chức công 
ñoàn ñã ñược làm sáng tỏ hơn và có tính chất triệt ñể, ñó là: Công ñoàn ñấu 
tranh, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của NLð (theo quy ñịnh của pháp 
luật về việc chấp hành pháp luật về hợp ñồng lao ñộng, tuyển dụng, cho thôi 
việc, tiền lương, tiền thưởng, BHLð, BHXH và các chính sách liên quan ñến 
quyền, nghĩa vụ và lợi ích của NLð). ðồng thời thực hiện quyền kiểm tra, thanh 
tra (nội dung mới - quyền mới của tổ chức Công ñoàn Việt Nam), giám sát hoạt 
ñộng của cơ quan nhà nước, tổ chức, ñơn vị doanh nghiệp trong việc chấp hành 
pháp luật về quyền và nghĩa vụ của NLð theo quy ñịnh của pháp luật dân sự, 
luật lao ñộng. Bên cạnh việc làm sáng tỏ hơn về chức năng cũng như quyền của 
tổ chức công ñoàn, trong Hiến pháp 2013 ñã khẳng ñịnh một trong những 
nguyên tắc hoạt ñộng của tổ chức công ñoàn, ñó là: Nguyên tắc tự nguyện của 
quần chúng. Tính tự nguyện của quần chúng trong hoạt ñộng công ñoàn là 
người ñoàn viên tự nguyện gia nhập tổ chức công ñoàn, tự nguyện tham gia, 
thực hiện các nhiệm vụ ñược giao trên cơ sở nhận thức ñược trách nhiệm và lợi 
ích của công việc mà chính mình có bổn phận hoàn thành. ðảm bảo tính tự 
nguyện của quần chúng trong hoạt ñộng công ñoàn có nghĩa là không gò ép, áp 
ñặt mà ñể ñoàn viên tự giác tham gia hoạt ñộng. Trước khi tiến hành một việc dù 
nhỏ, dù lớn cũng cần có sự giải thích, tuyên truyền thuyết phục ñể ñoàn viên hiểu 
ý nghĩa, nhận thức trách nhiệm, tự nguyện hành ñộng. Muốn vậy, những hoạt 
ñộng của công ñoàn phải có nội dung sát thực với những vấn ñề mà quần chúng 
quan tâm, hình thức thể hiện hấp dẫn lôi cuốn quần chúng tham gia. 
 Trên cơ sở tinh thần của Hiến pháp, qua các giai ñoạn, Nhà nước Việt 
Nam ñã cụ thể hóa hoạt ñộng của tổ chức công ñoàn bằng cách ban hành hệ 
thống các văn bản, quy phạm pháp luật quan trọng, chủ yếu về công ñoàn như: 
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Luật Công ñoàn năm 1990; Nghị ñịnh 133/HðBT ngày 20/4/1991 của Hội ñồng 
Bộ trưởng hướng dẫn thi hành Luật Công ñoàn; Nghị ñịnh số 302/HðBT ngày 
19/8/1992 của Hội ñồng Bộ trưởng về quyền và trách nhiệm của CðCS trong các 
doanh nghiệp, cơ quan; Chỉ thị số 60 ngày 24/2/1992 của Chủ tịch Hội ñồng Bộ 
trưởng về thi hành Nghị ñịnh 133/HðBT ngày 20/4/1991 của Hội ñồng Bộ trưởng: 
Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ với Tổng LðLð Việt Nam ban 
hành theo Quyết ñịnh số 465/TTg ngày 27/8/1994 của Thủ tướng Chính phủ; Bộ 
luật Lao ñộng năm 1994; Luật sửa ñổi bổ sung một số ñiều của Bộ luật Lao ñộng 
năm 2002; Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các tranh chấp lao ñộng năm 1996; các 
văn bản của Chính phủ, bộ, ngành quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ 
luật Lao ñộng - các luật tổ chức nhà nước; Luật Tổ chức Quốc hội năm 2002, 
Luật Tổ chức Chính phủ năm 2002, Luật Tổ chức HðND và UBND năm 2003; 
Luật Công ñoàn năm 2012 (sửa ñổi, bổ sung). 
 Nội dung các văn bản pháp luật liên quan ñến tổ chức công ñoàn nói trên, 
chủ yếu quy ñịnh về những vấn ñề sau: 
 Th� nh�t, ghi nhận về ñịa vị pháp lý của tổ chức công ñoàn, quy ñịnh về 
mối quan hệ giữa công ñoàn trong cơ quan nhà nước, ñơn vị, doanh nghiệp và 
các tổ chức có liên quan; xác ñịnh trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá 
nhân có liên quan trong việc phối hợp, tạo ñiều kiện cho hoạt ñộng của công 
ñoàn. Chẳng hạn: Tại ðiều 1, Luật Công ñoàn Việt Nam năm 2012 quy ñịnh: 
“Công ñoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của GCCN và của NLð, ñược 
thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội 
Việt Nam, dưới sự lãnh ñạo của ðảng Cộng sản Việt Nam; ñại diện cho cán bộ, 
công chức, viên chức, công nhân và những NLð khác (sau ñây gọi chung là 
NLð), cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và 
bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính ñáng của NLð; tham gia quản lý nhà 
nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt ñộng 
của cơ quan nhà nước, tổ chức, ñơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền, vận ñộng 
NLð học tập nâng cao trình ñộ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN”. Như vậy, công ñoàn là thành viên 
trong hệ thống chính trị xã hội Việt Nam, chịu sự lãnh ñạo của ðảng Cộng sản 
Việt Nam, chỗ dựa vững chắc và là sợi dây chuyền nối liền quần chúng với 
ðảng. Trong mối quan hệ với nhà nước, công ñoàn là người cộng tác ñắc lực, 
bình ñẳng tôn trọng lẫn nhau, ngược lại nhà nước tạo ñiều kiện về pháp lý và cơ 
sở vật chất cho công ñoàn hoạt ñộng. Với tổ chức chính trị, xã hội khác, công 
ñoàn là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hạt nhân trong khối liên minh 
công, nông, trí thức, bình ñẳng, tôn trọng, tạo ñiều kiện cho nhau hoạt ñộng 
(thông qua các nghị quyết liên tịch). 
 Th� hai,  quy ñịnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nguyên tắc, 
phương pháp hoạt ñộng của công ñoàn. Cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn của công ñoàn là: “ðại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính ñáng của 
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NLð”; “Tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội; “Trình dự án luật, 
pháp lệnh và kiến nghị xây dựng chính sách, pháp luật”; “Tham dự các phiên 
họp, cuộc họp, kỳ họp và hội nghị”; “Tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt 
ñộng của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp”; “Tuyên truyền, vận ñộng, giáo dục 
NLð”; “Phát triển ñoàn viên công ñoàn và CðCS”. ðặc biệt còn quy ñịnh rõ về 
quyền và trách nhiệm của ñoàn viên công ñoàn (ðiều 18, 19, Luật Công ñoàn 
2012). Về nguyên tắc hoạt ñộng: Công ñoàn hoạt ñộng theo ðiều lệ Công ñoàn 
Việt Nam, phù hợp với ñường lối, chủ trương, chính sách của ðảng và pháp luật 
của Nhà nước “dưới sự lãnh ñạo của ðảng”, thực hiện liên hệ mật thiết với quần 
chúng, “ñược thành lập trên cơ sở tự nguyện, tổ chức và hoạt ñộng theo nguyên 
tắc tập trung dân chủ”. Về phương pháp hoạt ñộng, công ñoàn hoạt ñộng trên cơ 
sở thuyết phục, tổ chức các phong trào thu hút ñoàn viên và lao ñộng tham gia 
hoạt ñộng một cách sâu rộng theo các chuyên ñề, xây dựng hệ thống quy chế và 
tổ chức hoạt ñộng bằng quy chế. 
 Th� ba, quy ñịnh về tổ chức hoạt ñộng của công ñoàn, bảo ñảm hoạt 
ñộng của công ñoàn, về giải quyết tranh chấp, xử lý vi phạm pháp luật công 
ñoàn. Công ñoàn ñược tổ chức theo mô hình ñứng ñầu có “tổng liên ñoàn”, bên 
dưới theo ñơn vị hành chính có “công ñoàn các cấp”, theo các ñơn vị, tổ chức, xí 
nghiệp có sử dụng NLð theo hợp ñồng lao ñộng thì có “CðCS” (ðiều 7 Luật 
Công ñoàn 2012). Về bảo ñảm hoạt ñộng của công ñoàn, có quy ñịnh cụ thể về 
công tác bảo ñảm tổ chức, cán bộ, ñiều kiện hoạt ñộng công ñoàn, tài sản, tài 
chính, quản lý, sử dụng, kiểm tra, giám sát tài sản, tài chính công ñoàn (Chương 
IV, Luật Công ñoàn 2012). 
 Như vậy, cùng với lịch sử lập hiến của nhà nước, tổ chức Công ñoàn Việt 
Nam, một chủ thể trong tiến trình cách mạng Việt Nam ñã không ngừng ñược 
củng cố và phát triển. Những nội dung cơ bản của công ñoàn Việt Nam về vị trí, 
tính chất giai cấp, vai trò, chức năng, quyền, nguyên tắc hoạt ñộng ñã ñược nêu 
ra và quy ñịnh rõ về mặt pháp lý. Trên cơ sở tinh thần Hiến pháp mà hệ thống 
văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức Công ñoàn ñã không ngừng ñược xây 
dựng và hiện thực hóa; tạo ñiều kiện về mặt pháp lý ñể tổ chức Công ñoàn Việt 
Nam hoàn thành nhiệm vụ của mình là: ðại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp 
pháp chính ñáng của NLð; có trách nhiệm tham gia với nhà nước phát triển sản 
xuất giải quyết việc làm, cải thiện ñời sống vật chất, tinh thần của NLð, góp phần 
thực hiện thắng lợi sự nghiệp ñổi mới và thành công của cách mạng XHCN.  
                                                                           Nguyễn Hải Hoàng 
                                              (Tạp chí Lao ñộng & công ñoàn số 549 - Tháng 6/2014) 
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CÔNG ĐO�N THAM GIA GIÁM SÁT V� PHẢN BIỆN XÃ HỘI TRONG QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI 
 

 “Trong quá trình ñổi mới, các cấp công ñoàn ñã tích cực tham gia giám sát 
và phản biện xã hội, thể hiện trên một số lĩnh vực chủ yếu như ủy ban kiểm tra 
công ñoàn cùng cấp báo cáo 6 tháng ñầu năm và tổng kết tham gia hoạch ñịnh 
và giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật, thanh tra, kiểm tra, giám sát 
hoạt ñộng công ñoàn. 
 1. Phổ biến, quán tri ệt và ch ỉ ñạo thực hi ện công tác thanh tra, ki ểm 
tra, giám sát 
 Các cấp công ñoàn ñã triển khai, quán triệt nội dung về công tác thanh tra, 
kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo tới cán bộ, ñoàn viên công ñoàn, 
thông qua các hội nghị BCH Tổng Liên ñoàn (TLð) hàng năm và thông qua các 
phương tiện thông tin ñại chúng, hệ thống báo chí, bản tin, trang thông tin ñiện tử 
trong hệ thống công ñoàn. 
 ðoàn chủ tịch TLð có quy ñịnh về việc công ñoàn thanh tra, kiểm tra, giải 
quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của ñoàn viên, CNVCLð. Chỉ ñạo 
công ñoàn các cấp xây dựng chương trình, nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, giải 
quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo giao cho ủy ban kiểm tra công ñoàn 
các cấp báo cáo 6 tháng ñầu năm và tổng kết cuối năm trước BCH công ñoàn 
cùng cấp. Theo phân cấp của TLð, các cấp công ñoàn ñã chủ ñộng xây dựng 
chương trình kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác tiếp ñoàn viên và NLð, 
thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giám sát theo hướng dẫn của TLð. 
 Tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện ðiều lệ Công ñoàn 
Việt Nam, chỉ thị, nghị quyết và các quy ñịnh của công ñoàn, quy chế dân chủ ở 
cơ quan, phản ánh ý kiến góp ý về phẩm chất ñạo ñức, tác phong, năng lực của 
cán bộ công ñoàn, những góp ý về công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và 
hoạt ñộng kinh tế công ñoàn; ý kiến ñóng góp của cán bộ, ñoàn viên công ñoàn 
về thực hiện chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính ñáng cho ñoàn 
viên và NLð... Hầu hết các ý kiến của ñoàn viên, CNLð ñã ñược các cấp công 
ñoàn kiểm tra, xác minh và ñề nghị BCH, ban thường vụ công ñoàn tiếp thu, giải 
quyết theo thẩm quyền. 
 Trong 5 năm gần ñây (2008 - 2013), các cấp công ñoàn ñã nhận ñược 
24.316 ý kiến phản ánh có nội dung về một số vấn ñề như người sử dụng lao 
ñộng vi phạm pháp luật lao ñộng về hợp ñồng lao ñộng, về tiền lương, tiền 
thưởng, ñiều kiện lao ñộng, việc ñiều chuyển NLð sang làm công việc khác trái 
pháp luật, vi phạm chế ñộ BHXH; TƯLðTT (thỏa ước lao ñộng tập thể), về sắp 
xếp lao ñộng trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp. Số ý kiến tham gia, 
phản ánh với cơ quan quản lý nhà nước và người sử dụng lao ñộng ñã ñược 
công ñoàn các cấp chủ ñộng tham gia giải quyết với nhiều hình thức như: Tổ 
chức thương lượng hòa giải, tổ chức ñối thoại, xem xét kiến nghị, chuyển ñơn và 
giám sát việc giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền; nhiều vụ việc phức tạp 
khó giải quyết nhưng ñã ñược tổ chức công ñoàn kiên trì bám sát, kiến nghị và 
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ñôn ñốc giải quyết ñể bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính ñáng cho ñoàn viên 
và NLð. Từ năm 2008 ñến 2013, công ñoàn các cấp ñã tham gia với cơ quan 
nhà nước và người sử dụng lao ñộng, bảo vệ cho 7.252 người ñược trở lại làm 
việc, 1.189 người ñược hạ mức kỷ luật, 76.937 người ñược hưởng các quyền lợi 
khác.  
 Những cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ tiếp ñoàn viên, CNVCLð, giải 
quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo có hiệu quả ñã góp phần nâng cao 
ý thức chấp hành ðiều lệ Công ñoàn Việt Nam; phát hiện và ngăn chặn kịp thời 
các biểu hiện vi phạm ñiều lệ, nghị quyết, chỉ thị và các quy ñịnh của công ñoàn; 
nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công ñoàn, hạn 
chế tiêu cực tham nhũng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính ñáng của ñoàn 
viên, CNVCLð và xây dựng tổ chức công ñoàn vững mạnh. 
 2. Công ñoàn tham gia xây d ựng Hiến pháp, pháp lu ật 
 Trong quá trình ñổi mới, công ñoàn ñã tích cực tham gia sửa ñổi, bổ sung, 
hoàn thiện hai bản Hiến pháp năm 1992 và Hiến pháp năm 2013. Qua ñó thể 
hiện trách nhiệm của các cấp công ñoàn trong việc tham gia giám sát và phản 
biện xã hội. 
 Tiếp thu ý kiến của công ñoàn, Hiến pháp năm 1992 khẳng ñịnh vai trò, vị 
trí của công ñoàn Việt Nam trong ñiều kiện ñẩy mạnh công cuộc ñổi mới, phát 
triển kinh tế thị trường nhiều thành phần có sự quản lý của nhà nước. Tuy nhiên, 
sau hơn 20 năm thực hiện, Hiến pháp năm 1992 cần ñược bổ sung cho phù hợp 
với ñiều kiện mới. Công ñoàn Việt Nam ñã tổ chức cho các cấp công ñoàn và 
ñoàn viên, CNVCLð ñóng góp nhiều ý kiến vào bản Dự thảo sửa ñổi Hiến pháp 
năm 1992. Các cấp công ñoàn ñã tổ chức hàng chục cuộc hội thảo, hội nghị 
nhằm phát huy dân chủ, sự sáng tạo và trí tuệ của cán bộ, CNVCLð tham gia 
vào bản Dự thảo sửa ñổi bổ sung Hiến pháp, nhất là ñiều quy ñịnh về công ñoàn 
trong Hiến pháp. 
 Tổng hợp ý kiến của cán bộ, CNVCLð, TLð ñã có báo cáo gửi Ủy ban Dự 
thảo sửa ñổi Hiến pháp năm 1992. Trong ñó, ñề nghị tiếp tục khẳng ñịnh vai trò 
của tổ chức công ñoàn, nên có một ñiều quy ñịnh riêng về công ñoàn trong Hiến 
pháp vì: Công ñoàn là tổ chức chính trị - xã hội có nhiều ñặc ñiểm khác biệt với 
các tổ chức chính trị - xã hội khác, là người ñại diện của GCCN và của NLð; mà 
GCCN là giai cấp lãnh ñạo cách mạng thông qua ñội tiên phong là ðảng Cộng 
sản Việt Nam. GCCN ñại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến; tiên phong 
trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, lực lượng ñi ñầu trong sự nghiệp 
CNH, HðH ñất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn 
minh; lực lượng nòng cốt trong liên minh GCCN với giai cấp nông dân và ñội ngũ 
trí thức dưới sự lãnh ñạo của ðảng. 
 Những ý kiến tham gia, thể hiện tâm tư, nguyện vọng của GCCN và tổ 
chức công ñoàn ñã ñược ñại biểu Quốc hội nghiên cứu, tiếp thu và cơ bản thống 
nhất với các ý kiến, kiến nghị của GCCN và tổ chức công ñoàn về việc sửa ñổi, 
bổ sung Hiến pháp 1992, ñặc biệt là nội dung quy ñịnh về công ñoàn, phù hợp 
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với thời kỳ ñẩy mạnh CNH, HðH và hội nhập quốc tế. Trên cơ sở ñó, ðiều 10 
của Hiến pháp năm 2013 khẳng ñịnh: “Công ñoàn Việt Nam là tổ chức chính trị - 
xã hội của GCCN và của NLð ñược thành lập trên cơ sở tự nguyện, ñại diện cho 
NLð, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính ñáng của NLð; tham gia 
quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội; tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát 
hoạt ñộng của cơ quan nhà nước, tổ chức, ñơn vị, doanh nghiệp về những vấn 
ñề liên quan ñến quyền, nghĩa vụ của NLð; tuyên truyền, vận ñộng NLð học tập, 
nâng cao trình ñộ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc. So với trước ñây, ðiều 10 Hiến pháp năm 2013 có một số ñiểm mới 
như: Khẳng ñịnh công ñoàn là tổ chức chính trị - xã hội của GCCN và của NLð 
ñược thành lập trên cơ sở tự nguyện; phân ñịnh rõ thẩm quyền, trách nhiệm của 
tổ chức công ñoàn ñối với NLð, tránh chồng chéo với các cơ quan, tổ chức khác; 
quy ñịnh công ñoàn không chỉ tham gia kiểm tra, giám sát mà còn “tham gia 
thanh tra” hoạt ñộng của cơ quan, tổ chức, ñơn vị, doanh nghiệp về những vấn 
ñề liên quan ñến quyền, nghĩa vụ của NLð; quy ñịnh ñầy ñủ, cụ thể và rõ ràng 
hơn về trách nhiệm của công ñoàn trong việc tuyên truyền, vận ñộng NLð học 
tập, nâng cao trình ñộ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật. 
 Trong quá trình ñổi mới, Công ñoàn Việt Nam ñã tổ chức cho CNVCLð 
tham gia hoạch ñịnh, sửa ñổi bổ sung nhiều văn bản pháp luật lao ñộng, ñặc biệt 
là Luật Công ñoàn 1990; Bộ luật Lao ñộng 1995; Luật Công ñoàn 2012 và Bộ 
luật Lao ñộng 2012. ðiều ñó thể hiện trách nhiệm tham gia xây dựng Nhà nước 
pháp quyền XHCN, ñồng thời thể hiện sự giám sát phản biện của công ñoàn với 
các cơ quan lập pháp, hành pháp. 
 Tham gia xây dựng Bộ luật Lao ñộng năm 2012, công ñoàn ñã có nhiều 
ñóng góp có tính phản biện ñối với cơ quan soạn thảo trong các chương mục nói 
về: Việc làm; hợp ñồng lao ñộng; về ñối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập 
thể, TƯLðTT; về tiền lương; về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; về kỷ luật 
lao ñộng; về an toàn lao ñộng và vệ sinh lao ñộng; về những quy ñịnh ñối với 
người lao ñộng nữ; những quy ñịnh riêng ñối với lao ñộng chưa thành niên và 
một số lao ñộng ñặc thù; về công ñoàn; về giải quyết tranh chấp lao ñộng. 
 Tham gia phản biện của công ñoàn trong quá trình nghiên cứu, biên soạn 
Bộ luật Lao ñộng ñã góp phần khẳng ñịnh quan ñiểm, những ñiểm mới cơ bản 
của Bộ luật Lao ñộng năm 2012, nhằm tiếp tục ñiều chỉnh các quan hệ lao ñộng 
phù hợp trong ñiều kiện mới, theo hướng khuyến khích, bảo vệ và phát triển 
quan hệ lao ñộng hài hòa, tiến bộ, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các bên, 
góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội trong ñiều kiện hội nhập 
quốc tế sâu rộng ở nước ta hiện nay. 
 3. Phối hợp với Chính ph ủ giải quy ết những vướng m ắc trong quá 
trình th ực hi ện chính sách 
 Hàng năm, ðoàn Chủ tịch TLð làm việc với Chính phủ, lập kế hoạch phối 
hợp hoạt ñộng, trong ñó phản ánh những kiến nghị, thể hiện nguyện vọng của 
CNVCLð và ñề xuất các phương án giải quyết, sửa ñổi những bất cập trong 
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chính sách, cơ chế hoạt ñộng, ñể Chính phủ có những ñiều chỉnh phù hợp với lợi 
ích chính ñáng của NLð; khắc phục những sai sót, bất cập về cách thức tổ chức 
thực hiện, những hạn chế, chồng chéo trong các quy ñịnh, quy chế, nghị ñịnh. 
 Các cấp công ñoàn ñều xác ñịnh xây dựng ðảng, xây dựng Nhà nước là 
những nhiệm vụ quan trọng, nên ñã tổ chức thực hiện và ñược kiểm tra, giám sát 
thường xuyên, kịp thời chỉ ñạo các CðCS thực hiện tốt công tác tham gia góp ý 
phê bình ñội ngũ cán bộ, ñảng viên của ðảng, phản ánh tâm tư, nguyện vọng với 
các ñại biểu Quốc hội, cán bộ các cơ quan nhà nước ñang tham gia hoạt ñộng 
trong tổ chức công ñoàn. 
 Công ñoàn tham gia giám sát các hoạt ñộng từ thiện, nhân ñạo, công tác 
xã hội, ñảm bảo cho những CNLð nghèo, những người có hoàn cảnh khó khăn 
ñược trợ giúp kịp thời, tránh nhầm lẫn, thất thoát. 
 4. Tham gia xây d ựng, giám sát th ực hi ện chính sách ñối với CNLð 
 Thực hiện chức năng ñại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, 
chính ñáng của CNVCLð, các cấp công ñoàn ñã có nhiều chương trình hoạt 
ñộng cụ thể như tham gia thực hiện ñường lối của ðảng về chính sách xã hội. 
Tổng LðLð Việt Nam và các cấp công ñoàn ñã có nhiều hoạt ñộng tích cực, 
ñóng góp hiệu quả vào quá trình xây dựng hoàn thiện và thực hiện chính sách 
việc làm, BHXH, BHYT, BHTN, chính sách nhà ở cho CNLð. Trợ giúp xã hội cho 
những CNLð ñặc biệt khó khăn, thực hiện xóa ñói giảm nghèo trong CNLð. 
Tham gia Chương trình xóa ñói giảm nghèo, thực hiện chính sách ñối với người 
có công. 
 Trong quá trình ñổi mới, các cấp công ñoàn ñã thực hiện tốt vai trò, trách 
nhiệm của mình, tích cực huy ñộng tinh thần, trí tuệ của ñội ngũ cán bộ, ñoàn 
viên, CNVCLð cả nước tham gia có hiệu quả việc xây dựng, thực hiện các chính 
sách của nhà nước; giám sát thực hiện ñường lối của ðảng, chiến lược công tác 
cán bộ của ðảng trong ñiều kiện mới, ñặc biệt là việc tham gia sửa ñổi Hiến 
pháp, Luật Cán bộ công chức, Luật Viên chức; Bộ luật Lao ñộng, Luật Công 
ñoàn, góp phần củng cố, nâng cao vai trò của MTTQ và các ñoàn thể chính trị - 
xã hội, nâng cao vị thế của tổ chức công ñoàn trong xã hội. 
 Tuy nhiên, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội của các 
cấp công ñoàn vẫn còn một số hạn chế như: Công tác tuyên truyền, phổ biến 
pháp luật về thanh tra, kiểm tra, giám sát tuy ñược triển khai thường xuyên, 
nhưng còn mang tính hình thức, nội dung, phương pháp kiểm tra, giám sát, phản 
biện chưa phong phú, chất lượng chưa cao. Các quy ñịnh của pháp luật về thẩm 
quyền, trình tự, thủ tục kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại có lúc chưa ñược 
thực hiện ñầy ñủ. Công tác kiểm tra trách nhiệm chấp hành pháp luật và giải 
quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan, ñơn vị và công ñoàn cấp trên ñối với cấp 
dưới chưa thường xuyên, chưa có trọng tâm, trọng ñiểm; việc xử lý vi phạm 
chưa nghiêm, còn có hiện tượng nể nang, né tránh. 
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 5. Một số giải pháp hoàn thi ện công tác giám sát, ki ểm tra, ph ản biện 
xã hội của các c ấp công ñoàn 
 ðể nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, 
phản biện xã hội của công ñoàn, trong thời gian tới các cấp công ñoàn cần: 
 - Tranh thủ sự lãnh ñạo của các cấp ủy ðảng, sự chỉ ñạo sâu sát của BCH 
công ñoàn các cấp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội, 
giải quyết khiếu nại, tố cáo. 
 - Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về pháp luật, nâng cao kiến 
thức mọi mặt cho cán bộ công ñoàn, nhất là khả năng giám sát phản biện xã hội. 
Coi ñây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các cấp 
công ñoàn. 
 - Thực hiện phân công trách nhiệm và sự phối hợp hoạt ñộng giữa các cấp 
công ñoàn và các ban chức năng của công ñoàn ñể thanh tra, kiểm tra, giám sát; 
giải quyết kịp thời ñơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; ñồng thời chủ 
ñộng tham gia có hiệu quả với các cơ quan nhà nước về hiệu quả cũng như bất 
cập của các chính sách ñối với CNLð. 
 - Các cấp công ñoàn tăng cường công tác kiểm tra, phúc tra việc thực hiện 
các kết luận, quyết ñịnh kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Xử lý 
nghiêm minh với cán bộ thiếu trách nhiệm, tham mưu ñề xuất sai làm ảnh hưởng 
ñến quyền, lợi ích hợp pháp của ñoàn viên và NLð. 
 - ðẩy mạnh ứng dụng kỹ thuật thu thập, nắm bắt thông tin từ cơ sở, từ 
ñoàn viên, CNVCLð ñể kịp thời xử lý. Chủ tịch công ñoàn các cấp thường xuyên 
ñối thoại, lắng nghe ý kiến các bộ phận giúp việc, tham mưu báo cáo về công tác 
thanh tra, kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội, giải quyết khiếu nại, tố cáo, trên 
cơ sở ñó kịp thời phản ánh với các cơ quan có thẩm quyền tiếp thu, giải quyết. 
                                                                              TS. Lê Thanh Hà 
                                              (Tạp chí Lao ñộng & công ñoàn số 547 - Tháng 5/2014) 
 
