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gược dòng lịch sử cách đây 90 năm, ngày 28/7/1929, tổ chức Công 

đoàn Việt Nam ra đời, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng đối với 

quá trình đấu tranh, phát triển của phong trào công nhân Việt Nam; là 

hạt nhân vận động, tập hợp giai cấp công nhân đi dưới ngọn cờ cách mạng 

vinh quang của Đảng Cộng sản Việt Nam.  

Trong 90 năm qua, tổ chức Công đoàn Việt Nam đã có những đóng góp quan 

trọng vào công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, giải phóng giai cấp; trong công 

cuộc xây dựng và phát triển đất nước. 

Cuối năm 1924, đầu năm 1925, tại Quảng Châu, đồng chí Nguyễn Ái Quốc, lãnh 

tụ vĩ đại của giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam, Người đặt cơ sở lý luận cho 

công đoàn Việt Nam đã đề ra tôn chỉ mục đích hoạt động của Công Hội, đào tạo 

hàng loạt cán bộ ưu tú trong tổ chức thanh niên cách mạng đồng chí hội mà nòng 

cốt là Cộng Sản Đoàn Người cũng đề ra việc “vô sản hoá” – đi vào các xí nghiệp 

hầm mỏ, đồn điền để vận động giáo dục công nhân vào tổ chức Công Hội. 

Cuối năm 1928, đầu năm 1929, nhiều tổ chức Công hội đỏ được thành lập ở các 

xí nghiệp vá phát triển, dần dần được thống nhất thành tổng Công Hội đỏ cấp tỉnh, 

thành phố (Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Hòn Gai). 

Ngày 28/7/1929, tại số nhà 15 phố Hàng Nón, Hà Nội, đại hội thành lập tổng Công 

Hội đỏ miền Bắc đã khai mạc. Đại hội thông qua các nhiệm vụ đấu tranh và điều lệ 

tóm tắt, quyết định ra tờ báo Lao động và tạp chí Công Hội Đỏ, bầu ban chấp hành. 

Tiếp đó, các tổng Công Hội đỏ ở miển Trung, miền Nam, được thành lập. từ năm 

1930, tổng Công Hội đỏ đã được hoạt động khắp cả nước. Trải qua các thời kỳ 

cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Công Đoàn Việt Nam có nhiều tên gọi khác 

nhau để phù hợp với nhiệm vụ từng giai đoạn: 

N 



Công Hội đỏ (1929 – 

1935) 

Nghiệp đoàn Ái Hữu 

(1936 – 1939) 

Công nhân Phản Đế 

(1939 – 1941) 

Công nhân cứu quốc 

(1941 – 1945) 

Tổng liên đoàn lao 

động Việt Nam (1946 – 

1961) 

Tổng Công Đoàn Việt 

Nam (1961 – 1988) 

Tổng liên đoàn lao 

động Việt Nam (1961 

đến nay) 

Bộ chính trị ban chấp 

hành Trung Ương Đảng 

Cộng Sản Việt Nam đã 

quyết định lấy ngày 

28/7/1929, ngày họp đại 

hội thành lập tổng Công 

Hội đỏ đầu tiên ở miền 

Bắc Việt Nam, làm ngày thành lập Công Đoàn Việt Nam. Đại hội đại biểu Công 

Đoàn toàn quốc lần V (tháng 11/1983) họp tại thủ đô Hà Nội đã nhất trí thông qua 

nghị quyết lấy ngày 28/7/1929 làm ngày thành lập tổng liên đoàn lao động Việt Nam. 

Trong tác phẩm “Đường Kách mệnh” viết năm 1927, Nguyễn Ái Quốc đã nhấn 

mạnh tính chất và nhiệm vụ của Công hội là: “Tổ chức Công hội trước là để cho 

công nhân đi lại với nhau cho có cảm tình, hai là để nghiên cứu với nhau, ba là để 

sửa sang cách sinh hoạt của công nhân cho khá hơn bây giờ, bốn là giữ gìn quyền 

lợi cho công nhân, năm là để giúp cho quốc dân, giúp cho thế giới”. 

Như một tất yếu của lịch sử, các tổ chức Công hội sơ khai ra đời; đặc biệt là tổ 

chức Công hội Đỏ do người công nhân ưu tú Tôn Đức Thắng (sau này là Chủ tịch 

nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa) sáng lập đã đáp ứng yêu cầu cấp thiết của 

phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân Việt Nam những thập niên đầu thế kỷ 

20; tạo một bước ngoặt to lớn trong phong lịch sử trào đấu tranh của công nhân, 

đó là chuyển từ đấu tranh tự phát sang đấu tranh tự giác, đã có những đóng góp 

 

Số nhà 15 Hàng Nón, nơi diễn ra Hội nghị thành lập Tổng Công hội Đỏ 

Bắc Kỳ, 28/7/1929.  



quan trọng vào phong trào đấu tranh của công nhân thế giới. Bằng con đường “Vô 

sản hoá”, nhiều tổ chức Công hội Đỏ được thành lập ở các xí nghiệp và phát triển, 

dần dần được thống nhất thành Tổng Công hội Đỏ cấp tỉnh, thành phố (Hà Nội, Hải 

Phòng, Nam Định, Hòn Gai). 