 
 

CÔNG ĐO�N VIỆT NAM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XI CỦA ĐẢNG  
 KẾT QUẢ V� PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI 

 

 Th�c hi �n Ngh � quy�t ð�i h	i XI c
a ð�ng, Công ñoàn Vi�t Nam ñã t 
ch�c quán tri �t sâu s �c, v�n d�ng sáng t �o vào th �c ti �n, ñ�y m�nh các 
phong trào hành ñ	ng cách m �ng, tham gia xây d �ng giai c �p công nhân, 
xây d�ng t ch�c công ñoàn, góp ph �n xây d �ng ð�ng và Nhà n ư�c trong 
s�ch, v�ng m �nh. 
 Kết quả thực hi ện nhi ệm vụ chính tr ị của các c ấp công ñoàn 
 Nâng cao bản lĩnh chính trị, trình ñộ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề, kiến 
thức pháp luật cho công nhân, lao ñộng. 
 Hoạt ñộng “Tháng công nhân” do công ñoàn tổ chức từ năm 2011, ñược 
Ban Bí thư kết luận trở thành nhiệm vụ thường xuyên hằng năm. Công ñoàn 
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tham mưu cho các cấp ủy ðảng chỉ ñạo thực hiện chương trình xây dựng, phát 
triển ñội ngũ công nhân cả về số lượng và chất lượng; nâng cao trình ñộ chính 
trị, ý thức giai cấp, tinh thần dân tộc ñể người lao ñộng có ý chí vươn lên trong 
ñiều kiện phát triển kinh tế tri thức và hội nhập quốc tế. Trong chương trình phối 
hợp hoạt ñộng, công ñoàn ñã tham gia với Chính phủ xây dựng chính sách ưu 
ñãi ñầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, nhất là trong các khu công nghiệp tập 
trung. ðồng thời, phối hợp với các cơ quan chức năng của Chính phủ xây dựng, 
thực hiện ñề án về giai cấp công nhân, ñầu tư mạnh hơn cho ñào tạo, ñào tạo lại 
và bồi dưỡng nâng cao trình ñộ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cho 
công nhân, ñặc biệt là công nhân trẻ, công nhân xuất thân từ nông dân, công 
nhân nữ, nhằm phát triển về số lượng, nâng cao về chất lượng, hợp lý về cơ 
cấu. ðến năm 2013, cả nước có 15 triệu công nhân, viên chức, lao ñộng 
(CNVCLð), ñã xuất hiện ñội ngũ công nhân trí thức (công nhân có trình ñộ cao 
ñẳng trở lên), chiếm khoảng 10% số công nhân cả nước. Tổng Liên ñoàn ñã tiến 
hành sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/01/2008 của 
Ban Chấp hành Trung ương ðảng Khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công 
nhân Việt Nam thời kỳ ñẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện ñại hóa”; làm cơ sở cho 
Bộ Chính trị có Kết luận số 79-KL/TW, ngày 25/12/2013, về ñẩy mạnh thực hiện 
Nghị quyết số 20-NQ/TW về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời 
kỳ ñẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện ñại hóa (CNH, HðH) ñất nước. 
 Các cấp công ñoàn ñã tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách, 
pháp luật cho công nhân, lao ñộng (CNLð); rèn luyện tác phong công nghiệp, kỷ 
luật lao ñộng, ñáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH, HðH và hội nhập quốc tế. 
Riêng năm 2013 ñã có 2,6 triệu CNLð ñược học tập về pháp luật lao ñộng và 
công ñoàn; 1,3 triệu CNLð ñược tư vấn pháp luật. Các hình thức, biện pháp 
tuyên truyền, giáo dục với người lao ñộng ñược vận dụng linh hoạt, phù hợp với 
ñiều kiện sống và làm việc của CNLð, nhất là ở khu vực doanh nghiệp có vốn 
ñầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và doanh nghiệp tư nhân. Sử dụng hiệu quả 
các phương tiện truyền thông của tổ chức công ñoàn và phối hợp chặt chẽ với 
các cơ quan tuyên truyền của ðảng, Nhà nước ñể tuyên truyền, phổ biến chủ 
trương, ñường lối của ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền 
về tổ chức công ñoàn, nhất là về những kinh nghiệm, gương ñiển hình tiên tiến 
trong CNLð. 
 Chăm lo ñời sống, ñại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính ñáng 
của người lao ñộng. 
 Tổng Liên ñoàn Lao ñộng Việt Nam chủ ñộng tổ chức nghiên cứu, ñề xuất, 
tham gia xây dựng, sửa ñổi, bổ sung các chính sách, pháp luật liên quan tới 
người lao ñộng và tổ chức công ñoàn; tham gia tích cực vào việc sửa ñổi, bổ 
sung Hiến pháp năm 2013; phối hợp các cơ quan chức năng giải quyết những 
vấn ñề bức xúc trong CNLð, như việc làm, tiền lương, thu nhập; ñiều kiện làm 
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việc, chế ñộ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; nhà ở, nhà lưu trú, nhà trẻ, mẫu 
giáo; các thiết chế văn hóa, nhất là tại các khu công nghiệp. Nhiều công ñoàn cơ 
sở ñã tham gia với người sử dụng lao ñộng xây dựng và thực hiện các quy ñịnh 
về việc khuyến khích, tạo ñiều kiện cho người lao ñộng tại doanh nghiệp học tập 
chính trị, pháp luật, văn hóa, ngoại ngữ; có các chính sách ñãi ngộ ñặc biệt ñối 
với công nhân có sáng kiến, có tay nghề cao, các chính sách ưu ñãi cho công 
nhân là người dân tộc thiểu số... 
 Các hoạt ñộng công ñoàn ñều hướng về cơ sở, nắm bắt kịp thời tâm tư, 
nguyện vọng của người lao ñộng; phối hợp chặt chẽ với người sử dụng lao ñộng 
tổ chức thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở, khuyến khích công ñoàn cơ sở 
thương lượng và ký kết thỏa ước lao ñộng tập thể với những ñiều khoản có lợi 
hơn cho người lao ñộng; xây dựng quan hệ lao ñộng hài hòa, ổn ñịnh và tiến bộ 
trong doanh nghiệp; vận ñộng, giải thích cho công nhân tại các doanh nghiệp nhà 
nước cổ phần hóa giữ cổ phần ñể phát huy quyền làm chủ của người lao ñộng. 
 ðẩy mạnh hoạt ñộng vay vốn từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm và từ 
các nguồn khác; nhân rộng mô hình Quỹ Trợ vốn cho người lao ñộng nghèo tự 
tạo việc làm (CEP) ở một số ñịa phương; nâng cao chất lượng, hiệu quả ñào tạo 
nghề của các trường dạy nghề; phối hợp với các cơ quan, ñơn vị tổ chức các 
hình thức tư vấn, giới thiệu việc làm ña dạng, phong phú. 
 Thực hiện công tác bảo hộ lao ñộng ở doanh nghiệp, công ñoàn cơ sở 
quan tâm chăm lo cải thiện ñiều kiện làm việc, ngăn ngừa tai nạn lao ñộng, bệnh 
nghề nghiệp cho công nhân, lao ñộng và tham gia bảo vệ môi trường; tích cực 
tham gia Chương trình quốc gia về bảo hộ lao ñộng, an toàn lao ñộng, vệ sinh 
lao ñộng. Tổng Liên ñoàn Lao ñộng Việt Nam tổ chức nghiên cứu nhiều ñề tài 
khoa học có giá trị về bảo vệ môi trường, bảo hộ lao ñộng. 
 Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao ñộng, 
Luật Công ñoàn; kiến nghị xử lý nghiêm, kịp thời những tổ chức, cá nhân có 
hành vi vi phạm pháp luật làm ảnh hưởng ñến quyền lợi người lao ñộng. Trong 5 
năm (2008 - 2013), công ñoàn các cấp giải quyết, tham gia giải quyết ñơn, thư 
khiếu nại, tố cáo, góp phần bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho hơn 85.000 người. 
Trong ñó, 7.252 người ñược trở lại làm việc; 1.189 người ñược hạ mức kỷ luật; 
76.937 người ñược giải quyết các quyền lợi khác.  
 Công ñoàn ñã ñẩy mạnh các hoạt ñộng xã hội, từ thiện; nâng cao hiệu quả 
hoạt ñộng Quỹ Mái ấm công ñoàn, Quỹ Tấm lòng vàng của báo Lao ñộng, Quỹ 
Tài năng sáng tạo nữ, Quỹ Bảo trợ trẻ em của Công ñoàn Việt Nam. Riêng năm 
2013, công ñoàn ñã góp Tết với người lao ñộng nghèo 1.091 tỷ ñồng; thăm và 
tặng 2.354.715 suất quà cho người lao ñộng và gia ñình chính sách trong dịp 
Tết. Chuyển cho Mặt trận Tổ quốc các cấp xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” số 
tiền 565,4 tỷ ñồng. Ủng hộ Chương trình Mái ấm công ñoàn 41,8 tỷ ñồng, xây 
2.769 căn nhà “Mái ấm công ñoàn” với số tiền 75,4 tỷ ñồng, góp phần xóa ñói, 
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giảm nghèo, hạn chế phân hóa giàu nghèo trong xã hội. ðặc biệt, Chương trình 
“Tấm lưới nghĩa tình” vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa ñã thu hút sự hưởng ứng 
của hàng triệu lượt ñoàn viên, người lao ñộng, tổ chức, doanh nghiệp trong cả 
nước với số tiền hỗ trợ hàng chục tỷ ñồng, giúp hàng trăm trường hợp gia ñình 
ngư dân gặp khó khăn khi hành nghề trên biển, ñộng viên họ yên tâm bám ñảo, 
bám biển, vừa lao ñộng sản xuất, vừa nâng cao cảnh giác, góp phần bảo vệ chủ 
quyền biển, ñảo thiêng liêng của Tổ quốc. 
 Tổ chức phong trào thi ñua yêu nước trong công nhân, lao ñộng, góp phần 
phát triển kinh tế - xã hội, bảo ñảm quốc phòng, an ninh. 
 Các cấp công ñoàn ñổi mới nội dung, phương pháp tổ chức, nâng cao hiệu 
quả các phong trào thi ñua; chủ ñộng phối hợp chỉ ñạo, tổ chức tốt phong trào thi 
ñua liên kết trên các lĩnh vực và các công trình trọng ñiểm nhà nước. ðiển hình 
là phong trào thi ñua hoàn thành các hạng mục trên công trường xây dựng Nhà 
máy Thủy ñiện Sơn La, Lai Châu; Công trình Khí - ðiện - ðạm Cà Mau... Tổng 
Liên ñoàn kịp thời khen thưởng, ñộng viên, khích lệ các tập thể, cá nhân, tôn 
vinh những CNLð tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong lao ñộng, sản xuất, công 
tác thông qua Giải thưởng Nguyễn ðức Cảnh, Giải thưởng Tài năng sáng tạo 
nữ; xây dựng, nhân rộng ñiển hình tiên tiến và gương “người tốt, việc tốt” trong 
CNLð. Vận ñộng cán bộ, công chức thực hiện cải cách hành chính, ñẩy mạnh 
cuộc vận ñộng xây dựng người cán bộ, công chức “Trung thành, sáng tạo, tận 
tụy, gương mẫu” góp phần nâng cao hiệu quả hoạt ñộng của nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa. 
 Xây dựng bộ máy tổ chức công ñoàn; tham gia xây dựng ðảng và nhà 
nước trong sạch vững mạnh. 
 Năm 2008, ðại hội X Công ñoàn Việt Nam ñề ra Chương trình phát triển 
1,5 triệu ñoàn viên. Thực hiện chương trình này, các cấp công ñoàn ñã rà soát, 
nắm chắc tình hình công nhân trong các loại hình doanh nghiệp, tăng cường 
công tác vận ñộng phát triển ñoàn viên, thành lập công ñoàn cơ sở ở các doanh 
nghiệp khu vực ngoài nhà nước và doanh nghiệp có vốn ñầu tư nước ngoài, xác 
ñịnh phát triển ñoàn viên là trách nhiệm của mỗi cán bộ, ñoàn viên và các cấp 
công ñoàn. Nhờ ñó, ñến cuối năm 2013 Công ñoàn Việt Nam có 8,2 triệu ñoàn 
viên và 116.000 công ñoàn cơ sở. 
 Thực hiện việc bồi dưỡng, giới thiệu công nhân ưu tú, nhất là công nhân 
trực tiếp sản xuất ñể ðảng xem xét kết nạp theo quy ñịnh của ðiều lệ ðảng, góp 
phần phát triển ñảng viên, xây dựng tổ chức ñảng trong các loại hình doanh 
nghiệp. Tổ chức thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị 
về tiếp tục ñẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương ñạo ñức Hồ Chí Minh; 
Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 Khóa XI “Một số vấn ñề cấp bách về xây dựng 
ðảng hiện nay”. Trong 5 năm 2008 - 2013, các cấp công ñoàn ñã giới thiệu hơn 
422.000 ñoàn viên ưu tú cho ðảng xem xét, kết nạp vào ðảng. Trong số ñó, hơn 
364.000 người ñã ñược kết nạp vào ðảng. 
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 Tổng Liên ñoàn Lao ñộng Việt Nam ñã xây dựng và tổ chức thực hiện 
Chương trình hành ñộng thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007, 
của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ ñẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện ñại 
hóa ñất nước; xây dựng Kế hoạch hành ñộng thực hiện Chiến lược quốc gia về 
bình ñẳng giới giai ñoạn 2011 - 2020; công ñoàn các cấp ñã tham gia có hiệu 
quả vai trò thành viên Ủy ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, thực hiện tốt vai trò ñại diện, 
bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính ñáng của nữ ñoàn viên công ñoàn và lao 
ñộng nữ. Công tác ñào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ nữ ñã có 
chuyển biến tích cực. Nhiều nơi, công ñoàn ñã chủ ñộng tham mưu, ñề xuất với 
cấp ủy ðảng cùng cấp trong quy hoạch, ñào tạo, bồi dưỡng và bố trí sử dụng 
cán bộ nữ; giới thiệu cán bộ nữ ưu tú ñể ðảng, Nhà nước ñào tạo, bồi dưỡng trở 
thành cán bộ lãnh ñạo các cấp. Tỷ lệ nữ tham gia Ban Chấp hành Tổng Liên 
ñoàn Lao ñộng Việt Nam, ban chấp hành liên ñoàn lao ñộng tỉnh, thành phố, 
ngành Trung ương ñạt bình quân 24%. 
 Tăng cường hoạt ñộng ñối ngoại của tổ chức công ñoàn. 
 Thực hiện ñường lối ñối ngoại nhân dân của ðảng, công tác ñối ngoại của 
Công ñoàn Việt Nam ñã ñạt ñược nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao 
vị thế của tổ chức Công ñoàn Việt Nam trong phong trào công nhân và công 
ñoàn quốc tế. 
 Công ñoàn Việt Nam ñã chủ ñộng mở rộng và phát triển quan hệ hữu nghị, 
hợp tác với trên 90 tổ chức công ñoàn các nước, các tổ chức công ñoàn khu vực 
và quốc tế, tổ chức công ñoàn ngành nghề trên thế giới, Tổ chức Lao ñộng quốc 
tế (ILO); tích cực tham gia các diễn ñàn quốc tế, các hoạt ñộng của phong trào 
công ñoàn thế giới. 
 Thông qua hoạt ñộng ñối ngoại và hợp tác quốc tế, Công ñoàn Việt Nam 
tranh thủ ñược sự ñồng tình, ủng hộ, hợp tác về kỹ thuật, tài chính, kinh nghiệm 
của công ñoàn các nước, các tổ chức công ñoàn khu vực và quốc tế, các tổ 
chức phi chính phủ và ILO trong công tác ñào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực 
hoạt ñộng của ñội ngũ cán bộ công ñoàn. ðóng góp tích cực vào thực hiện 
ñường lối phát triển kinh tế - xã hội của ðảng và hội nhập quốc tế. 
 Tóm lại, quá trình thực hiện Nghị quyết ðại hội XI của ðảng ñạt ñược 
những kết quả quan trọng, hoạt ñộng công ñoàn có nhiều ñổi mới, vị thế của tổ 
chức công ñoàn ñược nâng lên rõ rệt và ñúc kết những kinh nghiệm, như công 
ñoàn phải bám sát quan ñiểm chỉ ñạo của ðảng; hoạt ñộng hướng về cơ sở, lấy 
CNLð làm ñối tượng vận ñộng; quan tâm ñào tạo, bồi dưỡng ñội ngũ cán bộ 
công ñoàn ở các cấp; thường xuyên cải tiến lề lối làm việc, giữ vững kỷ cương, 
kỷ luật công tác; chú trọng công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn hoạt 
ñộng công ñoàn và xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh. 
 Công ñoàn Việt Nam ti ếp tục thực hi ện Ngh ị quyết ðại hội XI của 
ðảng 
 ðể tiếp tục thực hiện Nghị quyết ðại hội XI của ðảng, Tổng Liên ñoàn Lao 
ñộng Việt Nam ñã xác ñịnh phương hướng hoạt ñộng trong thời gian tới là: Tiếp 
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tục ñổi mới nội dung và phương thức hoạt ñộng công ñoàn theo hướng vì ñoàn 
viên và người lao ñộng, vì sự phát triển bền vững của ñất nước; tập trung hướng 
về cơ sở, thực hiện tốt chức năng chăm lo, ñại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp 
pháp, chính ñáng của ñoàn viên và người lao ñộng; tham gia có hiệu quả vào 
công tác quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội; nâng cao chất lượng công 
tác tuyên truyền, vận ñộng, giáo dục và tổ chức thi ñua yêu nước trong ñoàn viên 
và người lao ñộng; ñẩy mạnh công tác phát triển ñoàn viên, thành lập công ñoàn 
cơ sở, chăm lo ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ công ñoàn, xây dựng tổ chức công 
ñoàn vững mạnh, góp phần xây dựng giai cấp công nhân ngày càng lớn mạnh, 
xứng ñáng là lực lượng nòng cốt, ñi ñầu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 
 Thời gian tới, các cấp công ñoàn sẽ tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng 
tâm: 
 Thứ nhất, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhiệm vụ chăm lo ñời sống, 
ñại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính ñáng của ñoàn viên và người lao 
ñộng. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt ñộng tham gia xây dựng chính 
sách, pháp luật liên quan ñến CNLð. Phát triển các hình thức và nâng cao chất 
lượng tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho người lao ñộng. Tham gia sửa ñổi, 
bổ sung cơ chế, chính sách xây dựng nhà ở, nhà văn hóa cho công nhân và nhà 
trẻ cho con công nhân ở khu công nghiệp. Phát huy vai trò của tổ chức công 
ñoàn thực hiện công tác bảo hiểm lao ñộng. ðẩy mạnh việc xây dựng và sử dụng 
có hiệu quả “Quỹ Xã hội từ thiện “Tấm lòng vàng”, chương trình “Tấm lưới nghĩa 
tình”, chương trình “Mái ấm công ñoàn”. Hằng năm có 95% trở lên số cơ quan 
hành chính, ñơn vị sự nghiệp nhà nước tổ chức hội nghị cán bộ, công chức; 95% 
trở lên số doanh nghiệp nhà nước và 50% trở lên số công ty cổ phần, công ty 
trách nhiệm hữu hạn tổ chức hội nghị người lao ñộng. Có 100% số doanh nghiệp 
nhà nước, 65% trở lên số doanh nghiệp ngoài nhà nước và doanh nghiệp có vốn 
ñầu tư nước ngoài có tổ chức công ñoàn có thỏa ước lao ñộng tập thể. 
 Thứ hai, ñẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và 
bản lĩnh chính trị của giai cấp công nhân. Tổ chức tốt hoạt ñộng “Tháng Công 
nhân”. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt ñộng các cơ quan báo chí, truyền 
thông của công ñoàn. Phấn ñấu thực hiện 80% trở lên số ñoàn viên và người lao 
ñộng nơi có tổ chức công ñoàn ñược học tập, tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, 
nghị quyết của ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết của 
công ñoàn. Vận ñộng từ 60% trở lên số ñoàn viên và người lao ñộng nơi có tổ 
chức công ñoàn ñược học tập nâng cao trình ñộ, kỹ năng nghề nghiệp. ðẩy 
mạnh công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về giai cấp công nhân và 
công ñoàn. Nghiên cứu ñề xuất giải pháp nâng cao trình ñộ chính trị cho công 
nhân ưu tú, cán bộ công ñoàn cơ sở xuất sắc. 
 Thứ ba, tổ chức sâu rộng các phong trào thi ñua yêu nước trong ñoàn viên 
và người lao ñộng. Biểu dương, tôn vinh người lao ñộng có thành tích xuất sắc 
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dưới nhiều hình thức. Nghiên cứu sửa ñổi, bổ sung các quy ñịnh của công ñoàn 
về công tác thi ñua, khen thưởng. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 
11-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành ñộng của Tổng Liên ñoàn Lao 
ñộng Việt Nam về công tác phụ nữ. Phát triển phong trào thi ñua “Giỏi việc nước, 
ñảm việc nhà”. Tăng cường ñào tạo, bồi dưỡng, xây dựng ñội ngũ cán bộ nữ 
công. Thực hiện chỉ tiêu 100% số cán bộ chủ chốt công ñoàn các cấp, 100% số 
cán bộ nữ công công ñoàn cấp trên cơ sở ñược bồi dưỡng, tập huấn nội dung về 
bình ñẳng giới, lồng ghép giới trong hoạt ñộng công ñoàn. 
 Thứ tư, phát triển ñoàn viên, xây dựng tổ chức công ñoàn vững mạnh; 
nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt ñộng của ñội ngũ cán bộ công ñoàn các 
cấp. ða dạng hóa phương thức thành lập công ñoàn cơ sở, phát triển ñoàn viên 
theo hướng phát huy tinh thần tự nguyện, tự giác của người lao ñộng. ðẩy mạnh 
việc xây dựng công ñoàn cơ sở, nghiệp ñoàn vững mạnh. Nghiên cứu, hoàn 
thiện về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của công ñoàn các cấp; xây dựng tiêu 
chuẩn, chức danh cán bộ công ñoàn. Phấn ñấu ñến năm 2018 cả nước có 10 
triệu ñoàn viên. Có 90% trở lên số ñơn vị, doanh nghiệp ñã ñi vào hoạt ñộng và 
có từ 30 lao ñộng trở lên thành lập ñược tổ chức công ñoàn cơ sở. Có 100% số 
cán bộ công ñoàn chuyên trách, 70% trở lên số cán bộ công ñoàn không chuyên 
trách ñược ñào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về lý luận, nghiệp vụ công tác công 
ñoàn. Bảo ñảm nguồn kinh phí cho công tác ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ công 
ñoàn. Hằng năm có 80% trở lên số công ñoàn cơ sở ở các cơ quan hành chính, 
ñơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp thuộc khu vực nhà nước và 40% trở lên số 
công ñoàn cơ sở ở khu vực ngoài nhà nước và doanh nghiệp có vốn ñầu tư 
nước ngoài ñạt tiêu chuẩn “công ñoàn cơ sở vững mạnh”. Tích cực tham gia xây 
dựng ðảng, xây dựng nhà nước trong sạch, vững mạnh. Hằng năm, mỗi công 
ñoàn cơ sở giới thiệu ít nhất 01 ñoàn viên công ñoàn ưu tú cho tổ chức ñảng bồi 
dưỡng, xem xét kết nạp vào ðảng. 
 Thứ năm, ñổi mới công tác chỉ ñạo và tổ chức thực hiện của Ban Chấp 
hành, ðoàn Chủ tịch Tổng Liên ñoàn. Lựa chọn những vấn ñề trọng tâm, then 
chốt ñể chỉ ñạo thực hiện. Tập trung hướng về cơ sở, sâu sát với thực tế lao 
ñộng sản xuất và ñoàn viên, người lao ñộng. Nâng cao trách nhiệm và chất 
lượng hoạt ñộng của ñội ngũ cán bộ công ñoàn ở các cấp. ðề cao kỷ cương, kỷ 
luật trong việc thực hiện chế ñộ thông tin, báo cáo và ứng dụng công nghệ thông 
tin trong ñiều hành chỉ ñạo của các cấp công ñoàn. 
                                                                              Trần Thanh H ải 
                                              (Tạp chí Lao ñộng & công ñoàn số 859 - Tháng 5/2014) 
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CÁC CẤP CÔNG ĐO�N TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG PHONG TR�O THI ĐUA YÊU NƯỚC 
 

 ðất nước ta ñang gặt hái những thành công bước ñầu trong công cuộc ñổi 
mới, xây dựng ñất nước, ñi lên CNXH, hội nhập kinh tế quốc tế. Trong những 
năm qua nền kinh tế ñã ñạt ñược nhiều kết quả, bước ñầu có tích lũy nội bộ, 
GDP bình quân năm 2012 ñạt 1.540 USD/người, ñời sống vật chất tinh thần của 
nhân dân ñược nâng lên rõ rệt; quốc phòng an ninh ñược giữ vững, vị thế quốc 
tế ngày càng ñược nâng cao. 
 Những thành quả trên là nỗ lực lớn của toàn ðảng, toàn quân và toàn dân 
ta tích cực hưởng ứng phong trào thi ñua yêu nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh 
phát ñộng. Cách ñây 65 năm, ngày 11 tháng 6 năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh 
ñã phát ñộng phong trào thi ñua ái quốc ñể kêu gọi toàn dân kháng chiến, kiến 
quốc và từ ñó ñến nay Lời kêu gọi thi ñua ái quốc của Người ñã mở ñầu cho các 
phong trào thi ñua yêu nước phát triển, lan rộng, trở thành các cao trào cách 
mạng của nhân dân, góp phần ñắc lực vào thắng lợi của cách mạng nước ta. 
 Trong các phong trào thi ñua, Chủ tịch Hồ Chí Minh ñặc biệt quan tâm ñối 
tượng là công nhân trực tiếp tham gia lao ñộng sản xuất trên các công trường, 
các lĩnh vực ngành nghề. Người nói “cách mạng là sự nghiệp của quần chúng 
nên trong thi ñua càng cần phải quan tâm tới những người trực tiếp sản xuất, 
trực tiếp lao ñộng. Có như vậy, phong trào thi ñua mới có thể sôi nổi và có tính 
quần chúng rộng rãi”. 
 Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng và ý nghĩa của phong trào thi ñua yêu 
nước, những năm qua, Tổng Liên ñoàn Lao ñộng (LðLð) Việt Nam ñã triển khai 
sâu rộng ñến các cấp công ñoàn với tinh thần “Nhận thức tư tưởng tốt nhất; thực 
hiện nhiệm vụ ñạt kết quả cao nhất; tổ chức các hoạt ñộng thi ñua có hiệu quả 
nhất”. Việc ñẩy mạnh các phong trào thi ñua trong các ngành nghề, các lĩnh vực 
với mọi ñối tượng lao ñộng ñược triển khai sâu rộng trong CNVCLð như phong 
trào thi ñua “Lao ñộng giỏi, lao ñộng sáng tạo”, “ðồng thuận thi ñua giỏi, về ñích 
sớm”, “Phong trào thi ñua thực hành tiết kiệm”, “Phong trào thi ñua học tập nâng 
cao trình ñộ, kỹ năng nghề nghiệp ñể hội nhập và phát triển”; “Phát huy sáng 
kiến, cải tiến kỹ thuật”; “Ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất”... Tập 
trung chỉ ñạo công ñoàn các cấp, các ngành thực hiện có hiệu quả phong trào thi 
ñua liên kết trên các công trình trọng ñiểm quốc gia; phong trào “Phục vụ sự 
nghiệp CNH-HðH nông nghiệp và phát triển nông thôn”, gắn kết với phong trào 
thi ñua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”... Với mỗi phong trào thi 
ñua yêu nước, trong hệ thống công ñoàn các cấp ñều có những tấm gương tiêu 
biểu, xuất sắc. 
 1. Phong trào thi ñua “Lao ñộng giỏi”, “Lao ñộng sáng tạo” ñược Tổng 
LðLð Việt Nam phát ñộng ñã ñem lại nhiều kết quả tích cực và trở thành phong 
trào thi ñua mạnh mẽ, sâu rộng trong CNVCLð. Từ phong trào này, các cấp công 
ñoàn ñã tổ chức nhiều phong trào thi ñua, nhiều hội thi mang tính ngành, nghề 
phù hợp với ñiều kiện sản xuất kinh doanh, tiêu biểu như phong trào “Phát huy 
sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”, “Luyện thi tay nghề, thi thợ giỏi”, “Kinh doanh giỏi, 
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quản lý tốt”, “Xanh, sạch, ñẹp, ñảm bảo an toàn vệ sinh lao ñộng, phong trào 
“Mỗi kỹ sư một ñề tài, mỗi tổ công ñoàn một sáng kiến”... 
 Trong 5 năm gần ñây, ñã có 6.965 các công trình, sản phẩm ñược các cấp 
công ñoàn và Tổng LðLð Việt Nam gắn biển với giá trị làm lợi gần 21 tỷ ñồng; 
834.796 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, giải pháp hữu ích ñược phát huy và ứng 
dụng với tổng giá trị làm lợi hơn 52 tỷ ñồng; 21.788 ñề tài nghiên cứu khoa học 
ñược ứng dụng giá trị làm lợi hơn 35.397 tỷ ñồng... Với những kết quả trên ñã có 
nhiều tập thể, cá nhân anh hùng, chiến sĩ thi ñua các cấp, những ñiển hình tiên 
tiến ñược nhà nước và các cấp công ñoàn khen thưởng, ñó là những tấm gương 
tiêu biểu của truyền thống yêu nước và cách mạng của CNVCLð trong quá trình 
CNH-HðH ñất nước. 
 2. Phong trào thi ñua liên kết trên các công trình trọng ñiểm nhà nước với 
mục tiêu “ñảm bảo chất lượng, tiết kiệm, an toàn và vượt tiến ñộ” ñã thu hút và 
ñộng viên ñược ñông ñảo tập thể cán bộ, CNVCLð hưởng ứng và ñạt ñược 
nhiều kết quả trên từng công trình trọng ñiểm quốc gia. 
 ðối với công trình xây dựng Nhà máy Thủy ñiện Sơn La công suất      
2.400MW với tổng số vốn ñầu tư hơn 60.195 tỷ ñồng, là một công trình trọng 
ñiểm có quy mô lớn kỹ thuật phức tạp, ñể ñảm bảo mục tiêu và khối lượng ñược 
giao, các ñơn vị thi công ñã tích cực hưởng ứng các phong trào thi ñua với các 
nội dung như “Chiến dịch ngày ñêm thi ñua nước rút”, “Thi ñua lao ñộng giỏi, 
phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tuyệt ñối tuân thủ các quy ñịnh về quản lý 
chất lượng công trình”, “Thi ñua làm tốt công tác an toàn lao ñộng và phòng 
chống cháy nổ”, “Thi ñua thực hành tiết kiệm nhiên liệu, nguyên liệu, vật tư, thời 
gian và nhân lực”... Nhờ sự ñồng thuận, nhất trí của các bộ, ngành liên quan, 
công trình ñã hoàn thành trước 3 năm so với Nghị quyết của Quốc hội và 2 năm 
so với tiến ñộ kế hoạch mà Chính phủ ñề ra. 
 ðối với công trình Nhà máy Lọc dầu Dung Quất: ðây là nhà máy lọc dầu 
lớn nhất do Việt Nam làm chủ ñầu tư với tổng mức ñầu tư trên 3 tỷ USD, công 
suất thiết kế 6,5 triệu tấn dầu thô/năm, có ý nghĩa chính trị quan trọng ñối với nền 
kinh tế nước ta, là biểu tượng tiêu biểu của ngành công nghiệp lọc hóa dầu Việt 
Nam, khi ñi vào hoạt ñộng mỗi năm cung cấp 30% nhu cầu xăng dầu cả nước. 
Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong quá trình thi công, nhưng với nỗ lực lớn của 
CNVCLð trên công trường, sự chỉ ñạo sát sao của Tập ñoàn Dầu khí Việt Nam, 
phong trào thi ñua liên kết do Tổng LðLð Việt Nam phát ñộng ñã trở thành ñộng 
lực quan trọng góp phần vào thành công trong việc ñưa Nhà máy Lọc dầu Dung 
Quất ñi vào hoạt ñộng sớm hơn kế hoạch ñề ra. Tháng 02/2009 nhà máy ñã cho 
ra ñời dòng dầu ñầu tiên và ñến nay giá trị sản lượng dầu của nhà máy ñạt từ 60 
ngàn ñến 80 ngàn tỷ ñồng, ñóng góp khoảng 16 ngàn tỷ ñồng cho ngân sách nhà 
nước. 
 3. Cuộc vận ñộng “Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa” 
ñược Tổng LðLð Việt Nam phát ñộng ñã nhận ñược sự ủng hộ của ñông ñảo 
nhân dân cả nước và các tổ chức xã hội. Với thông ñiệp “Mỗi người một tin nhắn, 
cả hệ thống công ñoàn sẽ cùng ngư dân ra khơi” do TLð phát ñộng, cuộc vận 
ñộng nhận ñược sự hưởng ứng của ñông ñảo cán bộ, ñoàn viên và NLð, các tập 
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thể, cá nhân trong và ngoài nước. Có thể kể một số ví dụ ñiển hình như: Các cấp 
công ñoàn tỉnh Bình Dương ñã vận ñộng ñơn vị, doanh nghiệp và CNVCLð ủng 
hộ 1,8 tỷ ñồng Quỹ “Tấm lưới nghĩa tình”; Công ñoàn Ngân hàng trên 6,7 tỷ 
ñồng, Hà Nội 500 triệu ñồng, Ninh Bình 600 triệu ñồng... Tính ñến hết ngày 
31/12/2012, số lượt tin nhắn ủng hộ chương trình “Tấm lưới nghĩa tình vì ngư 
dân Hoàng Sa, Trường Sa” ñã vượt quá 76,5 ngàn tin nhắn, tương ñương với số 
tiền 1,072 tỉ ñồng. 
 Nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả các hoạt ñộng giúp ñỡ, bảo vệ quyền lợi 
hợp pháp của ngư dân, ñoàn viên nghiệp ñoàn nghề cá, ñộng viên ngư dân vững 
lòng tin bám biển sản xuất, góp phần bảo vệ chủ quyền biển ñảo Tổ quốc, TLð 
ñã quyết ñịnh tiếp tục phát ñộng lần thứ 3 năm 2012 chương trình “Tấm lưới 
nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa và Trường Sa”. Thông qua các ñợt phát ñộng, 
ñến nay, ñã tiếp nhận hơn 30 tỉ ñồng của các tập thể, cá nhân ủng hộ cho các 
ngư dân. 
 4. Trao tặng giải thưởng Nguyễn ðức Cảnh. Với phương châm hướng về 
cơ sở, ñoàn viên và NLð, thiết thực chào mừng ðại hội Công ñoàn Việt Nam lần 
thứ XI, năm 2013, Tổng LðLð Việt Nam ñã tổ chức trao tặng Giải thưởng 
Nguyễn ðức Cảnh lần thứ 2 cho 139 cá nhân là CNLð ñang trực tiếp lao ñộng, 
sản xuất tại các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế. 
 Các cá nhân ñược trao tặng Giải thưởng là các ñại diện thực sự xuất sắc 
tiêu biểu trong phong trào thi ñua yêu nước, phong trào “Lao ñộng giỏi, Lao ñộng 
sáng tạo” trong CNVCLð và hoạt ñộng công ñoàn ở cơ sở trên khắp mọi miền 
của Tổ quốc, góp phần xây dựng doanh nghiệp, ñơn vị phát triển bền vững, xây 
dựng mối quan hệ lao ñộng hài hòa, ổn ñịnh và tiến bộ, xây dựng giai cấp công 
nhân và tổ chức công ñoàn vững mạnh. TLð ñã trích thưởng cho mỗi CNLð 
ñược tôn vinh 10 triệu ñồng. Bên cạnh ñó, Tháng Công nhân hàng năm vào dịp 
19/5, các cấp công ñoàn ñã lựa chọn tôn vinh hàng ngàn CNLð tiêu biểu có 
thành tích xuất sắc trong lao ñộng, sản xuất. 
 Suốt 65 năm qua, hưởng ứng Lời kêu gọi thi ñua yêu nước của Hồ Chủ 
tịch, phong trào thi ñua ñã ñược các cấp công ñoàn hưởng ứng mạnh mẽ, tiếp 
thêm sức mạnh, tiếp tục phát triển, góp phần làm nên những thắng lợi lớn, ñể lại 
những dấu ấn sâu ñậm, làm rạng rỡ thêm truyền thống yêu nước, truyền thống 
anh hùng của dân tộc. 
 Phong trào thi ñua yêu nước ñã góp phần quan trọng và làm phong phú, 
cụ thể việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương ñạo ñức, phong cách của 
Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện và sâu rộng hơn nữa về ý 
thức và hành ñộng “Tích cực học tập, nỗ lực làm theo” góp phần xây dựng ðảng 
trong sạch, vững mạnh. ðại hội XI ðảng ta ñã nhấn mạnh: “Tổ chức các phong 
trào thi ñua yêu nước, vận ñộng các tầng lớp nhân dân thực hiện các nhiệm vụ 
phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, ñối ngoại...”. ðiều ñó cho 
thấy giá trị và ý nghĩa to lớn của phong trào thi ñua yêu nước mà Bác Hồ kính 
yêu ñã kêu gọi chúng ta cách ñây tròn 65 năm. 