Sự ra đời của Công 

đoàn cách mạnh Việt 

Nam có ý nghĩa to lớn, 

đánh dấu sự lớn mạnh 

của phong trào công 

nhân và sự trưởng thành 

của giai cấp công nhân 

Việt Nam. Khẳng định 

luận điểm nổi tiếng của 

Lênin đó là “Giai cấp 

công nhân ở bất kỳ nơi 

nào trên thế giới cũng chỉ 

phát triển và chỉ có thể 

phát triển bằng con 

đường Công đoàn, bằng 

sự tác động qua lại giữa 

Công đoàn và Đảng của 

giai cấp công nhân, chứ 

không thể bằng con 

đường nào khác’’. 

Trong 90 năm qua, tổ 

chức Công đoàn Việt 

Nam đã không ngừng 

trưởng thành, lớn mạnh; 

đã vận động, tập hợp 

đông đảo công nhân, 

viên chức, lao động dưới 

ngọn cờ cách mạng do 

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo để có những đóng góp to lớn trong thắng lợi của 

hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược; tổ chức và 

vận động công nhân, viên chức, lao động hưởng ứng thực hiện các phong trào thi 

đua yêu nước, góp phần to lớn trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. 
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Báo Lao Động, cơ quan ngôn luận của Tổng Công hội Đỏ Bắc Kỳ.  



 

ông hội Đỏ: 1929-1935   

Năm 1929, lực lượng công nhân lao động khoảng 221.052 người, chiếm 

1,3% dân số cả nước, đây là thời điểm phong trào công nhân và hoạt động 

công hội phát triển sôi nổi, đặc biệt là ở miền Bắc. Sự phát triển mạnh mẽ của phong 

trào công nhân và tổ chức công hội đòi hỏi phải có một tổ chức lãnh đạo và như 

một tất yếu của lịch sử, ngày 28/7/1929, tại số nhà 15 phố Hàng Nón, Hà Nội, được 

sự chỉ đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương, các công hội Đỏ địa phương đã liên 

kết thành một tổ chức công hội thống nhất là Tổng Công hội Đỏ. Đại hội đã bầu 

đồng chí Nguyễn Đức Cảnh là người đứng đầu Ban Chấp hành lâm thời Tổng Công 

hội Đỏ Bắc Kỳ và thông qua chương trình, điều lệ của Công hội Đỏ và quyết định 

xuất bản tờ báo Lao Động ngày 14/8/1929, đây cũng là một trong những tờ báo có 

thời gian tồn tại lâu nhất trong nền báo chí Việt Nam. 

Việc thành lập Công hội Đỏ Bắc kỳ có ý nghĩa hết sức to lớn đối với phong trào 

công nhân nước ta, vừa là thắng lợi của đường lối công vận của lãnh tụ Nguyễn Ái 

Quốc và Đảng Cộng sản Đông Dương, đồng thời cũng đáp ứng nhu cầu cấp thiết 

về tổ chức của giai cấp công nhân Việt Nam. Là cột mốc quan trọng đối với lực 

lượng công nhân lao động vì lần đầu tiên có một đoàn thể cách mạng rộng lớn, hoạt 

động có tôn chỉ, mục đích, phản ánh được ý chí, nguyện vọng của đông đảo công 

nhân lao động, đồng thời góp phần vào sự lớn mạnh của phong trào công nhân thế 

giới. 

Giai đoạn 1930-1935 cũng 

là giai đoạn đầy thử thách đối 

với tổ chức Công hội Đỏ, một 

đoàn thể cách mạng non trẻ 

của giai cấp công nhân Việt 

Nam, nhưng với tinh thần 

hăng hái, chiến đấu với tinh 

thần cách mạng, là đội tiên 

phong của Đảng Cộng sản 

Việt Nam. Vượt lên trên 

những khó khăn, Công hội Đỏ 

đã đóng vai trò quan trọng 

trong cuộc vận động công 

nhân lao động đấu tranh với nhiều hình thức, góp phần củng cố lực lượng, từng 

bước gây dựng phong trào cách mạng. 
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Nghiệp đoàn Ái Hữu, Hội công nhân phản đế, Hội công nhân cứu quốc: 

1935-1946 

Vào những năm 1935-1936, lúc này tổ chức công hội Đỏ chưa giành được quyền 

tự do nghiệp đoàn đều khắp, thì tại một số nơi, tổ chức Công hội đỏ đổi tên thành 

Hội Ái hữu, chuyển sang thời kì hoạt động bán công khai. Trong thời gian này tổ 

chức của công nhân mang tên là "Nghiệp đoàn- Ái hữu" để tận dụng mọi khả năng 

hợp pháp, nửa hợp pháp kết hợp với hoạt động bí mật để phát triển tổ chức và đấu 

tranh để nhằm đòi tự do, dân chủ, cơm áo và hoà bình, đây là một thời kỳ vận động 

cách mạng sôi động của công nhân lao động trong cả nước. 

Từ 1936-1939, để phù hợp với tình hình mới, tổ chức Nghiệp đoàn, Hội Ái hữu 

phải rút vào hoạt động bí mật và lấy tên là "Hội công nhân phản đế" nằm trong Mặt 

trận dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương, trong đó giai cấp công nhân đã đóng 

vai trò tích cực, chủ động để mở rộng phong trào công nhân, gắn kết với phong trào 

nông dân, liên hiệp với tiểu chủ, tư sản dân tộc, từ đó thực hiện được chủ trương 

của Đảng là xây dựng Mặt trận dân chủ Đông Dương. 

Năm 1941, khi lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về nước đã trực tiếp lãnh đạo phong 

trào cách mạng và tại Hội nghị Trung ương Đảng lần VIII, Người đã lập ra Mặt trận 

Việt Minh và Hội Công nhân cứu quốc cũng đã ra đời, từ đó tổ chức của hội công 

nhân phát triển mạnh mẽ trong cả nước. Nhiệm vụ của Hội Công nhân cứu quốc 

trong thời kỳ này là tích cực tham gia phong trào đấu tranh chính trị phát triển mạnh 

mẽ kết hợp với đấu tranh vũ trang, khởi nghĩa từng phần ở nhiều nơi và đấu tranh 

nửa vũ trang để tiến tới giành chính quyền. 

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay 

mặt Chính phủ lâm thời đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ 

Cộng hoà. Đây là thắng lợi lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam, trong đó lực lượng 

đi đầu và nòng cốt là lực lượng công nhân lao động và hơn 200.000 đoàn viên Công 

đoàn Việt Nam. Cách  mạng tháng Tám là biểu hiện sâu sắc tinh thần tự lực, tự 

cường của giai cấp công nhân lao động, đồng thời cũng là ý thức phối hợp, đoàn 

kết của nhân dân Việt Nam, góp phần tích cực vào phong trào cách mạng thế giới. 

1946-1961: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 

Sau Cách mạng Tháng 

Tám, nước Việt Nam Dân chủ 

Cộng hoà vừa ra đời đã phải 

đối mặt với nhiều thế lực giặc 

ngoại xâm cùng với bọn phản 

động tay sai đang tìm cách 

tiêu diệt chính quyền cách 

mạng. Công đoàn đã tổ chức, 

vận động công nhân lao động 

tham gia bảo vệ chính quyền, 

xây dựng cơ sở sản xuất, kịp 

thời chế tạo, sửa chữa vũ khí 

cung cấp cho các lực lượng 

vũ trang. Để thống nhất về tổ 



chức trên phạm vi cả nước, ngày 20/6/1946, tại số nhà 51 Hàng Bồ, Hà Nội, Hội 

nghị cán bộ Công đoàn toàn quốc đã quyết định đổi tên "Hội Công nhân cứu quốc" 

thành "Công đoàn"; thống nhất các tổ chức Công đoàn trong cả nước và lấy tên 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng chí Trần Danh Tuyên được bầu làm Tổng 

Thư ký.  

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ  I đã diễn ra từ ngày 1-15/1/1950, tại huyện 

Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, thay mặt cho hơn 241.720 đoàn viên, Đại hội đã đề ra 

mục tiêu: “Động viên công nhân viên chức cả nước, nhất là công nhân ngành Quân 

giới sản xuất nhiều vũ khí, khí tài phục vụ cho kháng chiến chống thực dân Pháp 

đến thắng lợi”; đồng chí Hoàng Quốc Việt được bầu làm Chủ tịch, đồng chí Trần 

Danh Tuyên được bầu làm Tổng thư ký. Giai đoạn này công nhân lao động là lực 

lượng nòng cốt trong kháng chiến chống thực dân Pháp, tổ chức công đoàn đã tích 

cực vận động giai cấp công nhân cùng giai cấp nông dân xây dựng khối liên minh 

công nông vững chắc, làm nòng cốt xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân, 

góp phần quan trọng của chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, lừng lẫy năm châu, 

chấn động địa cầu, kết thúc vẻ vang 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp. 

Năm 1960, số lượng đoàn viên công đoàn khoảng 308.386 người với 2.501 công 

đoàn cơ sở, tại các xí nghiệp, công trường, nông trường, cơ quan. Số lượng cán 

bộ công đoàn chuyên trách từ cơ sở đến Trung ương là 2653 người. Đội ngũ cán 

bộ công đoàn không những phát triển về số lượng mà còn tăng nhanh cả về chất 

lượng. Thời kỳ này TLĐLĐVN đã tăng cường các hoạt động đối ngoại nhằm trao 

đổi kinh nghiệm trên nhiều lĩnh vực với các tổ chức Công đoàn các nước trên thế 

giới, đặc biệt là tổ chức Công đoàn các nước Xã hội chủ nghĩa.  

1961-1988: Tổng Công đoàn Việt Nam 

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ II được tổ chức từ ngày 23-27/2/1961 tại Hà 

Nội,  Đại hội vinh dự được đón Chủ tịch Hồ Chí Minh đến dự và phát biểu ý kiến chỉ 

đạo; Đại hội đề ra mục tiêu: Động viên cán bộ, công nhân, viên chức thi đua lao 

động, sản xuất, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc với tinh thần "Mỗi người làm 

việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt, góp phần đấu tranh thống nhất nước nhà". Đại 

hội đã quyết định đổi tên Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thành Tổng Công đoàn 

Việt Nam; Đồng chí Hoàng Quốc Việt được bầu làm Chủ tịch và đồng chí Trần Danh 

Tuyên được bầu làm Tổng Thư ký. 

Trong giai đoạn 1965-1972, giặc Mỹ đẩy mạnh chiến tranh quy mô lớn ở miền 

Nam và leo thang ra miền Bắc, Công đoàn động viên công nhân viên chức nêu cao 

tinh thần tự lực tự cường, dũng cảm sáng tạo đẩy mạnh sản xuất, kiên cường trong 

chiến đấu, hàng ngàn công nhân đã xung phong gia nhập quân đội, trực tiếp chiến 

đấu trên các chiến trường. Cũng trong giai đoạn này, ở Miền Nam đã hình thành 

Liên hiệp Công đoàn giải phóng miền Nam và có hệ thống tổ chức trong toàn miền. 