                                                  Văn Nhì 
                                              (Tạp chí Lao ñộng & công ñoàn số 526 - Tháng 6/2013) 
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NHỮNG VẤN ĐỀ BỨC XÚC, CẤP BÁCH CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM HIỆN NAY 
V� VAI TRÒ CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐO�N 

 

 Cùng với sự phát triển của ñất nước, giai cấp công nhân (GCCN) nước ta 
ñã không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, ñang có mặt trong tất 
cả các thành phần kinh tế. ðến nay, công nhân nước ta có khoảng 15 triệu 
người, bình quân mỗi năm tăng khoảng 1,3 triệu người. Mặc dù chỉ chiếm 
khoảng 33% tổng số lao ñộng và 17% dân số cả nước, nhưng GCCN Việt Nam 
ñã ñóng góp hơn 60% tổng sản phẩm xã hội và hơn 70% ngân sách nhà nước. 
Lúc này vấn ñề ñặt ra là phải nâng cao chất lựợng ñội ngũ công nhân, vấn ñề 
nhà ở, vấn ñề tiền lương, thu nhập, vấn ñề BHXH... ñược ðảng, Nhà nước và 
các tổ chức chính trị - xã hội, ñặc biệt là tổ chức công ñoàn vào cuộc. 
 Nhà ở của công nhân trong các khu công nghiệp - khu chế xuất (KCN - 
KCX) và ở các tỉnh, thành phố công nghiệp tập trung hiện nay vẫn là vấn ñề bức 
xúc hàng ñầu. Theo ñiều tra, khoảng trên 80% công nhân phải thuê nhà trọ của 
dân với những ñiều kiện ở thấp kém, không ñảm bảo an toàn, vệ sinh. Góp phần 
giải quyết tình trạng trên, thực hiện ðề án nhà ở cho công nhân trong KCN, cả 
nước có 25 dự án ñã ñược khởi công với tổng số vốn ñầu tư 2.800 tỷ ñồng, có 
tổng diện tích sàn 787.50m2, góp phần giải quyết chỗ ở cho khoảng 129.000 
công nhân, trong ñó 9 dự án ñã hoàn thành. Bên cạnh ñó, Chương trình nhà ở 
“Mái ấm công ñoàn” của tổ chức công ñoàn phát ñộng trong 5 năm qua ñã hỗ trợ 
14.687 gia ñình ñoàn viên, công nhân nghèo hoàn thành việc xây dựng mới, cải 
tạo hoặc sửa chữa nhà ở, bình quân mỗi gia ñình ñược hỗ trợ từ 10 ñến 25 triệu 
ñồng. Tuy nhiên, vấn ñề nhà ở cho công nhân vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập. 
 Tiền lương cũng là vấn ñề rất bức xúc, hiện chỉ ñáp ứng ñược 65% mức 
sống tối thiểu và chiếm khoảng 80% thu nhập của NLð. Khi tham gia xây dựng 
tiền lương tối thiểu (TLTT), Tổng Liên ñoàn ñã ñược mời tham khảo ý kiến và 
ñóng góp rất hiệu quả. Năm 2012, Tổng Liên ñoàn tham gia với Chính phủ tăng 
TLTT năm 2012 vào tháng 10/2011 (sớm hơn lộ trình 3 tháng) và ñã ñề xuất 
nâng mức TLTT lên cao hơn mức ñề xuất của Bộ Lð-TB&XH với mức tương ứng 
các vùng từ 50 - 100 nghìn ñồng và ñã ñược chấp nhận. Gần ñây Tổng Liên 
ñoàn ñược mời tham gia Hội ñồng Tiền lương quốc gia, giúp tư vấn trực tiếp cho 
Chính phủ các vấn ñề liên quan ñến chính sách tiền lương, lộ trình, thời ñiểm 
mức ñiều chỉnh lương tối thiểu vùng hàng năm và từng thời kỳ. 
 ðiều tra của Viện nghiên cứu Dư luận xã hội năm 2011 cho thấy, một bộ 
phận khá lớn công nhân bức xúc trước việc các tiêu chuẩn về tăng lương, tiền 
thưởng quá khắt khe, khó phấn ñấu, chiếm 42%; bức xúc về môi trường, ñiều 
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kiện làm việc ảnh hưởng xấu ñến sức khỏe, chiếm 27%; bức xúc về chậm lương, 
nợ lương, chiếm 17% và các quy ñịnh về trừ lương, phạt lương bất hợp lý, khó 
chấp hành, chiếm 14%. Trong ñời sống, công nhân không có tích lũy, nên tới 
30% lo lắng ốm ñau không có tiền thuốc thang, chữa bệnh, 24% lo lắng ñiều kiện 
ăn ở không ñảm bảo sức khỏe và 17% phải mắc nợ. Trên diễn ñàn ñối thoại giữa 
lãnh ñạo tỉnh, công ñoàn và doanh nghiệp, công nhân nêu ra cứ khó khăn thì tìm 
ñến công ñoàn giúp ñỡ, hoàn toàn ñúng với ñánh giá của khảo sát cho thấy, 81% 
công nhân cho rằng công ñoàn là chỗ dựa ñáng tin cậy, sẵn sàng ñứng ra bảo 
vệ, bênh vực lợi ích chính ñáng cho NLð. 
 Góp phần giải quyết những vấn ñề bức xúc, cấp bách của GCCN, không 
thể thiếu vai trò báo chí công ñoàn, nhất là Báo Lao ñộng và Báo Người lao ñộng 
thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình dư luận xã hội, ñặc biệt là về thực hiện 
các chế ñộ, chính sách ñối với NLð, kịp thời phản ánh ñể ðảng, Nhà nước có 
các chủ trương, chính sách phù hợp. 
 Việc làm và giải quyết việc làm cho công nhân cũng là vấn ñề bức xúc hiện 
nay. Do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới, 
hàng chục ngàn doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất kinh doanh, phá sản, giải 
thể, ngừng hoạt ñộng, làm cho hàng trăm ngàn lao ñộng bị thiếu việc làm, thất 
nghiệp. Theo báo cáo năm 2008, có 203.000 lao ñộng thất nghiệp; năm 2009, có 
296.462 lao ñộng thất nghiệp, tăng 145% so với năm 2008; sang năm 2010, số 
lao ñộng thất nghiệp tăng lên 375.584; sang năm 2012 có giảm nhưng không 
ñáng kể. 
 Nhằm góp phần giải quyết việc làm cho công nhân, từ năm 2009 ñến 
2012, các trung tâm ñào tạo nghề trong hệ thống công ñoàn ñã ñào tạo nghề, tư 
vấn nghề và giới thiệu việc làm cho hơn 811 ngàn người. Trong ñó, ñào tạo nghề 
cho 210.641 người, liên kết ñào tạo cho 91.089 người, tư vấn học nghề, việc làm 
cho 413.048 lượt người, giới thiệu việc làm cho 96.959 người. Quỹ Quốc gia giải 
quyết việc làm và các loại quỹ trợ giúp khác của công ñoàn ngành, ñịa phuơng 
và cơ sở ñã góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập và xóa ñói, giảm nghèo 
cho ñoàn viên, NLð với tổng số vốn vay 2009 - 2012 là 531,783 tỉ ñồng, qua 
kênh Tổng Liên ñoàn 246,2 tỉ ñồng, qua ñịa phương 285,583 tỉ ñồng, số người 
ñược giải quyết việc làm là 50.356 người; trong ñó từ nguồn vốn của Tổng Liên 
ñoàn là 23.763 người, từ nguồn vốn ñịa phương là 26.593 người. Quỹ Trợ vốn 
cho người nghèo (CEP) của LðLð Thành phố Hồ Chí Minh ñã mở chi nhánh tại 
ðồng Nai, Bình Duơng, Long An, Tiền Giang, ðồng Tháp. Thành lập Quỹ Trợ 
vốn cho CNLð tại Hà Nội, Quảng Ninh. Hiện nay, Tổng Liên ñoàn ñang nghiên 
cứu mô hình này ñể nhân rộng trong cả nước nhằm trợ giúp lao ñộng nghèo 
ñược vay vốn giải quyết việc làm. 
 Giải quyết những vấn ñề bức xúc, cấp bách của GCCN hiện nay không thể 
chỉ bằng những giải pháp ngắn hạn, riêng lẻ mà phải bằng cả những giải pháp 
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dài hạn, ñồng bộ, và cần có tính ñột phá ñể tạo ra bước chuyển biến rõ rệt, trước 
mắt cần tập trung thực hiện tốt một số giải pháp sau:  
 Thứ nhất, thống nhất nhận thức và quan tâm của cấp ủy ðảng các cấp, 
nhất là ở ñịa phương, cơ sở trong việc giải quyết những vấn ñề bức xúc của công 
nhân. 
 Sự thống nhất trong nhận thức sẽ tạo ra sức mạnh tổng hợp của cả hệ 
thống chính trị. Cần nhận thức rõ GCCN là lực lượng xã hội to lớn, ñại diện cho 
phương thức sản xuất tiên tiến, là yếu tố ñầu vào của sản xuất, góp phần quyết 
ñịnh tăng trưởng nếu yếu tố con người, vốn con người, vốn nhân lực của công 
nhân ñược phát huy. Do ñó, cần phải giải quyết vấn ñề bức xúc của GCCN trong 
tổng thể gắn tăng trưởng kinh tế với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay 
trong từng bước và từng chính sách phát triển. 
 Thứ hai, giải quyết những vấn ñề bức xúc của GCCN hiện nay phải ñược 
thực hiện với trách nhiệm cao của nhà nước, chính quyền các cấp. 
 Nâng cao vai trò trách nhiệm của nhà nước trong việc xây dựng, bổ sung, 
hoàn chỉnh cơ chế, chính sách như ñào tạo, dạy nghề, việc làm, tiền lương, 
BHXH, an sinh xã hội... cho GCCN. Trách nhiệm của nhà nước còn thể hiện ở 
ñầu tư, chi tiêu công cho các vấn ñề xã hội của GCCN. Bởi vậy, nhà nước vừa 
tạo hành lang pháp lý vừa ñảm bảo nguồn lực vật chất cho thực hiện các giải 
pháp ñột phá này. Chính quyền cấp ñịa phương, cơ sở còn là người chịu trách 
nhiệm tổ chức, triển khai các giải pháp ñột phá và trực tiếp giải quyết các vấn ñề 
xã hội của công nhân nảy sinh cụ thể ở ñịa phương, ñảm bảo sát ñối tượng và 
có hiệu quả. 
 Thứ ba, nâng cao vai trò của tổ chức công ñoàn trong việc tham gia giải 
quyết những vấn ñề bức xúc, cấp bách của GCCN. 
 ðể phát huy vai trò của mình, tổ chức công ñoàn phải quan tâm bồi 
dưỡng, nâng cao năng lực thực hiện các quyền của công ñoàn, trong ñó ñặc biệt 
chú trọng bảo ñảm các quyền công ñoàn của NLð và thực hiện ngày càng có 
chất lượng, hiệu quả hơn cả ba nhóm quyền cơ bản của tổ chức công ñoàn là 
quyền tự quyết ñịnh các hoạt ñộng theo yêu cầu của mình, quyền phối hợp với 
các cơ quan, tổ chức liên quan và quyền tham gia quản lý kinh tế, quản lý xã hội, 
quản lý công việc nhà nước. Trong nhóm quyền tự quyết ñịnh hoạt ñộng của 
mình cần coi trọng những loại quyền ñã ñược pháp luật quy ñịnh vì cùng với 
quyền là nghĩa vụ kèm theo. 
 Công ñoàn cần hướng mọi hoạt ñộng về cơ sở, bám sát cơ sở, lấy cơ sở 
làm ñịa bàn hoạt ñộng, lấy CNLð làm ñối tượng vận ñộng, tập hợp và tổ chức 
hoạt ñộng; lấy chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính ñáng của NLð làm 
mục tiêu hoạt ñộng, nhằm khuyến khích mọi cá nhân, tập thể phát huy tinh thần 
chủ ñộng sáng tạo, ý thức cộng ñồng, trách nhiệm nỗ lực vươn lên trong sản 
xuất, ñời sống, công tác học tập, rèn luyện phẩm chất ñạo ñức, ý thức tổ chức kỷ 
luật và xây dựng lối sống văn hóa lành mạnh. 
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 Công ñoàn cần thường xuyên chủ ñộng tổ chức các hình thức tuyên 
truyền, giáo dục thiết thực hiệu quả ñể tập hợp, phản ánh những tâm tư, nguyện 
vọng, những bức xúc của GCCN với ðảng, Nhà nước thông qua các ñại biểu 
của mình. Phối hợp chặt chẽ với người sử dụng lao ñộng tổ chức thực hiện tốt 
quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức ñại hội CNVC, hội nghị NLð bảo ñảm thiết 
thực, phát huy ñuợc quyền làm chủ của NLð. Hướng dẫn, giúp ñỡ công nhân 
giao kết hợp ñồng lao ñộng; ñại diện tập thể NLð thương lượng, ký kết và thực 
hiện TƯLðTT theo quy ñịnh của Bộ luật Lao ñộng và Luật Công ñoàn 2012. 
 Chủ ñộng, tham gia xây dựng, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế ñộ, 
chính sách pháp luật cho NLð; tham gia giải quyết có hiệu quả những vấn ñề 
bức xúc, cấp bách trong công nhân như bảo ñảm việc làm, tiền lương, thu nhập, 
ñóng BHXH, BHYT cho NLð; xây dựng nhà ở, bệnh xá tại các KCN, ñầu tư xây 
dựng các thiết chế văn hóa, khu vui chơi giải trí, nhà trẻ nơi có ñông công nhân 
làm việc; chăm lo công tác bồi dưỡng, giới thiệu ñoàn viên công ñoàn, công nhân 
ưu tú trong các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp tư nhân và có vốn ñầu tư 
nước ngoài ñể phát triển ðảng.  
                                                                       Ths. Nguyễn Mạnh Th ắng  
                                            (Tạp chí Lao ñộng & công ñoàn số 534 - Tháng 10/2013) 
 
  
 
 

“Công ñoàn phải phát huy ñược vai trò” 
 

 Nhiệm vụ xây dựng giai cấp công nhân (GCCN) ñòi hỏi sự vào cuộc của 
cả hệ thống chính trị, trong ñó tổ chức công ñoàn luôn giữ vai trò quan trọng. Là 
tổ chức chính trị - xã hội của GCCN và người lao ñộng (NLð), công ñoàn luôn ñi 
ñầu trong nhiệm vụ xây dựng GCCN ngày càng lớn mạnh.  
 Trao ñổi với phóng viên báo Lao ñộng, Phó chủ tịch thường trực Tổng Liên 
ñoàn Lao ñộng Việt Nam Trần Thanh Hải cho biết: 
 - Từ khi ðảng và Nhà nước ta thực hiện chủ trương ñẩy mạnh CNH-HðH 
ñất nước, các khu công nghiệp ñược xây dựng ở nhiều tỉnh, thành phố và thu hút 
hơn 2 triệu NLð tới làm việc. Có nhiều người mới ngày nào còn là nông dân, tìm 
ñược việc làm tại doanh nghiệp, trở thành công nhân. Vì thế, nhu cầu ñược nâng 
cao trình ñộ học vấn, nghề nghiệp, chính trị của NLð là rất lớn. Do trình ñộ học 
vấn, nghề nghiệp hạn chế nên thu nhập của NLð rất thấp, kéo theo hệ quả là lúc 
nào cũng phải lo cơm - áo - gạo - tiền ñể ñảm bảo cuộc sống, chưa dám nghĩ tới 
cái ñích xa hơn là học tập nâng cao trình ñộ. ðây cũng là nguyên nhân dẫn tới 
việc làm của NLð bấp bênh, trong khi ñó mong muốn của tổ chức công ñoàn 
cũng như của NLð là có việc làm bền vững. ðây là một trong những ñiểm tồn tại 
lớn, một sự hạn chế của ñội ngũ CNLð hiện nay cần ñược quan tâm khắc phục.
 Theo Phó chủ tịch, tổ chức công ñoàn có vai trò, vị trí ra sao ñể trở thành 
người ñồng hành, ñưa GCCN Việt Nam xứng ñáng với vị trí của giai cấp lãnh ñạo 
cách mạng? 
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 - Với nhiệm vụ là tổ chức chính trị xã hội của GCCN và NLð, thời gian qua 
tổ chức công ñoàn (Cð) ñã có nhiều nỗ lực ñể thực sự là thành phần quan trọng 
trong việc xây dựng GCCN nước ta ngày càng lớn mạnh. Tổ chức Cð chủ ñộng 
triển khai thực hiện Nghị quyết 20 của BCH T.Ư (Khóa X) về “Tiếp tục xây dựng 
GCCN thời kỳ ñẩy mạnh CNH-HðH ñất nước” với nhiều giải pháp, việc làm cụ 
thể, thiết thực, ñược ñông ñảo CNLð ñón nhận. Tổ chức công ñoàn ñã tích cực 
phối hợp với các cấp ủy ðảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội trong 
việc nỗ lực chăm lo nhiều mặt cho GCCN, xây dựng GCCN nước ta ngày càng 
lớn mạnh. Nhờ vậy, có nhiều ñịa phương, nhiều ngành quan trọng, GCCN khẳng 
ñịnh là lực lượng hàng ñầu của cách mạng Việt Nam. Qua ñó, xã hội cũng ghi 
nhận và ñánh giá cao vai trò của tổ chức Cð. ðây là bài học kinh nghiệm quý 
báu ñể thực hiện tốt hơn Nghị quyết 20 của BCH T.Ư (Khóa X) trong thời gian 
tới. 
 Thời gian tới, các cấp công ñoàn cần tập trung vào những nhiệm vụ lớn 
nào ñể thực hiện tốt Kết luận 79-KL/TƯ ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị, thưa 
Phó chủ tịch? 
 - Tổng Liên ñoàn Lao ñộng Việt Nam ñã xác ñịnh việc thực hiện tốt Kết 
luận 79-KL/TƯ ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị là nhiệm vụ cốt lõi trong năm 
2014 và những năm tiếp theo. Tại Hội nghị lần thứ tư (cuối tháng 2/2014), ðoàn 
Chủ tịch Tổng Liên ñoàn Lao ñộng Việt Nam ñã thông qua kế hoạch thực hiện 
chủ trương lớn ñó của Bộ Chính trị. Theo kế hoạch này, các cấp công ñoàn tập 
trung thực hiện 6 nhiệm vụ: 
 1. Làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, giáo 
dục truyền thống GCCN và truyền thống cách mạng của dân tộc, của ðảng; nâng 
cao giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị, kiến thức pháp luật, trình ñộ, kỹ năng 
nghề nghiệp cho ñoàn viên và NLð. 
 2. Thực hiện tốt chức năng ñại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp 
pháp, chính ñáng của ñoàn viên và NLð; chủ ñộng kiến nghị và tham gia giải 
quyết một số vấn ñề bức xúc, cấp bách của NLð. 
 3. Tiếp tục ñẩy mạnh công tác phát triển ñoàn viên, xây dựng công ñoàn 
cơ sở vững mạnh. 
 4. Thường xuyên tham gia thực hiện công tác phát triển ñảng viên là công 
nhân trong các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế. 
 5. Vận ñộng công nhân tham gia các phong trào thi ñua yêu nước góp 
phần phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng GCCN lớn mạnh.  
 6. Tăng cường công tác nghiên cứu lý luận về phong trào công nhân và 
hoạt ñộng công ñoàn. 
 ðiều quan trọng nhất của việc thực hiện Kết luận 79 của Bộ Chính trị là 
các cấp Cð phải kết hợp ñồng bộ giữa việc quán triệt sâu sắc kết luận với việc 
xác ñịnh nhiệm vụ trọng tâm, từ ñó xây dựng thành chương trình, ñề án, kế 
hoạch cụ thể và triển khai thực hiện. ðồng thời, các cấp công ñoàn cần chủ ñộng 
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tham mưu với cấp ủy ðảng, ñề xuất với chính quyền cùng cấp và phối hợp tốt 
với cả hệ thống chính trị, coi ñây là nhiệm vụ chung ñể cùng thực hiện. Chỉ có 
như vậy, chúng ta mới tạo thế chủ ñộng trong việc tiếp tục xây dựng GCCN 
nước ta ngày càng vững mạnh, ñáp ứng ñược yêu cầu của thời kỳ CNH-HðH 
ñất nước. 
 Xin cảm ơn Phó chủ tịch! 
                                                                                       Phạm Chí  (thực hiện)   
                                                                              (laodong.com.vn - Ngày 05/5/2014)  