Công đoàn giải phóng vận động công nhân lao động ở hầu khắp các đô thị nhất loạt 

nổi dậy phối hợp với các lực lượng vũ trang góp phần vào cuộc Tổng tiến công và 

nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968.  

Đại hội lần thứ III Công đoàn Việt Nam đã diễn ra từ ngày 11-14/2/1974 tại Hà 

Nội, thay mặt cho hơn 1 triệu đoàn viên, công nhân, viên chức lao động cả nước, 

Đại hội đã bầu đồng chí Tôn Đức Thắng, Chủ tịch Nước Việt Nam Dân chủ Cộng 



hòa làm Chủ tịch danh dự. Đại hội đề ra mục tiêu là "Động viên sức người, sức của 

chi viện cho chiến trường, tất cả để giải phóng miền Nam thống nhất đất nước”. 

Giai cấp công nhân lao động ra sức thi đua, nỗ lực, góp phần vào đại thắng mùa 

xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, mở ra kỷ nguyên độc lập, thống 

nhất và cả nước cùng xây dựng chủ nghĩa xã hội; Đồng chí Hoàng Quốc Việt được 

bầu lại làm Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam, đồng chí Nguyễn Đức Thuận được 

bầu làm Tổng Thư ký.  

Ngày 6/6/1976, Hội nghị thống nhất Công đoàn toàn quốc đã họp tại thành phố 

Hồ Chí Minh, thay mặt cho 3 triệu đoàn viên công đoàn hai miền Nam-Bắc, Hội nghị 

đã quyết định thống nhất Công đoàn hai miền Nam-Bắc thành “Tổng Công đoàn 

Việt Nam”. Đồng chí Hoàng Quốc Việt được bầu lại làm Chủ tịch Tổng Công đoàn 

Việt Nam, đồng chí Nguyễn Đức Thuận được bầu làm Tổng thư ký. 

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ IV diễn ra từ ngày 8-11/5/1978 tại Hà Nội, 

đại diện cho 2.166.200 đoàn viên thuộc 11.167 công đoàn cơ sở của 39 Liên hiệp 

Công đoàn tỉnh và 18 Công đoàn ngành, Đại hội đã đề ra mục tiêu: “Động viên giai 

cấp công nhân và người lao động thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, đẩy 

mạnh công nghiệp hóa trong cả nước”. Đại hội đã xác định những nhiệm vụ của 

giai cấp công nhân và phong trào công đoàn là vận động tập hợp, đoàn kết công 

nhân lao động; phát huy truyền thống cách mạng, hăng hái thi đua lao động sản 

xuất thực hiện thành công kế hoạch 5 năm lần thứ hai; Đồng chí Nguyễn Văn Linh, 

được bầu làm Chủ tịch Tổng Công đoàn Việt Nam, đồng chí Nguyễn Đức Thuận 

được bầu làm Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký.  

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ V được tổ chức từ ngày 16-18/11/1983, tại 

Hà Nội, thay mặt cho 3.632.600 đoàn viên, trong đó đoàn viên công đoàn ngoài 

quốc doanh là 468.300 người; ở 46.230 công đoàn cơ sở thuộc 61 LĐLĐ tỉnh, thành 

phố và 18 Công đoàn ngành nghề toàn quốc. Đại hội khẳng định tiếp tục thực hiện 

nhiệm vụ chung của công đoàn trong cách mạng xã hội chủ nghĩa, với mục tiêu 

tổng quát là: “Động viên công nhân lao động thi đua thực hiện 3 chương trình kinh 

tế lớn của Đảng: Nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm, sản xuất hàng tiêu dùng 

và hàng xuất khẩu”. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ V đã thống nhất lấy ngày 

28/7/1929, ngày thành lập Tổng Công hội Đỏ Bắc kỳ làm ngày thành lập Công đoàn 

Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Đức Thuận được bầu lại làm Chủ tịch, đồng chí Phạm 

Thế Duyệt được bầu làm Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Tổng Công đoàn Việt Nam. 

1988 - Nay: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ VI tổ chức tại Hà Nội từ ngày 17-20/10/1988, 

đại diện cho hơn 3 triệu đoàn viên công đoàn, Đại hội đă đề ra mục tiêu có sức cổ 

vũ mạnh mẽ đối với công nhân lao động là “Vì việc làm và đời sống, dân chủ và 

công bằng xă hội”. Đại hội đầu tiên thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, để phù 

hợp với yêu cầu tập hợp người lao động thuộc các thành phần kinh tế, phù hợp với 

yêu cầu mở rộng đối tượng và phạm vi hoạt động của Công đoàn trong tình hình 

mới. Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ VI quyết định đổi tên Tổng Công đoàn 

Việt Nam thành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Đại hội đã quyết định thay 

chức danh Tổng thư ký bằng Chủ tịch Tổng Lao động lao động Việt Nam là người 

đứng đầu Ban Chấp hành TLĐLĐVN; thay chức danh Thư ký công đoàn các cấp 



bằng chức danh Chủ tịch công đoàn; Đồng chí Nguyễn Văn Tư được bầu làm Chủ 

tịch TLĐLĐVN.  

Đại hội lần thứ VII Công đoàn Việt Nam được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 9-

12/11/1993, thay mặt cho 2.900.000 đoàn viên thuộc 53 Liên đoàn lao động tỉnh, 

thành phố và 23 Công đoàn ngành; Đại hội đã khẳng định: “Trong bước ngoặt đầy 

thử thách, giai cấp công nhân nước ta đã tỏ rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, vượt 

qua mọi khó khăn trong bước đầu chuyển sang cơ chế thị trường, hăng hái đi đầu 

trong công cuộc đổi mới, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội, củng 

cố quốc phòng và an ninh của đất nước, giữ vững ổn định về chính trị”. Đại hội xác 

định mục tiêu hoạt động công đoàn trong những năm tới là “Đổi mới tổ chức và hoạt 

động công đoàn, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chăm lo và bảo vệ lợi ích 

của công nhân lao động”; Đồng chí Nguyễn Văn Tư, được bầu lại làm Chủ tịch Tổng 

LĐLĐVN.  

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ VIII đã họp từ ngày 3-6/11/1998, tại Hà Nội, 

thay mặt cho hơn 3.632.600 đoàn viên, trong đó đoàn viên công đoàn ngoài quốc 

doanh là 468.300 người, ở 46.230 công đoàn cơ sở thuộc 61 LĐLĐ tỉnh, thành phố 

và 18 Công đoàn ngành nghề toàn quốc. Đại hội đề ra khẩu hiệu hành động: "Vì sự 

nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, vì việc làm, đời sống, dân chủ và 

công bằng xã hội, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn vững mạnh"; 

Đồng chí Cù Thị Hậu được bầu làm Chủ tịch TLĐLĐVN.  

Đại hội Công đoàn Việt 

Nam lần thứ IX diễn ra từ 

ngày 10-13/10/2003, tại Hà 

Nội, đại diện cho hơn 4,2 triệu 

đoàn viên Đại hội đề ra mục 

tiêu là "Xây dựng giai cấp 

công nhân và tổ chức Công 

đoàn vững mạnh, chăm lo 

bảo vệ quyền và lợi ích hợp 

pháp, chính đáng của 

CNVCLĐ, góp phần tăng 

cường đại đoàn kết toàn dân 

tộc, thực hiện thắng lợi sự 

nghiệp công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa đất nước"; Đồng chí Cù Thị Hậu được bầu lại làm Chủ tịch TLĐLĐVN.  

Tính đến năm 2005, Công đoàn Việt Nam gồm 64 Liên đoàn Lao động tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương, 19 Công đoàn ngành Trung ương và Công đoàn Tổng 

công ty trực thuộc TLĐ trong đó 1.897 công đoàn quận, huyện, ngành địa phương 

và tương đương, 76.678 công đoàn cơ sở với 5,25 triệu đoàn viên. Đến cuối năm 

2006, cả nước đã thành lập 87.613 công đoàn cơ sở với số lượng 5.768.000 đoàn 

viên. Số lượng cán bộ công đoàn là 284.775 người trong đó có 6.675 cán bộ không 

chuyên trách từ Ủy viên BCH công đoàn cơ sở trở lên. 

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ X được tổ chức từ ngày 2-5/11/2008, tại Hà 

Nội, thay mặt cho hơn 6,2 triệu đoàn viên và hơn 93.000 công đoàn cơ sở. Đại hội 



xác định mục tiêu, phương hướng: "Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt 

động của công đoàn các cấp; xướng về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động chủ 

yếu, lấy đoàn viên, công nhân viên chức lao động làm đối tượng vận động; chuyển 

mạnh hoạt động công đoàn vào việc tổ chức thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ 

quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ; xây dựng quan hệ 

lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ; góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội 

của đất nước"; Đồng chí Đặng Ngọc Tùng được bầu làm Chủ tịch TLĐLĐVN. 

Đại hội XI Công đoàn Việt Nam đã diễn ra từ ngày 27-30/7/2013 tại Hà Nội, đại 

diện cho trên 7,9 triệu đoàn viên công đoàn cả nước, Đại hội đã đề ra phương châm 

hành động năm 2013-2018 cho các cấp công đoàn là: "Vì quyền, lợi ích hợp pháp, 

chính đáng của đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của đất 

nước, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn". Đại hội xác 

định 11 nhóm chỉ tiêu phấn đấu, trong đó có 7 nhóm chỉ tiêu thuộc trách nhiệm trực 

tiếp của Công đoàn, 4 chỉ tiêu tổ chức Công đoàn tham gia chỉ đạo và 04 chương 

trình hành động trong nhiệm kỳ mới: Chương trình phát triển đoàn viên giai đoạn 

2013- 2018; Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công 

đoàn; Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thoả 

ước lao động tập thể, Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên và 

người lao động; Đồng chí Đặng Ngọc Tùng được bầu lại làm Chủ tịch TLĐLĐVN. 

Ngày 14/4/2016, thực hiện 

quyết định của Bộ Chính trị, 

Ban Bí thư về công tác cán 

bộ, tại Hội nghị Ban chấp 

hành Tổng Liên đoàn Lao 

động Việt Nam, đồng chí Bùi 

Văn Cường được bầu làm 

Chủ tịch TLĐLĐVN. Phát biểu 

tại Hội nghị, thay mặt cho hơn 

9 triệu đoàn viên công đoàn 

cả nước, đồng chí Bùi Văn 

Cường đã khẳng định: kiên trì 

thực hiện việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn theo hướng 

vì đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước; tập trung 

hướng về cơ sở, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, chỗ dựa tin cậy của đoàn 

viên, công nhân, lao động, thực sự là tổ chức của công nhân, do công nhân và vì 

công nhân; thực hiện tốt chức năng chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi 

ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; tham gia có hiệu quả 

vào công tác quản lý nhà nước, quản lý kinh tế- xã hội; tích cực tham gia xây dựng 

Đảng, xây dựng chính quyền nhân dân; phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết 

Đại hội XI của Công đoàn Việt Nam; góp phần đưa Nghị quyết Đại hội toàn quốc 

lần thứ XII của Đảng đi vào cuộc sống. 
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ừ khi đi tìm đường cứu nước, Bác Hồ đã nhận ra vai trò lịch sử to lớn của 
giai cấp công nhân, đó chính là lực lượng đại diện cho phương thức sản 
xuất tiên tiến nhất, là giai cấp tiên phong trong công cuộc cách mạng làm 

thay đổi chế độ, giành độc lập và xây dựng đất nước. 