----------------------------------- 
                        XÂY DỰNG HỆ THỐNG AN SINH XÃ HỘI TO�N DIỆN  
                                                      V� NHIỆM VỤ CỦA CÁC CẤP CÔNG ĐO�N 
 

 “An sinh xã hội (ASXH) thể hiện quyền cơ bản của con người và là ñiều 
kiện ñể xây dựng một xã hội hài hòa, văn minh; là ñảm bảo cho sự ñoàn kết                                                                                                                    
chia sẻ và tương trợ cộng ñồng ñối với các rủi ro trong ñời sống, có tác dụng 
thúc ñẩy sự ñồng thuận, bình ñẳng và công bằng xã hội. Hệ thống ASXH với tác 
ñộng tích cực của các chính sách chăm sóc sức khỏe, an toàn thu nhập và các 
dịch vụ xã hội, góp phần nâng cao năng suất lao ñộng, hỗ trợ chuyển ñổi cơ cấu 
lao ñộng. Hệ thống ASXH của Việt Nam với những trụ cột chính là BHXH, cứu 
trợ xã hội, trợ cấp xã hội và ưu ñãi xã hội. Xây dựng hệ thống ASXH toàn diện là 
nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong ñó có tổ chức Công ñoàn Việt Nam”. 
 Cùng với sự tăng trưởng kinh tế xã hội, ñời sống vật chất tinh thần của con 
người ngày càng ñược nâng cao, vấn ñề ASXH cần ñược quan tâm nhiều hơn. 
Từ nhiều năm qua, ðảng, Nhà nước ta ñã hoạch ñịnh ñường lối và chỉ ñạo, tổ 
chức thực hiện các chính sách ASXH, coi ñây vừa là mục tiêu, vừa là ñộng lực 
ñể phát triển bền vững, ổn ñịnh chính trị - xã hội. Diện thụ hưởng chính sách 
ngày càng mở rộng, mức hỗ trợ ñược nâng lên. Nguồn lực ñầu tư phát triển các 
lĩnh vực xã hội ngày càng lớn. Nước ta ñã ñạt ñược nhiều thành tựu quan trọng, 
nhất là trong giảm nghèo, tạo việc làm, ñào tạo nghề, trợ giúp người có hoàn 
cảnh ñặc biệt khó khăn, ñồng bào dân tộc thiểu số, ñược quốc tế ghi nhận và 
ñánh giá cao. 
 Tuy nhiên, trên thực tế, hệ thống chính sách ASXH của nước ta hiện còn 
phân tán, chồng chéo, hiệu quả chưa cao, tạo việc làm và giảm nghèo chưa bền 
vững, tỉ lệ hộ cận nghèo, tái nghèo còn cao; mức trợ cấp xã hội còn thấp;... ðể 
ñảm bảo ASXH, ðại hội ðảng toàn quốc lần thứ XI ñặt ra nhiệm vụ “Phát triển hệ 
thống ASXH ña dạng, ngày càng mở rộng và hiệu quả. Phát triển mạnh hệ thống 
bảo hiểm như bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm 
tai nạn lao ñộng và bệnh nghề nghiệp... Khuyến khích và tạo ñiều kiện thuận lợi 
ñể NLð tiếp cận và tham gia các loại hình bảo hiểm. Thực hiện tốt các chính 
sách ưu ñãi và không ngừng nâng cao mức sống ñối với người có công. Mở rộng 
các hình thức trợ giúp và cứu trợ xã hội, nhất là ñối với các ñối tượng khó khăn”. 
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 Thực hiện ñường lối của ðảng, “Chiến lược an sinh xã hội giai ñoạn 2011 - 
2020” ñã ñược hoạch ñịnh với 6 mục tiêu lớn là: 1). Tăng cường tính bình ñẳng 
trong thị trường lao ñộng thông qua hỗ trợ tốt hơn người nghèo và các ñối tượng 
dễ bị tổn thương tham gia ñào tạo, có việc làm, nâng cao ñiều kiện làm việc và 
cải thiện cuộc sống, mở rộng tỷ lệ tham gia bảo hiểm tự nguyện. 2). Phát triển hệ 
thống BHXH tiên tiến, mở rộng phạm vi, ñối tượng tham gia vào BHXH tự 
nguyện, quỹ BHXH ñược bảo ñảm an toàn và phát triển, mức lương ñược cải 
thiện. 3). Tăng cường hiệu quả chăm sóc y tế công. Thực hiện mục tiêu bảo 
hiểm y tế toàn dân từ năm 2014, cải thiện hoạt ñộng chăm sóc y tế ñể mọi người 
dân, ñặc biệt là vùng sâu, vùng dân tộc, miền núi dễ dàng tiếp cận với các dịch 
vụ chăm sóc sức khỏe. 4). Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội linh hoạt, ứng phó 
kịp thời với các biến cố, rủi ro. Mở rộng các nhóm ñối tượng thụ hưởng ñến toàn 
bộ các nhóm dân cư dễ bị tổn thương. 5). Thực hiện giảm nghèo bền vững, ngăn 
chặn gia tăng bất bình ñẳng. Kiểm soát bất bình ñẳng giữa các nhóm dân cư, 
vùng về thu nhập và cơ hội tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản, hưởng lợi từ các 
chương trình ñầu tư phát triển, giảm nghèo trong từng vùng, từng khu vực. Bảo 
vệ có hiệu quả trẻ em và phụ nữ nghèo, dễ bị tổn thương, bị lạm dụng. 6). Nâng 
cao chất lượng và hiệu quả của các dịch vụ xã hội tại các vùng sâu, vùng xa, 
vùng ñồng bào dân tộc. Tăng cường tiếp cận của người di dân ñến dịch vụ xã 
hội tại các ñô thị. 
 Một số chỉ tiêu về ASXH ñã ñược ñặt ra. Cụ thể là: Phấn ñấu ñến năm 
2020, bình quân mỗi năm tạo việc làm mới cho 1,6 triệu lao ñộng, tỷ lệ lao ñộng 
trong nông nghiệp giảm còn 30%, tỷ lệ thất nghiệp chung cả nước duy trì dưới 
3%, trong ñó tỷ lệ thất nghiệp thành thị dưới 4%. Trên 98% dân cư có mức thu 
nhập từ mức sống tối thiểu trở lên; thu nhập bình quân ñầu người hộ nghèo tăng 
3,5 lần so với năm 2010. Từ nay ñến 2020, tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm bình 
quân 2%/năm, riêng các huyện, xã có tỷ lệ nghèo cao giảm 4%/năm theo chuẩn 
nghèo của từng giai ñoạn. ðến năm 2020, có 29 triệu người tham gia BHXH, 
chiếm 50% tổng lực lượng lao ñộng; có 20 triệu lao ñộng tham gia BHTN, chiếm 
35% tổng lực lượng lao ñộng. Khoảng 2,6 triệu người hưởng trợ giúp xã hội 
thường xuyên, chiếm gần 2,5% dân số. Có 99% trẻ em ñi học ñúng ñộ tuổi ở bậc 
tiểu học, 95% ở bậc trung học cơ sở, 80% ñạt trình ñộ học vấn trung học phổ 
thông và tương ñương. Tỷ lệ sinh viên trên một vạn dân tăng lên 350 - 400; tỷ lệ 
lao ñộng qua ñào tạo ñạt 70%, trong ñó ñào tạo nghề là 40%; tỷ lệ người biết 
chữ trong ñộ tuổi từ 15 trở lên là 98%. 
 Phấn ñấu ñến năm 2020, trên 90% trẻ dưới 1 tuổi ñược tiêm chủng ñầy 
ñủ, tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi còn 11‰, tỷ suất tử vong trẻ em dưới 5 
tuổi còn 16‰, tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi chỉ còn 12,5%. 99% phụ 
nữ mang thai ñược tiêm uốn ván, 93% phụ nữ mang thai ñược khám thai từ 3 
lần trở lên. Có 80% dân số tham gia bảo hiểm y tế, trong ñó 40,5% ñuợc hỗ trợ 
toàn bộ, 22,4% ñược hỗ trợ một phần; hỗ trợ cải thiện nhà ở cho 900 nghìn hộ 
nghèo; xây dựng tối thiểu khoảng 12,5 triệu m2 nhà ở xã hội cho người có thu 
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nhập thấp ở ñô thị; phấn ñấu ñáp ứng nhu cầu nhà ở của 80% số sinh viên, học 
sinh và khoảng 70% CNLð tại các khu công nghiệp, nâng tỷ lệ nhà ở cho thuê 
ñạt khoảng 30% trong tổng quỹ nhà ở tại các ñô thị loại III trở lên. ðảm bảo 
100% dân số nông thôn ñược sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, trong ñó 70% 
sử dụng nước sạch ñạt quy chuẩn Việt Nam. 
 ðể khắc phục bất bình ñẳng xã hội cần ñảm bảo ASXH toàn diện cả về 
kinh tế, xã hội, nhất là cho các ñối tượng yếu thế. Trước mắt, các cấp công ñoàn 
cần tập trung vào thực hiện những nhiệm vụ sau: 
 a) Thương lượng, ký kết TƯLðTT, ñảm bảo việc làm, thu nhập cho CNLð 
 Cần tạo nhiều cơ hội việc làm có thu nhập cao và ổn ñịnh, tăng cường cải 
thiện ñiều kiện việc làm, thông qua vay vốn tạo việc làm, tiếp cận thông tin thị 
trường lao ñộng, thực hiện TƯLðTT ở các doanh nghiệp và các ngành; tăng thu 
nhập và nâng cao năng lực cho CNLð, nhất là công nhân nghèo, lao ñộng mất 
việc làm và thất nghiệp. 
 b) Vận ñộng chủ doanh nghiệp ñóng ñủ BHXH cho công nhân 
 Trong bối cảnh tác ñộng tiêu cực của kinh tế thị trường, biến ñổi khí hậu, 
thiên tai, già hóa dân số,... việc phát triển hệ thống bảo hiểm, ñặc biệt bảo hiểm 
hưu trí, BHTN, xây dựng chính sách hưu trí bổ sung; tăng cường sự tham gia 
của NLð phi chính thức, lao ñộng nghèo; nâng cao tính chủ ñộng, khả năng tự 
an sinh của người dân khi xảy ra các tác ñộng bất lợi về kinh tế, xã hội, môi 
truờng và an sinh tuổi già. Công ñoàn vận ñộng doanh nghiệp khắc phục tình 
trạng nợ ñọng tiền ñóng bảo hiểm cho NLð. 
 c) Trợ giúp cho công nhân có hoàn cảnh ñặc biệt khó khăn 
 Tham gia trợ giúp xã hội thường xuyên, thực hiện hỗ trợ toàn diện ñối với 
người cao tuổi, trẻ em, người bị khuyết tật. Trợ giúp xã hội ñột xuất, ñảm bảo 
công nhân khi gặp rủi ro, thiên tai, bão lụt, bị chết, mất tài sản ñược hỗ trợ kịp 
thời ñể vuợt qua khó khăn, có việc làm, ñảm bảo thu nhập, ổn ñịnh cuộc sống; 
phát triển các hình thức ASXH cộng ñồng; tổ chức tốt các phong trào tương thân, 
tương ái, hỗ trợ kịp thời người dân khắc phục rủi ro ñột xuất. 
 d) Tạo ñiều kiện cho công nhân tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản 
 Cần hỗ trợ công nhân có trình ñộ học vấn cần thiết, tổ chức các lớp học tại 
các nhà văn hóa lao ñộng ñể tạo ñiều kiện cho công nhân học tập, tạo cơ hội và 
ñiều kiện cho mọi công nhân ñược học tập nâng cao trình ñộ; tăng cường tiếp 
cận của công nhân ñối với các trường lớp, bảo ñảm phổ cập giáo dục trong công 
nhân; tập trung nâng cao tiếp cận giáo dục cho công nhân dân tộc thiểu số. 
 Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản cho nữ CNLð, 
sức khỏe bà mẹ và trẻ em, giảm mạnh tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng, góp phần 
nâng cao chất lượng dân số Việt Nam. 
 Bảo ñảm thông tin, tăng cường ñưa báo chí về cơ sở; miền núi, vùng sâu, 
vùng xa, biên giới và hải ñảo; khôi phục, củng cố và phát triển mạng lưới thông 
tin cơ sở, nhằm rút ngắn khoảng cách về hưởng thụ thông tin của công dân các 
vùng miền. 
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 e) ðẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận 
thức của các cấp, các ngành và cho công nhân về ASXH; huy ñộng nguồn lực 
của toàn xã hội, tranh thủ nguồn lực quốc tế, hợp tác chuyên gia, phát triển các 
dự án kỹ thuật và kinh nghiệm chuyên gia trong thí ñiểm các chính sách, chương 
trình mới và nâng cao năng lực tổ chức thực hiện, giám sát, ñánh giá kết quả 
thực hiện ASXH. 
 f) Tăng cường công tác phối hợp chỉ ñạo, quản lý của các cấp ủy ðảng, 
chính quyền, công ñoàn các cấp trong việc thực hiện ASXH; ñổi mới quản lý về 
ASXH trên cơ sở thống nhất ñầu mối quản lý các chương trình, chính sách 
ASXH kết hợp với ñẩy mạnh việc phân cấp thực hiện, tăng cường hiệu quả cung 
cấp dịch vụ; ñồng thời, hiện ñại hóa, tin học hóa công tác quản lý ñối tượng 
ASXH. 
 Hệ thống ASXH là một bộ phận trong mô hình phát triển xã hội ñể thực 
hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Hoạt ñộng 
của hệ thống ASXH thể hiện rõ tính “ñịnh hướng XHCN” của nền kinh tế thị 
trường. Bởi vậy, các cấp công ñoàn cần tích cực tham gia xây dựng và phát triển 
toàn diện hệ thống ASXH.  
                                                                           TS. Lê Thanh Hà  
                                            (Tạp chí Lao ñộng & công ñoàn số 534 - Tháng 10/2013) 
 

          ������������������������������������������������ 
TỔ CHỨC CÔNG ĐO�N VỚI NHIỆM VỤ ĐẠI DIỆN, CHĂM LO, BẢO VỆ QUYỀN V� LỢI ÍCH HỢP PHÁP, CHÍNH ĐÁNG  

CỦA NỮ CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG NHIỆM KỲ 2008 - 2013 
 

 Là một tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân, trong 
những năm qua, tổ chức Công ñoàn Việt Nam ñã không ngừng ñổi mới nội dung, 
phương thức hoạt ñộng, giữ vững và phát huy vai trò của nữ công nhân viên 
chức lao ñộng (CNVCLð). Trong nhiệm kỳ qua, các cấp công ñoàn ñã thể hiện 
vai trò ñại diện của mình trong việc chủ ñộng tham gia có hiệu quả với cơ quan 
nhà nước xây dựng, sửa ñổi, bổ sung, hoàn thiện và tổ chức thực hiện chính 
sách, pháp luật, chú trọng lồng ghép bình ñẳng giới trong quá trình xây dựng 
chính sách, bảo ñảm thực chất hơn quyền, lợi ích hợp pháp, chính ñáng của nữ 
CNVCLð trong các lĩnh vực: Lao ñộng, việc làm, bảo hiểm xã hội (BHXH), bình 
ñẳng giới, an toàn vệ sinh lao ñộng... ðặc biệt, công ñoàn ñã tích cực tham gia 
xây dựng một số chính sách, pháp luật có liên quan trực tiếp tới lao ñộng nữ, 
bình ñẳng giới, như quy ñịnh về lao ñộng nữ trong Bộ luật Lao ñộng năm 2012, 
Luật Bảo hiểm xã hội, các nghị ñịnh của Chính phủ thi hành Luật Bình ñẳng giới, 
Chiến lược quốc gia về bình ñẳng giới giai ñoạn 2011 - 2020, chính sách dân số, 
kế hoạch hóa gia ñình. 
 Tổng Liên ñoàn còn phối hợp với Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, 
các tổ chức phi chính phủ, các liên ñoàn lao ñộng ñịa phương, công ñoàn ngành 
Trung ương tổ chức khảo sát tình hình thực hiện chính sách lao ñộng nữ và nuôi 
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con bằng sữa mẹ 6 tháng ñầu ñời trong 1.500 nữ CNVCLð ở 12 tỉnh, thành phố 
tập trung nhiều khu công nghiệp, từ ñó, chủ ñộng tham gia với các bộ, ngành 
chức năng xây dựng các văn bản và giám sát việc triển khai thực hiện các văn 
bản liên quan ñến vấn ñề nhà trẻ, mẫu giáo ñáp ứng nhu cầu chính ñáng của nữ 
CNVCLð, nhất là lao ñộng nữ ñang làm việc trong các khu công nghiệp tập 
trung. 
 Công ñoàn các cấp thường xuyên tăng cường phối hợp với các cơ quan 
chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật ñối với lao 
ñộng nữ trong các thành phần kinh tế. ðã tham gia kiểm tra 5.112 cuộc, kiến nghị 
giải quyết 1.202 trường hợp vi phạm hoặc không thực hiện ñúng quy ñịnh của 
pháp luật về chính sách với lao ñộng nữ. Qua kiểm tra, ñã phát hiện và ñề nghị 
sửa ñổi những bất hợp lý trong quy ñịnh của pháp luật và những vi phạm của 
ñơn vị, như chưa ký hợp ñồng lao ñộng, hợp ñồng ngắn hạn, mùa vụ, làm thêm 
giờ vượt quá quy ñịnh của Bộ luật Lao ñộng; không ñóng hoặc chậm ñóng 
BHXH, BHYT; chi trả các chế ñộ ốm ñau, thai sản, tai nạn lao ñộng chưa kịp 
thời... Thông qua kiểm tra, công ñoàn ñã tổng hợp, nghiên cứu và ñề xuất nhà 
nước sửa ñổi những nội dung như: Ưu ñãi với doanh nghiệp sử dụng nhiều lao 
ñộng nữ, chính sách thai sản, nghỉ dưỡng sức với lao ñộng nữ, ưu tiên ñảm bảo 
việc làm cho lao ñộng nữ, ñảm bảo ñiều kiện lao ñộng và an toàn vệ sinh lao 
ñộng, chăm sóc sức khỏe sinh sản, thực hiện khám sức khỏe ñịnh kỳ cho lao 
ñộng nữ... 
 Từ năm 2012, Tổng Liên ñoàn tiến hành thí ñiểm tại 5 liên ñoàn lao ñộng 
tỉnh, thành phố, công ñoàn ngành Trung ương Chương trình hỗ trợ lao ñộng nữ 
nuôi con bằng sữa mẹ tại nơi làm việc. Qua ñó, ñã có gần 5.000 lao ñộng nữ 
ñang mang thai, nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi và khoảng 40.500 lao ñộng nữ 
trong ñộ tuổi sinh ñẻ ñang làm việc ở 25 doanh nghiệp ñược thụ hưởng hỗ trợ từ 
chương trình; 15 doanh nghiệp ñược cấp giấy chứng nhận “Doanh nghiệp thân 
thiện với trẻ nhỏ” và hàng trăm doanh nghiệp ñăng ký tham gia xây dựng Doanh 
nghiệp thân thiện với trẻ nhỏ; góp phần thúc ñẩy doanh nghiệp thực hiện trách 
nhiệm xã hội. 
 Công ñoàn cũng ñề xuất các biện pháp có tính khả thi giải quyết vấn ñề 
nhà trẻ, mẫu giáo, nhà ở, thiết chế văn hóa tại các khu công nghiệp tập trung và 
nơi có ñông nữ CNVCLð. Nhiều ñịa phương, ngành ñã có những hình thức ña 
dạng hóa công tác chăm lo nhà trẻ, mẫu giáo cho lao ñộng nữ làm việc tại các 
khu công nghiệp tập trung, như khảo sát nhà ở, nhà trẻ, mẫu giáo cho lao ñộng 
nữ; vận ñộng doanh nghiệp hỗ trợ chi phí gửi trẻ cho CNLð có con trong ñộ tuổi 
nhà trẻ, mẫu giáo. Ở một số ñịa phương, ngành như: Thành phố Hồ Chí Minh, 
Hải Dương, Dệt May, có nơi ñã tổ chức thành công mô hình công ñoàn cơ sở 
cùng doanh nghiệp xây dựng và quản lý nhà trẻ, mẫu giáo cho con em nữ CNLð. 
 ðẩy mạnh phong trào thi ñua “Giỏi việc nước, ñảm việc nhà” trong nữ 
CNVCLð gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao ñộng sáng tạo, xây 



 

Phát huy vai trò của Công ñoàn Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 
 

 
 
 
 

Thông tin khoa học chuyên ñề số 7/2014 
 

43 

dựng gia ñình hạnh phúc”, cuộc vận ñộng “Học tập và làm theo tấm gương ñạo 
ñức Hồ Chí Minh” và các phong trào thi ñua khác trong CNVCLð; các cấp công 
ñoàn ñã cụ thể hóa các nội dung, tiêu chuẩn thi ñua cho phù hợp với ñơn vị, cơ 
sở. Tôn vinh, biểu dương kịp thời các tài năng sáng tạo nữ, các tập thể, cá nhân 
có thành tích xuất sắc trong phong trào thi ñua và các cuộc vận ñộng. Trong 5 
năm, ñã có 63 tập thể nhận Cờ, 463 tập thể và 661 cá nhân ñược Tổng Liên 
ñoàn tặng Bằng khen phong trào thi ñua “Giỏi việc nước, ñảm việc nhà”. 
 Quỹ Bảo trợ trẻ em ñã có nhiều hoạt ñộng xã hội nổi bật: Trao 8.300 suất 
quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên học giỏi; các cháu mồ côi, tàn 
tật, nhiễm chất ñộc ñioxin. Trao 63.000 chiếc cặp phao cứu sinh cho trẻ em vùng 
sông nước; xây dựng 3 phòng học nhà trẻ, 1 ñiểm trường học, 1 cầu cho vùng 
sâu, vùng xa ... ñược xã hội ñánh giá cao. Trong 5 năm, Quỹ ñã vận ñộng các 
ñơn vị tài trợ trên 15 tỷ ñồng, chi trên 14 tỷ ñồng. 
 Bên cạnh những việc làm ñược, công tác vận ñộng nữ CNVCLð còn bộc 
lộ một số mặt hạn chế: Hoạt ñộng công tác nữ công ở một số ngành, ñịa 
phương, cơ sở còn mang tính hình thức, chưa nắm chắc và phản ánh kịp thời tư 
tưởng, tâm trạng, nguyện vọng của lao ñộng nữ. Chưa cụ thể hóa nội dung, hình 
thức hoạt ñộng cho phù hợp với từng loại hình cơ sở, từng ñối tượng lao ñộng 
nữ. Việc phát hiện, bồi dưỡng, phát triển nhân tố mới là lao ñộng trực tiếp còn 
chưa nhiều. Trong công tác tổ chức chỉ ñạo thực hiện công tác nữ công, nhiều 
nơi còn khoán trắng cho ban nữ công ñại diện. ðội ngũ cán bộ nữ làm công tác 
nữ công mặc dù có sự phát triển, song nhìn chung vẫn chưa ñáp ứng ñược nhu 
cầu của tình hình mới. 
 Chăm lo, ñại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính ñáng cho 
CNVCLð luôn là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của tổ chức công ñoàn, 
trong ñó ñặc biệt quan tâm ñến ñội ngũ nữ CNVCLð. Từ những khó khăn trên, 
các cấp công ñoàn cần tập trung thực hiện một số nội dung hoạt ñộng sau: 
 1. Chủ ñộng tham gia có hiệu quả trong việc xây dựng, sửa ñổi, bổ sung, 
hoàn thiện và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật có liên quan trực tiếp ñến 
lao ñộng nữ. 
 2. Tham gia với các cấp, các ngành và cơ sở tạo ñiều kiện tốt hơn cho lao 
ñộng nữ trong học tập, lao ñộng, công tác, nghiên cứu khoa học và chăm sóc gia 
ñình. 
 3. Tăng cường các hoạt ñộng phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật 
liên quan trực tiếp ñến quyền, lợi ích hợp pháp, chính ñáng của lao ñộng nữ, 
trọng tâm là pháp luật về lao ñộng, BHXH, BHYT, bình ñẳng giới. Chú trọng ở 
các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế ngoài nhà nước có ñông lao 
ñộng nữ. 
 4. Các cấp công ñoàn, nhất là công ñoàn cơ sở cần tập trung hướng dẫn 
lao ñộng nữ ký hợp ñồng lao ñộng theo ñúng quy ñịnh của pháp luật lao ñộng; 
thương lượng, xây dựng, ký kết TƯLðTT có nội dung lao ñộng nữ ñược hưởng 
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quyền lợi cao hơn quy ñịnh của pháp luật, coi ñây là một trong những biện pháp 
quan trọng ñể thực hiện vai trò ñại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính 
ñáng của lao ñộng nữ tại doanh nghiệp. 
 5. Phát huy vai trò, chức năng của công ñoàn trong việc kiểm tra, giám sát 
việc thực hiện pháp luật, chế ñộ, chính sách ñối với lao ñộng nữ trong các doanh 
nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế và các cơ quan, ñơn vị hành chính, sự 
nghiệp. Tập hợp tâm tư, nguyện vọng của lao ñộng nữ, tổ chức ñối thoại với 
người sử dụng lao ñộng, thủ trưởng ñơn vị ñể bảo ñảm thực hiện pháp luật, 
chính sách ñối với lao ñộng nữ; kiến nghị với nhà nước sửa ñổi, bổ sung, hoàn 
thiện pháp luật, chính sách, chế ñộ liên quan ñến lao ñộng nữ và bình ñẳng giới. 
 6. Các cấp công ñoàn tăng cường phối hợp với lãnh ñạo chuyên môn, ñơn 
vị, doanh nghiệp có nhiều hình thức thiết thực phù hợp ñể ñào tạo, bồi dưỡng 
nâng cao trình ñộ chuyên môn, nghề nghiệp, kỹ năng sống... cho lao ñộng nữ. 
Không ngừng củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt ñộng của ban nữ 
công chuyên ñề, ban nữ công quần chúng, tạo mọi ñiều kiện ñể nữ cán bộ công 
ñoàn, cán bộ nữ công ñược nâng cao trình ñộ về mọi mặt. 
 7. ðẩy mạnh các hoạt ñộng xã hội trong nữ CNVCLð. Xây dựng, phát triển 
quỹ “Vì nữ CNLð nghèo” của các cấp công ñoàn; nâng cao hiệu quả hoạt ñộng 
Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm, nhân rộng mô hình Quỹ Trợ vốn cho NLð 
nghèo (CEP) ñến nhiều ñịa phương và phát triển các loại quỹ khác ñể tạo thêm 
việc làm, tăng thu nhập, góp phần giảm bớt khó khăn trong ñời sống của lao 
ñộng nữ và gia ñình. 
 8. Tham gia tích cực, có hiệu quả vai trò thành viên Ủy ban Quốc gia Vì sự 
tiến bộ phụ nữ ở cấp Trung ương và Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ các ngành, ñịa 
phương nhằm thực hiện tốt vai trò ñại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, 
chính ñáng của nữ CNVCLð. 
 9. Kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt ñộng các quỹ “Tài năng sáng tạo 
nữ” và “Bảo trợ trẻ em Công ñoàn Việt Nam”. 
                                                                        Phạm Th ị Thanh Hồng 
                                              (Tạp chí Lao ñộng & công ñoàn số 523 - Tháng 5/2013) 
 
 

Đ�O TẠO, BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CÔNG ĐO�N  
ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRI THỨC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 
 

 Cán bộ công ñoàn (CBCð) có ý nghĩa quan trọng ñối với sự thành công 
hay thất bại của hoạt ñộng công ñoàn. Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: “Cán bộ là 
cái gốc của mọi công việc, muôn việc thành công hay thất bại ñều là do cán bộ 
tốt hay kém”, chính vì vậy, ñể thực hiện tốt chức năng của công ñoàn, cần phải 
có ñội ngũ cán bộ có năng lực, trình ñộ, có bản lĩnh và nhiệt tình với công việc. 
 Mỗi giai ñoạn, mỗi thời kì cách mạng cần một ñội ngũ CBCð thích ứng, 
ñáp ứng ñược yêu cầu của nhiệm vụ ñặt ra. Hiện nay, phần lớn CBCð xuất thân 
từ công nhân, thuờng xuyên có sự thay ñổi nên tồn tại lớn nhất của ñội ngũ 
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CBCð là chất luợng chưa ngang tầm ñòi hỏi của nhiệm vụ công tác; CBCð còn 
yếu về nghiệp vụ, về công tác tổ chức hướng dẫn các nội dung hoạt ñộng công 
ñoàn. 
 Quá trình ñổi mới công nghệ ở doanh nghiệp ñòi hỏi người CBCð không 
những cần có các kiến thức về kinh tế, xã hội mà phải có kiến thức về khoa học 
và công nghệ, ngoại ngữ, song thực tế trên cho thấy trình ñộ khoa học công 
nghệ và ngoại ngữ của CBCð còn rất hạn chế nên gặp khó khăn trong việc tham 
gia cùng giám ñốc doanh nghiệp xây dựng các chế ñộ, chính sách, bảo vệ lợi ích 
hợp pháp chính ñáng của CNLð. Nguyên nhân do CBCð chủ yếu là không 
chuyên trách, hình thành từ nhiều nguồn khác nhau, kiến thức chuyên môn khi 
tham gia công tác công ñoàn cũng rất ña dạng. Từ những hạn chế trên kết hợp 
với một số khó khăn và nguyên nhân khác, làm cho hoạt ñộng của một bộ phận 
CBCð hiện nay ít hiệu quả. Mặt khác, trình ñộ lý luận - nghiệp vụ công ñoàn của 
nhiều CBCð còn thấp, chủ yếu là ở trình ñộ sơ cấp về lý luận - nghiệp vụ công 
ñoàn. 
 Với mục tiêu, từng bước nâng cao chất lượng CBCð về mọi mặt, ñặc biệt 
là về trình ñộ chuyên môn công tác công ñoàn và kỹ năng hoạt ñộng công ñoàn, 
bảo ñảm CBCð có ñủ tầm ñáp ứng yêu cầu của ðảng, của công ñoàn trong giai 
ñoạn cách mạng mới. Xây dựng ñội ngũ CBCð bảo ñảm chất lượng toàn diện, 
vừa có kiến thức rộng và sâu, vừa giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có hiểu biết về 
giai cấp công nhân, công ñoàn và pháp luật; có khả năng nhạy bén xử lý nhanh 
các thông tin; thấu hiểu tình cảm, tâm tư, nguyện vọng của CNVCLð; biết tổ 
chức, tập hợp, lôi cuốn quần chúng tạo thành sức mạnh tổng hợp ñể thực hiện 
tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công ñoàn Việt Nam. 
 ðể xây dựng ñội ngũ CBCð vững mạnh, ñáp ứng yêu cầu trong tình hình 
mới, xét về góc ñộ bồi dưỡng và ñào tạo, chúng ta cần thực hiện tốt những giải 
pháp cơ bản sau ñây: 
 M	t là,  tiếp tục hoàn thiện tiêu chuẩn theo hướng: CBCð là một nghề, 
“vừa là cán bộ chính trị, vừa là nhà hoạt ñộng xã hội, là người tham gia quản lý 
kinh tế - xã hội” ñể có căn cứ ñịnh hướng nội dung ñào tạo, bồi dưỡng. Thực 
hiện tốt việc phân loại và quy hoạch CBCð cơ sở ñể chủ ñộng trong việc ñào tạo, 
bồi dưỡng. 
 Hai là,  công tác ñào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực và trình ñộ cho 
CBCð là vấn ñề hết sức quan trọng, có vai trò quyết ñịnh ñến nâng cao năng lực 
của họ. Công tác ñào tạo CBCð bao gồm việc tổ chức, giảng dạy và học tập dài 
ngày, gắn giữa việc giáo dục nhân cách với cung cấp kiến thức chuyên môn, 
nghiệp vụ nhằm chuẩn bị cho người học có khả năng ñảm nhận công việc nhất 
ñịnh. Bồi dưỡng CBCð là trang bị, tăng cường thêm kiến thức, truyền ñạt kinh 
nghiệm, kỹ năng, kỹ xảo trong hoạt ñộng thực tiễn ñể nâng cao chất lượng, hiệu 
quả công tác của cán bộ, nhằm nâng cao phẩm chất chính trị, tư tưởng, ñạo ñức, 
tâm lý, tác phong công tác của họ. 
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 Chú trọng ña dạng hóa hình thức ñào tạo ñể mọi cán bộ có cơ hội, ñiều 
kiện ñược ñào tạo. Tập trung bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành cho CBCð theo 
hướng thiếu kiến thức nào thì bồi dưỡng phần kiến thức ñó. Cụ thể: 
 - ðào tạo nội dung cơ bản: Nội dung bắt buộc cần có ñối với mỗi CBCð 
bao gồm: Tổ chức Công ñoàn Việt Nam (sự hình thành, quá trình phát triển, 
chức năng nhiệm vụ, mối quan hệ, nguyên tắc hoạt ñộng của tổ chức công 
ñoàn...). Hoạt ñộng của công ñoàn cơ sở (chức năng nhiệm vụ, nội dung hoạt 
ñộng của CðCS, nhiệm vụ và phương pháp làm việc của chủ tịch công ñoàn cơ 
sở, hoạt ñộng của tổ công ñoàn...).  
 - ðào tạo nội dung cần thiết cho CBCð: Trong bối cảnh nền kinh tế thị 
trường, với chức năng ñại diện, bảo vệ người lao ñộng, CBCð cần ñược trang bị 
những kiến thức pháp luật liên quan ñến người lao ñộng và nhiệm vụ của tổ 
chức công ñoàn trong nội dung về hợp ñồng lao ñộng, thỏa ước lao ñộng tập 
thể, giải quyết tranh chấp lao ñộng và ñình công, vai trò của công ñoàn với công 
tác an toàn vệ sinh lao ñộng, xây dựng mối quan hệ lao ñộng hài hòa tại doanh 
nghiệp. 
 - ðào tạo nội dung theo chuyên ñề hoạt ñộng: ðó là các nội dung cụ thể 
theo chuyên ñề hoạt ñộng của công ñoàn: Công tác thi ñua, tuyên giáo, nữ công, 
kiểm tra công ñoàn, giải quyết khiếu nại tố cáo, ñiều lệ công ñoàn, ñại hội công 
ñoàn... và các nội dung hướng dẫn hoạt ñộng công ñoàn tại cơ sở. 
 - ðào tạo nội dung nghiên cứu, tham gia với chuyên môn: Những nội dung 
cần ñược phổ biến, nghiên cứu ñể tham gia với chuyên môn trong việc hoạch 
ñịnh chính sách, kế hoạch như: ðịnh hướng kế hoạch phát triển ngành, ñịa 
phương, văn bản chính sách, hoạt ñộng liên quan ñến người lao ñộng và tổ chức 
công ñoàn, trách nhiệm xã hội doanh nghiệp... 
 Ba là,  phát triển và hoàn thiện bộ máy giảng viên kiêm chức, quan tâm bồi 
dưỡng cho giảng viên kiêm chức về nội dung môn học, phương pháp, kinh 
nghiệm giảng dạy, nhất là kinh nghiệm giảng dạy cho người lớn tuổi. Khai thác 
tốt các giảng viên dạy giỏi và có chế ñộ ñộng viên khuyến khích, thu hút và giữ 
những giảng viên dạy giỏi cho tổ chức công ñoàn. 
 B�n là,  sử dụng phương pháp tích cực trong ñào tạo, tập huấn là phương 
pháp tối ưu hiện nay. Với phương pháp này sẽ không gây nhàm chán, nặng nề 
mỗi buổi học và chất lượng tiếp thu bài giảng thông qua làm việc, thảo luận nhóm 
ñược nâng cao. 
 Năm là,  có chính sách hợp lý ñối với cán bộ ñi học, vận dụng thực hiện 
chế ñộ tiền lương và phụ cấp cho cán bộ ñi học tiền mua tài liệu, công tác phí 
trong những ñợt tập trung học tập... 
 Sáu là,  cải tiến công tác tổ chức ñào tạo, bồi dưỡng của các cấp công 
ñoàn, thường xuyên sơ kết, tổng kết, ñánh giá chất lượng và hiệu quả ñào tạo, 
bồi dưỡng, rút kinh nghiệm và khắc phục các tồn tại ñể mỗi lần sơ, tổng kết là 
một lần tạo ra bước chuyển biến tích cực trong công tác ñào tạo, bồi dưỡng 
CBCð. 
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 B�y là,  thực hiện tốt công tác luân chuyển cán bộ, nhằm tạo ra môi 
trường, ñiều kiện cho CBCð rèn luyện, thử thách, phát triển, phấn ñấu vươn 
lên... Phương thức luân chuyển cán bộ phải ña dạng, kết hợp chặt chẽ với công 
tác ñánh giá, quy hoạch và ñào tạo cán bộ. ðồng thời thực hiện tốt các chế ñộ, 
chính sách khuyến khích lợi ích, ñộng viên tinh thần ñối với CBCð. 
 ðể công ñoàn thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, cần thiết phải 
quan tâm ñến công tác ñào tạo, bồi dưỡng CBCð. Thực hiện tốt các chế ñộ, 
chính sách khuyến khích lợi ích, ñộng viên tinh thần ñối với CBCð. Các cấp công 
ñoàn cần bảo ñảm thực hiện ñúng, ñầy ñủ chính sách chung cho cán bộ thuộc 
trách nhiệm quản lý của mình, ñồng thời có các chế ñộ ñãi ngộ thích hợp cho 
CBCð trong tình hình cụ thể ñể khuyến khích và tạo ñiều kiện cho họ hoạt ñộng.  
                                                                         Ths. Phan Văn Tuấn 
                                              (Tạp chí Lao ñộng & công ñoàn số 548 - Tháng 5/2014) 
 
 

NĂM NĂM CÔNG ĐO�N VIỆT NAM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 20-NQ/TW:  
Thực tiễn và những vấn ñề ñặt ra 