 Sau khi trở thành người cộng sản, 
trong nhiều việc lớn chuẩn bị cho 
dân tộc trên lộ trình cách mạng lâu 
dài, thì việc tìm kiếm những hình 
thức nhằm tập hợp, đoàn kết giai 
cấp công nhân Việt Nam hay đặt nền 
móng xây dựng những cơ sở đầu 
tiên cho tổ chức Công đoàn nước ta 
chiếm một phần không nhỏ trong 
cuộc đời hoạt động cách mạng của 
Người.  

Ngay từ năm 1913, khi đang làm đầu 
bếp tại Luân Đôn (nước Anh), 
Nguyễn Tất Thành đã tham gia tổ 
chức Lao động hải ngoại, một tổ 

chức nghiệp đoàn của những người thợ thuyền thuộc địa sống trên đất Anh.Trong cuốn 
Đường Kách mệnh, do Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở châu á xuất bản năm 
1927, Nguyễn ái Quốc đã viết những dòng chữ về tổ chức Công hội đỏ mà những dòng 
chữ ấy có tính chất kinh điển về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn sau này: 
“ Tổ chức Công hội trước đó để cho công nhân đi lại với nhau cho có cảm tình; hai là 
để nghiên cứu với nhau; ba là để sửa sang cách sinh hoạt cho khá hơn bây giờ; bốn 
là để giữ gìn quyền lợi cho công nhân; năm là giúp cho quốc dân, giúp cho thế giới”. 

Như vậy, từ những năm 1920 Bác Hồ đã rất chú ý đến chức năng bảo vệ quyền lợi cho 
người lao động, một chức năng quan trọng nhất của tổ chức Công đoàn. Từ những cơ 
sở Công hội đầu tiên trên đất Pháp, những hội tương tế mang nặng tính chất phường 
hội thị dân, từ những “đốm lửa” Công hội đỏ đầu tiên của Tôn Đức Thắng ở Sài Gòn- 
Chợ Lớn đầu những năm 1920, cùng với sự xâm nhập của tư tưởng xã hội chủ nghĩa 
vào nước ta qua Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên; từ những năm 1926 phong trào 
công nhân phát triển như gió lốc, đặc biệt theo sáng kiến của Nguyễn ái Quốc nêu ra 
ở Quảng Châu, những học trò ưu tú của Người như Nguyễn Đức Cảnh, Ngô Gia Tự 
đã phát động phong trào vô sản nổi tiếng, làm cho tổ chức Công hội ở Bắc và Trung 
Kỳ thực sự lan rộng, phát triển mạnh mẽ như nấm mọc sau cơn mưa rào. Đó cũng 
chính là bối cảnh để Đông Dương Cộng sản Đảng giao trọng trách cho đồng chí 
Nguyễn Đức Cảnh triệu tập Hội nghị thành lập Tổng Công hội đỏ Bắc Kỳ vào ngày 
28.7.1929, tại số 15 Hàng Nón - Hà Nội, là tiền thân của tổ chức Công đoàn ngày nay. 
Đại hội còn quyết định ra Báo Lao động và Tạp chí Công hội đỏ làm cơ quan ngôn luận 
của tổ chức mình.  

Cao trào cách mạng Việt Nam dâng lên mạnh mẽ từ tháng 5.1930, đúng vào dịp Quốc 
tế Công hội đỏ chuẩn bị cho Đại hội lần thứ V dự định nhóm họp vào tháng 8.1930. 
Được tin, Nguyễn ái Quốc đã kịp thời gửi thư cho BCH Quốc tế Công hội đỏ Việt Nam 

T 

 



gồm 3 đồng chí: Hoàng Bình, Phạm Văn Đức và Lê Văn Kiệt đi dự Đại hội. Đoàn đã 
lặn lội vượt biên giới Mãn Châu tới Liên Xô dự Đại hội an toàn. Bác cũng đã thông báo 
cho nhóm học sinh Việt Nam đang học tại trường Phương Đông biết để giúp đỡ đoàn. 
Có thể nói, đây là sự kiện rất đáng chú ý của lịch sử tổ chức Công đoàn Việt Nam. Vì 
đây là lần đầu tiên giai cấp công nhân Việt Nam có một đoàn đại biểu chính thức trên 
diễn đàn quốc tế. Qua sự kiện nêu trên, cho thấy sự quan tâm chu đáo, cũng như sự 
tinh tế của Bác đối với tổ chức Công đoàn Việt Nam ngay từ những bước đi đầu tiên. 

Từ năm 1941, khi trở về nước trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng, tại Hội nghị 
Trung ương lần 8 (19.5.1941), Người đã có sáng kiến lập ra Mặt trận Việt Minh, và Hội 
Công nhân cứu quốc cũng đã ra đời, các tổ chức Công đoàn phát triển mạnh trong cả 
nước. Ngày 20.7.1946, Đại hội lần thứ nhất Công đoàn Việt Nam đã thành lập Tổng 
LĐLĐ Việt Nam, đến năm 1961 tại Đại hội toàn quốc lần thứ hai Công đoàn Việt Nam 
được đổi tên thành Tổng Công đoàn Việt Nam. 