 Ngày 28/1/2008, Ban Chấp hành Trung ương ðảng Khóa X ñã ban hành 
Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời 
kỳ ñẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện ñại hóa ñất nước”. Cùng với sự vào cuộc của 
cả hệ thống chính trị, tổ chức Công ñoàn Việt Nam ñã nỗ lực thực hiện Nghị 
quyết và bước ñầu ñã ñạt ñược những thành quả ñáng ghi nhận.  
 Nghị quyết khẳng ñịnh vai trò của giai cấp công nhân trong sự nghiệp cách 
mạng hiện nay, nâng cao vị thế của tổ chức công ñoàn. Với tư cách là tổ chức 
chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và của người lao ñộng, là thành viên 
trong hệ thống chính trị ñược ghi nhận trong Hiến pháp và pháp luật, Công ñoàn 
Việt Nam ñại diện cho người lao ñộng, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp 
pháp, chính ñáng của người lao ñộng (NLð). Với chức năng của mình, Công 
ñoàn Việt Nam luôn quan tâm chăm lo ñến ñời sống vật chất và tinh thần, bảo vệ 
quyền, lợi ích hợp pháp, chính ñáng của công nhân, viên chức, lao ñộng 
(CNVCLð); thường xuyên phối hợp chặt chẽ với nhà nước xây dựng và tổ chức 
thực hiện các chính sách kinh tế - xã hội, trước hết là các chính sách liên quan 
ñến quyền lợi, nghĩa vụ của CNVCLð; cùng với ðảng xây dựng giai cấp công 
nhân (GCCN) ngày càng lớn mạnh, ñã và ñang ñóng vai trò quan trọng, ñi ñầu 
trong thực hiện thắng lợi ñường lối ñổi mới của ðảng. 
 Trong quá trình hoạt ñộng của mình, Công ñoàn Việt Nam luôn nhận ñược 
sự quan tâm lãnh ñạo của ðảng; sự phối hợp, giúp ñỡ, tạo ñiều kiện của nhà 
nước và ñoàn thể các cấp, ñó là nguồn ñộng viên to lớn, là nhân tố quan trọng, 
bảo ñảm cho thắng lợi của hoạt ñộng công ñoàn trong thời gian qua. Do vậy, vị 
trí, vai trò quan trọng của công ñoàn ñã ñược thừa nhận trong ðiều 10 của Hiến 
pháp, Bộ luật Lao ñộng năm 2012, Luật Công ñoàn năm 2012. 
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 Trước yêu cầu của sự nghiệp ñổi mới ñất nước, với những diễn biến phức 
tạp của tình hình trong nước và ngoài nước, tình hình khủng hoảng tài chính và 
suy thoái kinh tế toàn cầu ñã tác ñộng mạnh mẽ và nhiều mặt ñến GCCN. Trong 
bối cảnh ñó, Nghị quyết số 20-NQ/TW ra ñời có ý nghĩa hết sức quan trọng, thể 
hiện quyết tâm chính trị của ðảng, Nhà nước về xây dựng GCCN. Nghị quyết 
cũng khẳng ñịnh rõ, xây dựng GCCN là trách nhiệm của ðảng, Nhà nước và các 
tổ chức chính trị - xã hội, trong ñó có tổ chức công ñoàn.  
 Ý thức ñược vai trò, trách nhiệm của mình, ngày 7/3/2008, Tổng Liên ñoàn 
Lao ñộng Việt Nam (TLð) ñã ban hành Công văn số 399/Ctr-TLð về Chương 
trình hành ñộng thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung 
ương ðảng khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ 
ñẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện ñại hóa ñất nước” (Chương trình hành ñộng số 
399/Ctr-TLð), với mục tiêu nâng cao nhận thức của cán bộ, ñoàn viên, CNVCLð; 
giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công 
nghiệp; trình ñộ học vấn, chuyên môn nghề nghiệp, góp phần cải thiện và nâng 
cao ñời sống vật chất, tinh thần cho CNVCLð. ðồng thời, ñẩy mạnh ñổi mới nội 
dung, phương thức hoạt ñộng của công ñoàn, ban hành những văn bản chỉ ñạo 
thực hiện các nội dung của Chương trình hành ñộng. ðến nay, việc tổ chức thực 
hiện Nghị quyết ñã nhận ñược sự quan tâm chỉ ñạo của cấp ủy ðảng, sự triển 
khai ñồng bộ của các cấp công ñoàn và sự phối hợp chặt chẽ của các ngành 
chức năng có liên quan. 
 Một số kết quả sau 5 n ăm thực hi ện Ngh ị quyết 
 Công ñoàn ñại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính ñáng của 
ñoàn viên và người lao ñộng 
 Công ñoàn ra ñời, tồn tại và phát triển là ñể bảo vệ quyền, lợi ích hợp 
pháp, chính ñáng của ñoàn viên và người lao ñộng. ðây là chức năng cơ bản 
của tổ chức công ñoàn. Trong tình hình mới, tổ chức công ñoàn ñặt nhiệm vụ 
bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính ñáng của ñoàn viên và người lao ñộng 
lên hàng ñầu, hoạt ñộng công ñoàn hướng về cơ sở, lấy cơ sở là ñịa bàn hoạt 
ñộng chủ yếu. 
 Thời gian qua, công ñoàn ñã tích cực tham gia xây dựng, hoàn thiện hàng 
trăm văn bản pháp luật, chính sách, chế ñộ có liên quan trực tiếp ñến quyền, lợi 
ích của ñoàn viên và NLð. Nổi bật là việc Tổng Liên ñoàn và công ñoàn các cấp 
ñã tập trung nghiên cứu, xây dựng dự thảo Luật Công ñoàn (sửa ñổi) và tham 
gia xây dựng dự thảo Bộ Luật Lao ñộng (sửa ñổi), Luật Cán bộ, công chức, Luật 
Viên chức... góp phần chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính ñáng cho 
NLð. 
 Công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức chính trị, pháp luật và tác phong 
công nghiệp cho công nhân, lao ñộng 
 Năm năm qua, các cấp công ñoàn ñã ñẩy mạnh công tác tuyên truyền, 
giáo dục trong CNVCLð; quán triệt, phổ biến kịp thời những chủ trương, ñường 
lối của ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới CNVCLð. Toàn hệ thống 
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công ñoàn ñã tổ chức hơn 180 nghìn cuộc tuyên truyền cho hơn 7 triệu lượt 
NLð; biên soạn và phát hành 222 nghìn tài liệu (tờ gấp, sổ tay bỏ túi, ñĩa CD) tới 
63 tỉnh, thành phố và 20 công ñoàn ngành Trung ương; tổ chức gần 70.000 
lớp/buổi/cuộc tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật cho trên 3,2 triệu 
công nhân, lao ñộng (CNLð) trong khu vực kinh tế ngoài nhà nước... Ngoài ra, 
các cấp công ñoàn còn kết hợp lồng ghép tổ chức quán triệt chỉ thị, nghị quyết 
gắn với ñẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương ñạo ñức Hồ Chí Minh 
trong CNVCLð. 
 Hình thức tuyên truyền ñược tiến hành qua hệ thống truyền thanh nội bộ, 
sinh hoạt câu lạc bộ, phát tờ gấp trực tiếp tại các nhà máy, dây chuyền sản xuất, 
trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu nhà trọ và tại tổ công nhân tự 
quản... Bên cạnh ñó, các cấp công ñoàn cũng tổ chức nhiều hoạt ñộng khác, như 
lồng ghép với nội dung sinh hoạt văn nghệ, “hái hoa dân chủ” ở các chương trình 
vui chơi giải trí, sinh hoạt tổ công ñoàn; ñổi mới hình thức tuyên truyền cho 
CNLð trong doanh nghiệp thông qua các chương trình: “Giao lưu - ðối thoại”, 
“Tháng công nhân”, “ðồng hành cùng doanh nghiệp”, những cuộc “Gặp gỡ tháng 
5”, rất sinh ñộng, hấp dẫn, thu hút ñông ñảo CNLð vào các hoạt ñộng của công 
ñoàn, ñể không chỉ tăng cường tình ñoàn kết giữa ñoàn viên, CNVCLð mà còn là 
cơ hội ñể công ñoàn tiếp tục nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của NLð, ñồng thời 
tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật. 
 Tham gia xây dựng, giám sát việc ban hành và chủ ñộng thực hiện các 
chính sách, pháp luật liên quan ñến người lao ñộng 
 Tham gia xây dựng, triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực thi 
chế ñộ, chính sách, pháp luật của Nhà nước là một trong những nhiệm vụ của tổ 
chức Công ñoàn Việt Nam trong tham gia quản lý Nhà nước, thực hiện chức 
năng ñại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính ñáng của 
CNVCLð. Trong 5 năm qua, công nhân và công ñoàn các cấp ñã sôi nổi tham 
gia diễn ñàn góp ý xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, trong ñó có Hiến 
pháp, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, Bộ luật Lao ñộng, Luật Công 
ñoàn, bảo hiểm thất nghiệp và các chính sách về tiền lương, trợ cấp thất nghiệp, 
nhà trẻ, nhà ở, bảo hộ lao ñộng, thời gian làm việc và nghỉ ngơi, chế ñộ dưỡng 
sức, bữa ăn ca,... Các cấp công ñoàn ñã tham gia trên 5.000 cuộc kiểm tra, giám 
sát việc thực hiện các chế ñộ, chính sách pháp luật; ñã tiếp trên 28 nghìn lượt 
người ñến khiếu nại, nhận 20.635 ñơn khiếu nại, tố cáo; ñã giải quyết và tham 
gia giải quyết 16.585 ñơn, can thiệp bảo vệ cho 481 người ñược trở lại làm việc, 
928 người ñược hạ mức kỷ luật, 55.599 lượt người ñược hưởng các quyền lợi 
khác. 
 Bên cạnh các hoạt ñộng trên, các cấp công ñoàn có nhiều hoạt ñộng xã 
hội, góp phần chăm lo nâng cao ñời sống vật chất, tinh thần cho CNLð. Hằng 
năm, nhiều liên ñoàn lao ñộng tỉnh, thành phố, công ñoàn ngành Trung ương, 
công ñoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên ñoàn ñã vận ñộng các doanh 
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nghiệp tổ chức xe ñưa, ñón CNLð về quê trong dịp Tết, tổ chức hoạt ñộng văn 
nghệ, thể thao, thăm hỏi, tặng quà cho cán bộ công ñoàn lão thành, gia ñình 
chính sách, CNLð có hoàn cảnh khó khăn; tham gia giải quyết kịp thời việc trả 
lương, thưởng và các phúc lợi khác cho CNLð. 
 Công tác phát triển ðảng trong công nhân, viên chức, lao ñộng 
 Những năm qua các cấp công ñoàn ñã tích cực ñóng góp ý kiến cho cán 
bộ, ñảng viên, xây dựng chi bộ ở các cơ quan, ñơn vị, ñồng thời nắm bắt và 
phản ánh tâm tư, nguyện vọng của CNVCLð với ðảng, Nhà nước; quan tâm bồi 
dưỡng, giới thiệu ñoàn viên công ñoàn, CNVCLð ưu tú cho ðảng xem xét, kết 
nạp, trong ñó chú trọng CNLð trẻ và công nhân thuộc khu vực kinh tế ngoài nhà 
nước, góp phần ñẩy mạnh công tác phát triển ðảng, xây dựng tổ chức cơ sở 
ñảng trong các loại hình doanh nghiệp. Giới thiệu những ñoàn viên ưu tú, có 
trình ñộ, ñủ năng lực tham gia các vị trí lãnh ñạo của ðảng, chính quyền và các 
tổ chức ñoàn thể. Trong 5 năm qua, các cấp công ñoàn ñã giới thiệu trên 462 
nghìn ñoàn viên công ñoàn ưu tú ñể cấp ủy ðảng bồi dưỡng, xem xét kết nạp, 
trong ñó 404.000 ñoàn viên ñược kết nạp vào ðảng. 
 ðẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về giai cấp công 
nhân và hoạt ñộng công ñoàn 
 Thời gian qua, chất lượng nghiên cứu các ñề tài khoa học trong hệ thống 
công ñoàn ñược nâng lên một bước. Nhiều ñề tài nghiên cứu ñón ñầu, có giá trị 
thực tiễn giúp cho Tổng Liên ñoàn tham gia xây dựng chính sách, pháp luật bảo 
vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính ñáng của người lao ñộng, như nghiên cứu bổ 
sung, sửa ñổi Luật Công ñoàn, Bộ luật Lao ñộng; xây dựng chính sách tiền 
lương tiền thưởng; các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; chính 
sách nhà ở; giải pháp tìm và tạo việc làm cho NLð; ứng dụng tin học trong quản 
lý... 
 Qua 5 năm, có 12 ñề tài, dự án cấp nhà nước, 33 ñề tài cấp bộ, 291 ñề tài 
cấp cơ sở ñược nghiệm thu; hàng trăm ñầu sách ñược xuất bản. ðã có trên 200 
ñề tài nghiên cứu ñược triển khai ứng dụng trong thực tiễn; 80% số ñề tài do 
công ñoàn chủ trì, số còn lại do công ñoàn các cấp phối hợp với các cơ quan 
hữu quan nghiên cứu hoặc ñược giao ñảm nhiệm những nội dung quan trọng. 
Ngoài ra, ở cấp cơ sở, công ñoàn cùng với lãnh ñạo cơ sở tổ chức cho công 
nhân, lao ñộng phát huy hàng nghìn sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, góp phần nâng 
cao năng suất lao ñộng, chất lượng sản phẩm, cải thiện ñiều kiện và môi trường 
làm việc, bảo ñảm an toàn và vệ sinh lao ñộng. 
 Bên cạnh những kết quả bước ñầu nói trên, việc triển khai thực hiện Nghị 
quyết cũng còn bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém 
 Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW và Chương trình hành 
ñộng số 399/Ctr-TLð của một số công ñoàn ngành, ñịa phương, một số tỉnh ủy, 
thành ủy còn chậm, chưa ñồng bộ, công tác kiểm tra, ñôn ñốc còn sơ sài, chiếu 



 

Phát huy vai trò của Công ñoàn Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 
 

 
 
 
 

Thông tin khoa học chuyên ñề số 7/2014 
 

51 

lệ. Sự chỉ ñạo và phối hợp của một số cấp ủy ñảng, một số bộ, ngành chưa 
thường xuyên, thiếu ñồng bộ. Việc cụ thể hóa các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 
chủ yếu của chương trình hành ñộng theo từng nội dung thực hiện hằng năm có 
nơi chưa sát với tình hình thực tiễn, ñiều kiện sống và làm việc của CNVCLð nên 
hiệu quả chưa cao. 
 Công tác tuyên truyền của tổ chức công ñoàn ít hấp dẫn, nguồn kinh phí 
dành riêng cho tuyên truyền, giáo dục CNVCLð chưa nhiều, phần lớn các ñợt 
tuyên truyền, sinh hoạt ñược lồng ghép hoặc là các chương trình, ñề án có 
nguồn kinh phí của nhà nước, nên thời lượng tuyên truyền ít, vấn ñề truyền ñạt 
chưa sâu, nội dung chưa phong phú. 
 Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện chế ñộ, chính sách cho NLð ở một 
số nơi còn kém hiệu quả. Nhiều vấn ñề bức xúc, cấp bách của CNLð, như tiền 
lương, nhà ở, nhà trẻ, các thiết chế văn hóa ở các khu công nghiệp, bảo hiểm xã 
hội,... chậm ñược giải quyết. Thu nhập của công nhân chưa tương xứng với 
cường ñộ và thời gian lao ñộng, không ñủ ñể tái tạo sức lao ñộng, nên ñời sống 
vật chất, tinh thần của công nhân gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn. 
 Một số chỉ tiêu do công ñoàn tham gia phối hợp, thực hiện chưa ñạt so với 
Chương trình hành ñộng số 399/Ctr-TLð của Tổng Liên ñoàn ñề ra hoặc khó 
thống kê ñánh giá, như tỷ lệ CNLð ñược ñào tạo chuyên môn, nghề nghiệp, kiến 
thức pháp luật và tỷ lệ công nhân ñược tham gia bảo hiểm xã hội. Công tác phát 
triển ðảng trong CNLð, nhất là CNLð trực tiếp sản xuất vẫn chưa thực sự ñược 
chú trọng. Tại khu công nghiệp - khu chế xuất Hà Nội, có 534 doanh nghiệp 
ngoài nhà nước, nhưng chỉ 23 doanh nghiệp trong số ñó có tổ chức ñảng, trong 
ñó, công ty cổ phần có 17 ñơn vị, công ty trách nhiệm hữu hạn có 3 ñơn vị, 
doanh nghiệp có vốn ñầu tư nước ngoài có 3 ñơn vị. So với yêu cầu của sự 
nghiệp cách mạng và vai trò, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam 
thì công tác phát triển ðảng trong CNLð chưa ñáp ứng ñược cả về cơ cấu, số 
lượng, chất lượng. ðặc biệt, số ñảng viên mới ñược kết nạp hằng năm là CNLð 
trực tiếp sản xuất, là cán bộ công ñoàn cơ sở chiếm tỷ lệ thấp (khảo sát một số 
ñịa phương, bình quân chỉ ñạt từ 6% ñến 8%). 
 Giải pháp ti ếp tục ñẩy mạnh th ực hi ện Ngh ị quyết số 20-NQ/TW trong 
thời gian t ới 
 Thứ nhất, thống nhất nhận thức của các cấp ủy ñảng. 
 Sự thống nhất trong nhận thức sẽ tạo ra sức mạnh tổng hợp của cả hệ 
thống chính trị hướng vào giải quyết triệt ñể, tận gốc những nguyên nhân, hạn 
chế, yếu kém cả về chủ quan và khách quan ñang ñặt ra với giai cấp công nhân. 
Cần nâng cao nhận thức rằng, giai cấp công nhân là lực lượng xã hội to lớn, ñại 
diện cho lực lượng sản xuất tiên tiến, là yếu tố ñầu vào của sản xuất, góp phần 
quyết ñịnh vào sự tăng trưởng của nền kinh tế. Do ñó, cần phải giải quyết triệt ñể 
những vấn ñề bức xúc của giai cấp công nhân gắn với tăng trưởng kinh tế và 
thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội ngay trong từng bước ñi và từng chính sách 
phát triển. 
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 Thứ hai, nâng cao trách nhiệm của nhà nước và chính quyền các cấp. 
 Nâng cao vai trò trách nhiệm của nhà nước trong việc xây dựng, bổ sung, 
hoàn chỉnh cơ chế, chính sách, như ñào tạo, dạy nghề, việc làm, tiền lương, an 
sinh xã hội... cho giai cấp công nhân. Trách nhiệm của nhà nước còn thể hiện ở 
ñầu tư, mức chi tiêu công trực tiếp phục vụ các vấn ñề xã hội của GCCN (thông 
qua chính sách xã hội và phúc lợi xã hội). Qua ñó, nhà nước vừa tạo hành lang 
pháp lý, vừa bảo ñảm nguồn lực vật chất ñể thực hiện các giải pháp ñột phá này. 
Chính quyền các cấp ở ñịa phương, cơ sở cần trực tiếp chịu trách nhiệm tổ 
chức, triển khai thực thi các giải pháp ñột phá và giải quyết các vấn ñề xã hội cụ 
thể của giai cấp công nhân ở ñịa phương, bảo ñảm sát ñối tượng và có hiệu quả. 
 Thứ ba, nâng cao vai trò và hiệu quả hoạt ñộng của tổ chức công ñoàn. 
 ðể phát huy vai trò của mình, tổ chức công ñoàn phải quan tâm bồi 
dưỡng, nâng cao năng lực thực hiện các quyền của công ñoàn, trong ñó ñặc biệt 
chú trọng bảo ñảm các quyền về công ñoàn của NLð, thực hiện ngày càng hiệu 
quả cả ba nhóm quyền cơ bản của tổ chức công ñoàn là, quyền tự quyết ñịnh 
các hoạt ñộng theo yêu cầu của mình, quyền phối hợp với các cơ quan, tổ chức 
liên quan và quyền tham gia quản lý kinh tế, quản lý xã hội, quản lý công việc 
nhà nước. Trong nhóm quyền tự quyết ñịnh hoạt ñộng, cần coi trọng những loại 
quyền ñã ñược pháp luật quy ñịnh vì cùng với quyền là nghĩa vụ kèm theo, như 
quyền tổ chức ñình công, ñể góp phần tích cực khắc phục tình trạng ñình công 
không hợp pháp khá phổ biến hiện nay trong các doanh nghiệp, hoặc khi tổ chức 
thực hiện quyền dân chủ cho ñoàn viên và NLð phải bảo ñảm yêu cầu dân chủ 
gắn với kỷ cương, tránh tình trạng dân chủ quá trớn. 
 Công ñoàn cần hướng mọi hoạt ñộng về cơ sở, bám sát cơ sở, lấy cơ sở 
làm ñịa bàn hoạt ñộng; lấy công nhân, lao ñộng làm ñối tượng vận ñộng, tập hợp 
và tổ chức hoạt ñộng; lấy chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính ñáng 
của NLð làm mục tiêu hoạt ñộng, nhằm khuyến khích mọi cá nhân, tập thể phát 
huy tinh thần chủ ñộng sáng tạo, ý thức cộng ñồng trách nhiệm nỗ lực vươn lên 
trong sản xuất, ñời sống, công tác, học tập; rèn luyện phẩm chất ñạo ñức, ý thức 
tổ chức kỷ luật và xây dựng lối sống văn hóa lành mạnh. 
 Công ñoàn cần thường xuyên chủ ñộng tổ chức các hình thức tuyên 
truyền, giáo dục thiết thực, hiệu quả ñể tập hợp, phản ánh những tâm tư, nguyện 
vọng, những bức xúc của giai cấp công nhân với ðảng, Nhà nước thông qua các 
ñại biểu của mình. Phối hợp chặt chẽ với người sử dụng lao ñộng tổ chức thực 
hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ sở, tổ chức hội nghị NLð ñối thoại, bảo ñảm thiết 
thực phát huy ñược quyền làm chủ của NLð. Hướng dẫn, giúp ñỡ công nhân 
giao kết hợp ñồng lao ñộng; ñại diện tập thể NLð ñể thương lượng, ký kết và 
thực hiện thỏa ước lao ñộng tập thể theo quy ñịnh của Bộ luật Lao ñộng và Luật 
Công ñoàn. 
 Chủ ñộng, tham gia xây dựng, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế ñộ, 
chính sách, pháp luật cho NLð; tham gia giải quyết có hiệu quả những vấn ñề 
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bức xúc, cấp bách trong công nhân, như bảo ñảm việc làm, tiền lương, thu nhập, 
ñóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho NLð; xây dựng nhà ở, bệnh xá tại các 
khu công nghiệp; ñầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, khu vui chơi giải trí, nhà 
trẻ nơi có ñông công nhân làm việc. Chăm lo công tác bồi dưỡng, giới thiệu ñoàn 
viên công ñoàn, công nhân ưu tú trong các doanh nghiệp ñể phát triển ðảng, 
nhất là doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn ñầu tư nước ngoài. 
                                                                                TS. Nguyễn Văn Ngàng 
                                                                     (Tạp chí Cộng sản số 89 - Tháng 5/2014) 

******************** 
 
 

    

Một số vấn ñề về ngày thành lập Công ñoàn cách mạng Việt Nam 
 

 “Tháng 3 năm 1984, Bộ Chính trị BCH TW ðảng Cộng sản Việt Nam ñã 
quyết ñịnh lấy ngày 28 tháng 7 năm 1929, ngày thành lập tổ chức Tổng Công hội 
ðỏ Bắc Kỳ làm Ngày thành lập Công ñoàn cách mạng Việt Nam. Từ ñây, ngày 
28 tháng 7 năm 1929 ñã trở thành ngày truyền thống của giai cấp công nhân, 
người lao ñộng (NLð) và tổ chức Công ñoàn Việt Nam. ðể có ñược sự kiện 
trọng ñại này, chúng ta ñã phải trải qua một quá trình nghiên cứu, thẩm ñịnh dựa 
trên những luận cứ khoa học và thực tiễn mang tính thuyết phục, khách quan, 
phù hợp với lịch sử phong trào công nhân, Công ñoàn Việt Nam. 
 Từ năm 1970, Bộ Chính trị ñã giao cho Tổng Công ñoàn Việt Nam (nay là 
Tổng LðLð Việt Nam) và các ban, ngành có liên quan nghiên cứu ñề xuất ngày 
thành lập tổ chức Công ñoàn cách mạng Việt Nam. Ngày thành lập Công ñoàn 
Việt Nam phải ñạt ñược các yêu cầu như: Tính chính trị, tính ðảng, tính giai cấp, 
tính liên tục về mặt thời gian và nhất là phạm vi ảnh hưởng trên toàn quốc ñối với 
phong trào công nhân Việt Nam. Những yêu cầu này cũng ñể xác ñịnh rõ sự 
khác nhau giữa tổ chức Công ñoàn cách mạng Việt Nam với các tổ chức công 
ñoàn ñang tồn tại ở nhiều nước trên thế giới. Từ những yêu cầu ñó, Tổng Công 
ñoàn Việt Nam, Ban Nghiên cứu lịch sử ðảng Trung ương, các nhà khoa học... 
ñã tập trung vào ba sự kiện quan trọng ñể lựa chọn ngày thành lập tổ chức Công 
ñoàn cách mạng Việt Nam. ðó là Công hội Ba Son (1920 - 1925), Tổng Công hội 
ðỏ Bắc Kỳ (tháng 7/1929) và Ban Công vận TƯ (tháng 10/1930). Cả 3 sự kiện 
ñều ñược Tổng Công ñoàn Việt Nam, các ban ngành có liên quan nghiên cứu, 
lựa chọn nhằm ñảm bảo tính khoa học, khách quan theo yêu cầu của Bộ Chính 
trị. 
 Về tổ chức Công hội Ba Son, ñược lãnh tụ Tôn ðức Thắng thành lập tại 
Sài Gòn vào cuối năm 1920. ðến cuối năm 1925, tổ chức này ñã có ñược 
khoảng 300 hội viên tại nhà ñèn Chợ Quán, nhà thương Chợ Rẫy,... và nhất là 
tại công binh xưởng Ba Son. Chính Công hội Ba Son ñã tổ chức cuộc ñình công 
của công nhân công binh xưởng Ba Son thắng lợi vào tháng 8 năm 1925. Cuộc 
ñấu tranh này ñược xem là sự mở ñầu cho phong trào công nhân Việt Nam từ tự 

Bạn  có biết? 
 