Trong quá trình phát triển tổ chức Công đoàn Việt Nam, bên cạnh sự quan tâm về xây 
dựng, củng cố tổ chức, Bác Hồ cũng luôn luôn nhắc nhở kêu gọi giai cấp công nhân 
vận động phong trào Thi đua ái quốc. Từ sáng kiến của Bác, Công đoàn Việt Nam đã 
phát động nhiều phong trào thi đua nổi tiếng và đạt được những kết quả vô cùng to lớn 
như: Phong trào “Thi đua ái quốc”, “Tăng gia sản xuất vũ khí”, “Tất cả cho tiền tuyến” , 
“Mỗi người làm việc bằng hai vìmiền Nam ruột thịt”, “Năng suất - chất lượng - hiệu 
quả”, “Lao động giỏi”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà, “Thi đua 2 tốt”... đã để lại nhiều 
dấu ấn trong lịch sử phong trào công nhân và lịch sử Công đoàn nước ta.   

Khi nói chuyện với công nhân Nhà máy diêm Thống Nhất ngày 16.8.1956 Bác đã khéo 
nhắc nhở về mối quan hệ giữa cống hiến và hưởng thụ chính đáng của người lao động, 
Người nói thật giản dị: “Lợi ích của công nhân đi đôi với lợi ích chung của nhà máy. 
Nếu đời sống được cải thiện và mọi người khoẻ mạnh, thì sẽ phấn khởi thi đua sản 
xuất làm cho nhà máy thu được nhiều kết quả. Nếu nhà máy phát triển thì có khả năng 
cải thiện đời sống của công nhân và nhân viên”. Người không quên nhấn mạnh rằng: 
“Mục đích của Công đoàn là phải cải thiện đời sống công nhân, nâng cao đời sống vật 
chất, văn hoá của giai cấp công nhân nói riêng và nhân dân nói chung”. Ngày 
18.7.1969, không lâu trước lúc đi xa, Bác đã dành một trong những cuộc tiếp xúc cuối 
cùng cho đại biểu của Tổng Công đoàn Việt Nam. Người nhắc nhở: “ Làm tốt công tác 
vận động, tổ chức giáo dục quần chúng công nhân viên chức làm tròn vai trò tiên phong 
cách mạng, để họ hiểu và tự nguyện, tự giác giữ gìn kỷ luật lao động, giữ gìn của công, 
thực hành tiết kiệm”. Coi lao động là nghĩa vụ thiêng liêng, là nguồn sống, nguồn tạo 
nên hạnh phúc cho mọi người và cho cả thế hệ mai sau. 

Bác Hồ đã trải qua cuộc đời người thợ với nhiều nhọc nhằn, khổ cực. Do vậy đối với 
giai cấp công nhân, Bác đã có một tình cảm yêu thương đặc biệt, dành nhiều thời gian 
cho việc xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn. Chính vì thế, dù bận trăm 
công, nghìn việc hay lúc tuổi đã cao, sức đã yếu Bác vẫn thường xuyên đi đến các 
công trường, nhà máy, hầm mỏ để chuyện trò, giáo dục, hướng dẫn, dìu dắt giai cấp 
công nhân, tổ chức Công đoàn là tình cảm yêu thương bao la, là những mong muốn 
mãnh liệt trong việc xây dựng một giai cấp tiên phong, tiên tiến, hiện đại, tiêu biểu cho 
đất nước, dân tộc. Cho đến phút cuối đời, Bác vẫn dành trọn vẹn niềm tin sắt đá vào 
bản lĩnh, sức mạnh của giai cấp công nhân, bởi vì hơn ai hết, Người hiểu sâu sắc rằng: 
Tương lai và tiền đồ dân tộc phụ thuộc phần lớn vào giai cấp tiên phong này. 
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rong những năm 1920, cùng với quá trình truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin, 

vận động thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã 

làm hết sức mình để giác ngộ và thức tỉnh giai cấp công nhân Việt Nam đến 

với phong trào đấu tranh cách mạng giành độc lập dân tộc. Người luôn giành sự 

quan tâm sâu sắc đến quyền lợi của giai cấp công nhân và người lao động. 

Người cho rằng: Giai cấp công nhân và người lao động Việt Nam cần phải có 

một tổ chức, đó là tổ chức Công hội. Người đã khái quát một số chức năng, nhiệm 

vụ của Công hội đó là: “Tổ chức công hội trước là để cho công nhân đi lại với nhau 

cho có cảm tình với nhau, hai là để nghiên cứu với nhau, ba là để sửa sang cách 

sinh hoạt của công nhân cho khá hơn bây giờ, bốn là để giữ gìn quyền lợi cho công 

nhân, năm là để giúp cho quốc dân, giúp cho thế giới”(1). Ngày 28-7-1929, dưới sự 

chỉ đạo của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Đông 

Dương Cộng sản Đảng đã cử đồng chí Nguyễn Đức Cảnh triệu tập Đại hội thành 

lập Tổng Công hội đỏ miền Bắc Việt Nam tiền thân của Công đoàn Việt Nam ngày 

nay.  

Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - 

Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu 

không chỉ là người sáng lập 

và rèn luyện Đảng ta, mà 

Người còn đặt cơ sở lý luận 

và thực tiễn cho việc thành lập 

và phát triển tổ chức Công 

đoàn Việt Nam - một tổ chức 

quan trọng đại diện cho lợi ích 

của giai cấp công nhân và 

nhân dân lao động Việt Nam. 