 

Phát huy vai trò của Công ñoàn Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 
 

 
 
 
 

Thông tin khoa học chuyên ñề số 7/2014 
 

54

phát tiến lên tự giác. Tuy nhiên Công hội Ba Son ñược thành lập vào thời ñiểm 
chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Cách mạng Tháng Mười Nga chưa ñược phổ 
biến rộng rãi vào phong trào yêu nước. Bản thân lãnh tụ Tôn ðức Thắng lúc ñó 
chưa phải là ñảng viên cộng sản, mà mới chịu ảnh hưởng của phong trào công 
nhân, công ñoàn Pháp. Về mặt thời gian thì Công hội Ba Son chỉ tồn tại ñến cuối 
năm 1925. Các nhân vật lãnh ñạo của Công hội Ba Son, trong ñó có lãnh tụ Tôn 
ðức Thắng ñã gia nhập tổ chức Việt Nam Cách mạng Thanh niên vào ñầu năm 
1926. Do vậy Công hội Ba Son chỉ có thể xem là một tổ chức tiền thân của Công 
ñoàn cách mạng Việt Nam. 
 Sự kiện thành lập Ban Công vận TƯ vào tháng 10 năm 1930 do ñồng chí 
Trần Phú (Tổng Bí thư ñầu tiên của ðảng) trực tiếp làm Trưởng ban cũng ñược 
nghiên cứu xem xét kĩ lưỡng. Sự kiện này mang tính chính trị, tính ðảng và tính 
giai cấp rất cao. Tuy nhiên, Ban Công vận TƯ chỉ là ban công tác của ðảng, làm 
tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương trong công tác vận ñộng công nhân. 
Khi ñồng chí Trần Phú bị ñịch bắt ở Sài Gòn và sau ñó hi sinh, thì hoạt ñộng của 
Ban Công vận TƯ ñã bị gián ñoạn. Do vậy, sự kiện này cũng không thể chọn ñể 
làm ngày thành lập Công ñoàn cách mạng Việt Nam. 
 Cuối cùng, sự kiện ngày thành lập tổ chức Tổng Công hội ðỏ Bắc Kỳ 
(ngày 28 tháng 7 năm 1929) ñã ñược Tổng Công ñoàn Việt Nam, các ban ngành 
có liên quan xem xét, nghiên cứu; tổ chức hội thảo khoa học ở cả 3 miền và nhất 
trí ñề nghị Bộ Chính trị lấy làm Ngày thành lập tổ chức Công ñoàn cách mạng 
Việt Nam với những luận cứ sau: 
 Thứ nhất, Tổng Công hội ðỏ Bắc Kỳ do ðông Dương Cộng sản ðảng 
thành lập vào ngày 28 tháng 7 năm 1929 tại số nhà 15, phố Hàng Nón, Hà Nội. 
ðông Dương Cộng sản ðảng là 1 trong 3 tổ chức cộng sản ñược thành lập ñầu 
tiên tại Việt Nam. ðông Dương Cộng sản ðảng lúc thành lập có phạm vi ảnh 
hưởng trên cả nước, có số lượng ñảng viên chiếm gần 2/3 tổng số ñảng viên lúc 
ñó và hoạt ñộng mạnh mẽ ở khu vực Bắc Kỳ, trung tâm cách mạng của cả nước. 
ðường lối, quan ñiểm và sự chỉ ñạo của ðông Dương Cộng sản ðảng ñược 
quán triệt sâu sắc, ñầy ñủ trong hoạt ñộng của Tổng Công hội ðỏ Bắc Kỳ. Khi 
thành lập, Tổng Công hội ðỏ Bắc Kỳ ñã thông qua cương lĩnh, ñiều lệ hoạt ñộng, 
bầu BCH do ñồng chí Nguyễn ðức Cảnh ñứng ñầu và thành lập cơ quan ngôn 
luận là Báo Lao ðộng, Tạp chí Công hội ðỏ. Cho nên, ngay từ ñầu, Tổng Công 
hội ðỏ Bắc Kỳ ñã thể hiện tính chính trị, tính ðảng và tính giai cấp của một tổ 
chức công ñoàn cách mạng của giai cấp công nhân. 
 Thứ hai, Tổng Công hội ðỏ Bắc Kỳ ñã thể hiện ñược vị trí, vai trò, phạm vi 
ảnh hưởng ñối với phong trào công nhân Việt Nam ngay sau khi vừa mới ra ñời. 
Cho dù về danh nghĩa mang tên là Tổng Công hội ðỏ Bắc Kỳ, nhưng hoạt ñộng 
của tổ chức này ñã vượt qua ranh giới ñó, ñã khắc phục những hạn chế về ñịa 
phương, khu vực. Tổng Công hội ðỏ Bắc Kỳ ñã chủ trương xây dựng cơ sở công 
hội, phát huy thế lực trên phạm vi cả nước. Nhiều thành viên của Tổng Công hội 
ðỏ Bắc Kỳ như Ngô Gia Tự, Nguyễn Phong Sắc, Lê Văn Lương, và nhất là 
Nguyễn ðức Cảnh ñã lần lượt vào Nam Kỳ và Trung Kỳ hoạt ñộng. Do ảnh 
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hưởng của Tổng Công hội ðỏ Bắc Kỳ, sau ñó nhiều tổ chức công hội ở Nam Kỳ, 
Trung Kỳ và ở nhiều tỉnh, thành phố ñã ñược thành lập, ñưa số ñoàn viên công 
hội ñến tháng Giêng năm 1930 lên gần 1 vạn người. Thời ñiểm ñó Tổng Công 
hội ðỏ Bắc Kỳ ñang gánh vác tránh nhiệm là một tổ chức công ñoàn của giai cấp 
công nhân trên phạm vi cả nước. Hoạt ñộng của tổ chức này ñã góp phần quan 
trọng vào sự ra ñời của ðảng, trên cơ sở thống nhất ba tổ chức cộng sản ở Việt 
Nam vào ngày mùng 3 tháng 2 năm 1930. 
 Thứ ba, Tổng Công hội ðỏ Bắc Kỳ ñã thể hiện ñược tính liên tục về tổ 
chức và thời gian hoạt ñộng từ khi thành lập cho ñến ngày nay. Trải qua tiến 
trình lịch sử phong trào công nhân và hoạt ñộng Công ñoàn Việt Nam, Tổng 
Công hội ðỏ Bắc Kỳ ñược kế thừa, phát triển liên tục về tổ chức và tư tưởng. 
Trong 15 năm vận ñộng giành chính quyền (1930 - 1945), từ Tổng Công hội ðỏ 
Bắc Kỳ, Công ñoàn Việt Nam ñã lần lượt có các tổ chức mang những tên gọi 
khác nhau như: Công hội ðỏ Việt Nam (1930 - 1935); Nghiệp ñoàn Ái hữu (1936 
- 1939); Hội Công nhân phản ñế (1939 - 1941); và Hội Công nhân cứu quốc 
(1941 - 1946). Những tổ chức và tên gọi của Công ñoàn Việt Nam trong từng giai 
ñoạn, ñã phản ánh tính liên tục về mặt thời gian và sự phát triển về mặt tổ chức 
của Công ñoàn Việt Nam dưới sự lãnh ñạo của ðảng. 
 Cuối cùng, trên phạm vi quốc tế thì sự ra ñời của Tổng Công hội ðỏ Bắc 
Kỳ ñã ñánh dấu sự hội nhập của phong trào công nhân Việt Nam với phong trào 
công nhân, công ñoàn quốc tế, ñã thu hút sự chú ý của Quốc tế Công hội ðỏ và 
của ðảng Cộng sản Pháp. Chào mừng sự kiện này, báo Nhân ðạo, cơ quan TW 
của ðảng Cộng sản Pháp, số ra ngày 7 tháng 12 năm 1929 ñã viết: “Những NLð 
Pháp chào mừng sự ra ñời của phong trào công ñoàn và cộng sản ở những 
nước thuộc ñịa Viễn ðông. Trong cuộc ñấu tranh chống chủ nghĩa ñế quốc, sự 
áp bức thuộc ñịa, sự khủng bố tàn khốc, ñể ñòi giải phóng những người bị kết án 
tử hình, những người anh em này sẽ tìm thấy ở giai cấp công nhân Pháp ñứng 
bên cạnh trong cuộc ñấu tranh chống kẻ thù chung”. 
 Như vậy, từ những yêu cầu của Bộ Chính trị ñặt ra thì việc lấy ngày 28 
tháng 7 năm 1929 (Ngày thành lập Tổng Công hội ðỏ Bắc Kỳ) làm Ngày thành 
lập Công ñoàn Việt Nam là mang tính khoa học, thực tiễn, khách quan, phù hợp 
với phong trào công nhân nói riêng và phong trào cách mạng Việt Nam nói 
chung. ðặc biệt, Người Chủ tịch ñầu tiên của Công ñoàn Việt Nam, ñồng chí 
Nguyễn ðức Cảnh là Ủy viên lâm thời BCH ðông Dương Cộng sản ðảng, phụ 
trách công tác công vận, một trong những người tham gia Hội nghị thành lập 
ðảng ta ñã chủ trì Hội nghị thành lập Tổng Công hội ðỏ Bắc Kỳ. ðồng chí 
Nguyễn ðức Cảnh thuộc lớp lãnh tụ ñầu tiên của ðảng ta, ñược lãnh tụ Nguyễn 
Ái Quốc ñào tạo, rèn luyện tại Quảng Châu (Trung Quốc). 
 Việc ngày 28 tháng 7 năm 1929 ñược Bộ Chính trị lấy làm Ngày thành lập 
Công ñoàn Việt Nam ñã trở thành sự kiện rất quan trọng của giai cấp công nhân 
và tổ chức Công ñoàn Việt Nam. ðây cũng là sự ñánh giá của ðảng ñối với 
những cống hiến to lớn của tổ chức công ñoàn, của biết bao thế hệ cán bộ, ñoàn 
viên công ñoàn ñối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Sự kiện này càng thúc 
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ñẩy, ñộng viên giai cấp công nhân, những NLð Việt Nam ra sức thi ñua lao ñộng 
sản xuất, công tác trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.  
                                                                            Hồ Thức Hòa 
                                      (Tạp chí Lao ñộng & công ñoàn số 527+528 - Tháng 7/2013) 

NGHỊ ĐỊNH THI H�NH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG V� LUẬT CÔNG ĐO�N 
 

 “Ngày 10/5/2013, Chính phủ ban hành một số nghị ñịnh quy ñịnh chi tiết thi 
hành một số ñiều của Bộ luật Lao ñộng và Luật Công ñoàn 2012. ðó là Nghị ñịnh 
số 46/2013/Nð-CP quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Bộ luật Lao ñộng về 
tranh chấp lao ñộng, Nghị ñịnh số 45/2013/Nð-CP quy ñịnh chi tiết một số ñiều 
của Bộ luật Lao ñộng về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao 
ñộng, vệ sinh lao ñộng, trong ñó quy ñịnh cụ thể về làm thêm giờ ñối với người 
lao ñộng; Nghị ñịnh số 43/2013/Nð-CP quy ñịnh chi tiết thi hành ðiều 10 của 
Luật Công ñoàn về quyền, trách nhiệm của công ñoàn trong việc ñại diện, bảo vệ 
quyền, lợi ích hợp pháp, chính ñáng của NLð”. 
 Ngh � ñ�nh s� 46/2013/Nð-CP quy ñịnh tiêu chuẩn, thẩm quyền bổ nhiệm 
hòa giải viên lao ñộng; việc hoãn, ngừng ñình công và giải quyết quyền lợi của 
tập thể lao ñộng trong trường hợp hoãn, ngừng ñình công. 
 Hòa giải viên lao ñộng là người ñược chủ tịch UBND cấp tỉnh bổ nhiệm 
theo nhiệm kỳ 5 năm ñể hòa giải tranh chấp lao ñộng và tranh chấp về hợp ñồng 
ñào tạo nghề theo quy ñịnh của pháp luật. Theo ñó, hòa giải viên lao ñộng trong 
những ngày ñược cử ñể hòa giải tranh chấp lao ñộng, tranh chấp hợp ñồng ñào 
tạo nghề ñược hưởng chế ñộ bồi dưỡng như ñối với Hội thẩm theo quy ñịnh về 
chế ñộ bồi dưỡng ñối với người tham gia phiên tòa. ðồng thời, ñược thanh toán 
công tác phí trong những ngày thực hiện công tác hòa giải theo chế ñộ công tác 
phí hiện hành và ñược bảo ñảm các ñiều kiện về phòng họp, tài liệu, văn phòng 
phẩm. 
 Các trường hợp hoãn, ngừng ñình công ñược Nghị ñịnh nêu rõ như sau: 
ðình công dự kiến tổ chức tại các ñơn vị cung cấp dịch vụ về ñiện, nước, vận tải 
công cộng và các dịch vụ khác trực tiếp phục vụ tổ chức mít tinh kỷ niệm ngày 
chiến thắng, ngày Quốc tế Lao ñộng và ngày Quốc khánh; ðình công dự kiến tổ 
chức tại ñịa bàn ñang diễn ra các hoạt ñộng nhằm phòng ngừa, khắc phục hậu 
quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh hoặc tình trạng khẩn cấp theo quy ñịnh; ðình 
công diễn ra có các hành vi bạo ñộng, gây rối làm ảnh hưởng ñến tài sản, tính 
mạng của nhà ñầu tư, làm mất an ninh, trật tự công cộng ảnh hưởng ñến các 
hoạt ñộng của cộng ñồng dân cư nơi xảy ra ñình công. Theo ñó, trong thời hạn 
12 giờ kể từ khi Chủ tịch UBND cấp huyện nhận ñược báo cáo của phòng lao 
ñộng - thương binh và xã hội, chủ tịch UBND cấp tỉnh phải ra quyết ñịnh ngừng 
ñình công. 
 Nghị ñịnh cũng nêu rõ, sau khi BCH công ñoàn yêu cầu ngừng ñình công, 
NLð phải trở lại làm việc và ñược trả lương. ðối với NLð không trở lại làm việc 
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thì sẽ không ñược trả lương và tùy theo mức ñộ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật theo 
nội quy lao ñộng và quy ñịnh của pháp luật. 
 Ngh � ñ�nh s� 45/2013/Nð-CP quy ñịnh số giờ làm thêm trong ngày không 
quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 1 ngày; khi áp dụng quy ñịnh làm 
việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không 
quá 12 giờ trong 1 ngày. Nghị ñịnh cũng quy ñịnh chi tiết về số giờ làm thêm 
trong ngày, theo ñó khi làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết và ngày nghỉ hằng tuần 
ñảm bảo không quá 12 giờ trong 1 ngày. 
 Về quy ñịnh ñối với việc tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ ñến 300 giờ 
trong một năm, chỉ các trường hợp sau ñây ñược tổ chức làm thêm: Sản xuất, 
gia công xuất khẩu sản phẩm là hàng dệt, may, da, giày, chế biến nông, lâm, 
thủy sản; sản xuất, cung cấp ñiện, viễn thông, lọc dầu; cấp, thoát nước; các 
trường hợp khác phải giải quyết công việc cấp bách, không thể trì hoãn. 
 Khi tổ chức làm thêm giờ, người sử dụng lao ñộng phải thông báo bằng 
văn bản cho cơ quan chuyên môn giúp UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương quản lý nhà nước về lao ñộng tại ñịa phương. Sau mỗi ñợt làm thêm tối ña 
7 ngày liên tục trong tháng, người sử dụng lao ñộng phải bố trí ñể NLð nghỉ bù 
số thời gian ñã không ñược nghỉ. Trường hợp không bố trí nghỉ bù ñủ số thời 
gian thì phải trả lương làm thêm giờ theo quy ñịnh của Bộ luật Lao ñộng. 
 Ngoài quy ñịnh về số giờ làm thêm, Nghị ñịnh mới ban hành của Chính 
phủ cũng quy ñịnh cụ thể về thời giờ ñược tính vào thời giờ làm việc ñược 
hưởng lương, gồm: Nghỉ giải lao theo tính chất của công việc; nghỉ cần thiết 
trong quá trình lao ñộng ñã ñược tính trong ñịnh mức lao ñộng cho nhu cầu sinh 
lý tự nhiên của con người; thời giờ nghỉ mỗi ngày 60 phút ñối với lao ñộng nữ 
nuôi con dưới 12 tháng tuổi; nghỉ mỗi ngày 30 phút ñối với lao ñộng nữ trong thời 
gian hành kinh; thời gian phải ngừng việc không do lỗi của NLð; thời giờ làm việc 
ñược rút ngắn mỗi ngày ít nhất 1 giờ ñối với NLð cao tuổi trong năm cuối cùng 
trước khi nghỉ hưu... 
 Về thời giờ nghỉ ngơi, Nghị ñịnh nêu rõ: Thời gian nghỉ giữa giờ làm việc 
theo quy ñịnh của Bộ luật Lao ñộng ñược coi là thời giờ làm việc áp dụng trong 
ca liên tục 8 giờ trong ñiều kiện bình thường hoặc 6 giờ trong trường hợp ñược 
rút ngắn. Thời ñiểm nghỉ cụ thể do người sử dụng lao ñộng quyết ñịnh. Ngoài 
thời giờ nghỉ ngơi trong ca làm việc bình thường, NLð làm việc trong ngày từ 10 
giờ trở lên kể cả số giờ làm thêm thì ñược nghỉ thêm ít nhất 30 phút tính vào giờ 
làm việc. 
 Ngh � ñ�nh s� 45/2013/Nð-CP của Chính phủ cũng quy ñịnh chi tiết thực 
hiện một số ñiều của Bộ luật Lao ñộng liên quan ñến an toàn lao ñộng và vệ sinh 
lao ñộng. 
 Ngh � ñ�nh s� 43/2013/Nð-CP quy ñịnh công ñoàn cơ sở tại ñơn vị sử 
dụng lao ñộng có quyền, trách nhiệm, hướng dẫn, tư vấn cho NLð về các vấn ñề 
như: Hình thức, nguyên tắc, loại hợp ñồng, quyền và nghĩa vụ của các bên về 
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cung cấp thông tin, thời gian thử việc, tập sự; Nghĩa vụ thực hiện công việc theo 
hợp ñồng, quyền và nghĩa vụ của các bên trong trường hợp chuyển NLð làm 
công việc khác; Trình tự, thủ tục và các chế ñộ, chính sách với NLð khi phát sinh 
sửa ñổi, bổ sung, chấm dứt hợp ñồng lao ñộng. 
 ðối với việc công ñoàn làm ñại diện cho tập thể NLð thương lượng, ký kết 
và giám sát thực hiện TƯLðTT, công ñoàn tại doanh nghiệp, cơ quan sẽ phải thu 
thập thông tin, tập hợp kiến nghị, ñề xuất nội dung có liên quan ñến lợi ích hợp 
pháp, chính ñáng của NLð; ñồng thời, phổ biến TƯLðTT ñến NLð, giám sát thực 
hiện thỏa ước ñó. Công ñoàn ngành thực hiện quyền, trách nhiệm như CðCS. 
 Nghị ñịnh cũng nêu rõ, công ñoàn các cấp có quyền, trách nhiệm tổ chức 
hoạt ñộng tư vấn cho NLð các nội dung quy ñịnh của pháp luật về lao ñộng, 
pháp luật về công chức viên chức, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, công ñoàn và 
pháp luật khác có liên quan ñến quyền và lợi ích hợp pháp, chính ñáng của NLð 
thông qua hoạt ñộng của các cấp công ñoàn. 
 ðặc biệt, khi quyền, lợi ích hợp pháp, chính ñáng của tập thể lao ñộng bị 
xâm phạm, CðCS phải có trách nhiệm ñại diện cho tập thể NLð khởi kiện tại Tòa 
án. Theo ñó, công ñoàn phải ñại diện cho NLð tham gia tố tụng nếu ñược NLð 
ủy quyền ñể bảo vệ quyền, lợi ích của NLð trong các vụ án lao ñộng, hành 
chính, phá sản. 
 Các Nghị ñịnh trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2013. 
                                                                                    T.H 
                                              (Tạp chí Lao ñộng & công ñoàn số 525 - Tháng 6/2013) 
 



    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHỈ ðẠO XUẤT BẢN 

HỒ THỊ DUNG 
 (CỬ NHÂN VĂN HÓA, PHÓ GIÁM ðỐC THƯ VIỆN TỈNH SƠN LA) 

 

CHỊU TRÁCH NHI ỆM NỘI DUNG 

DƯƠNG THỊ THÚY HỒNG 
 (CỬ NHÂN VĂN HÓA, TRƯỞNG PHÒNG TT - TM) 

 
 

SƯU TẦM, BIÊN SOẠN, TRÌNH BÀY 

NGUYỄN THANH NH�N 
(THƯ VIỆN VIÊN) 

  
 

==================================================================================================== 
IN 300 CUỐN TẠI THƯ VIỆN TỈNH SƠN LA. KHỔ 19 X 30CM 

GIẤY PHÉP XUẤT BẢN SỐ: 59/GP-STTTT; NGÀY 09/6/2014 CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SƠN LA 
IN XONG NGÀY 24/7/2014 -  NỘP LƯU CHIỂU NGÀY 25/7/2014 

==================================================================================================== 
 
 



    

 

 

 