Trong suốt quá trình hoạt 

động và lãnh đạo cách mạng 

sau này, Bác Hồ đặc biệt quan 

tâm tới từng bước đi, bước trưởng thành của Công đoàn Việt Nam. Người thường 

xuyên quan tâm đến công tác Công đoàn và phong trào công nhân lao động; dành 

nhiều thời gian để đi thăm, nói chuyện và chỉ dẫn về công tác Công đoàn tại các 

nhà máy, xí nghiệp, lâm trường… Trực tiếp Bác Hồ đã ký Sắc lệnh ban hành Luật 

Công đoàn, trong đó chỉ rõ mục đích của tổ chức công đoàn: “Công đoàn là phải 

cải thiện đời sống công nhân, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa của giai cấp 

công nhân nói riêng và nhân dân nói chung”(2). ; đồng thời giao cho tổ chức công 

T 

 

Bác Hồ với thợ mỏ Quảng Ninh 



đoàn quyền quản lý, điều hành Quỹ bảo hiểm xã hội để duy trì hoạt động công đoàn 

và bảo đảm lợi ích thiết thực của người lao động. 

Về nhiệm vụ của Công đoàn, trong chuyến thăm và nói chuyện với cán bộ, giáo 

viên và học viên Trường cán bộ Công đoàn ngày 19-1-1957, Người nêu rõ 6 nhiệm 

vụ cơ bản là:  

“1. Công đoàn phải tuyên truyền đường lối, chính sách chung của Đảng, vì Đảng 

mình là Đảng của giai cấp vô sản. Đường lối chung là giải phóng dân tộc, giải phóng 

giai cấp. Giai cấp mà không có Đảng lãnh đạo thì không làm cách mạng được, Đảng 

mà không có giai cấp công nhân cũng không làm được gì. Đảng là đội tiên phong 

của giai cấp công nhân, đồng thời cũng là đội tiên phong của dân tộc. Bởi thế, Công 

đoàn phải hiểu để giải thích cho công nhân hiểu: Công nhân không có sự lãnh đạo 

của Đảng thì không làm cách mạng thành công được, không thắng lợi được. Vậy 

phải tuyên truyền sâu rộng chính sách chung của Đảng trong hàng ngũ giai cấp 

công nhân. 

2. Công đoàn phải giáo dục cho công nhân về đạo đức vô sản, đạo đức cách 

mạng.  

3. Công đoàn và cán bộ công đoàn phải học trước để hiểu biết khoa học. 

4. Nội bộ công nhân phải đoàn kết, nhà máy này đoàn kết với nhà máy khác, cán 

bộ công nhân miền Nam và miền Bắc phải đoàn kết. Ta kháng chiến thắng lợi cũng 

nhờ đoàn kết. Ta xây dựng nền hòa bình thắng lợi cũng nhờ đoàn kết. Ta đoàn kết 

nội bộ công nhân đồng thời củng cố sự liên minh của công nhân và nông nhân là 

hai giai cấp lớn nhất, mạnh nhất. 

5. Công đoàn và cán bộ công đoàn phải tìm cách này hay cách khác giải thích 

cho công nhân hiểu rõ tình hình trong nước và ngoài nước… phải giải thích cho họ 

hiểu. Nếu không họ sẽ hoang mang… Do hiểu được tình hình mà nâng cao tinh 

thần yêu nước của công nhân.  

6. Công đoàn phải lãnh đạo, hướng dẫn công nhân. Lãnh đạo phải cụ thể, không 

quan liêu. Phải dân chủ bàn bạc với anh em công nhân. Phải kiểm tra. Làm mà 

không kiểm tra thì không biết kết quả ra sao, không hiểu sai lệch thế nào để kịp thời 

sửa chữa”(3). 

Về cán bộ Công đoàn, Bác căn dặn: “Cán bộ công đoàn phải là người hiểu biết 

sản xuất, đời sống, nguyện vọng của công nhân, viên chức, phải hiểu chính sách 

của Đảng, phải hiểu hiểu quản lí kinh tế, khoa học kỹ thuật…”(4); và trong công tác: 

“Cán bộ công đoàn phải cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc và bàn bạc với công nhân”.  

Về công tác Công đoàn, Người chỉ rõ tầm quan trọng của tổ chức công đoàn 

trong xây dựng chủ nghĩa xã hội: “Muốn tổ chức và phát triển lực lượng xây dựng 

to lớn của giai cấp công nhân thì cần có Công đoàn mạnh và cán bộ công đoàn 

tốt”(5). Người yêu cầu công đoàn các cấp phải chủ động xây dựng quan hệ đoàn kết 

và phối hợp giúp đỡ nhau giữa các tổ chức và các ngành nghề; phải chống tư tưởng 

chờ đợi, ỷ lại và cục bộ; phải có kế hoạch bồi dưỡng các anh hùng và chiến sĩ thi 



đua để phát huy vai trò kiểu mẫu và tác dụng đầu tàu của họ; đối với anh em lao 

động trí óc và cán bộ khoa học kỹ thuật, phải có kế hoạch giúp đỡ họ không ngừng 

tiến bộ và đoàn kết; Công đoàn phải làm tốt công tác bảo hộ lao động, phải thực sự 

chăm nom nơi ăn, nhà ở của công nhân viên chức. Công đoàn các cấp cần phải cải 

tiến lề lối làm việc, sâu sát và thiết thực”. 

Trong bài nói chuyện tại Đại hội Công đoàn toàn quốc lần thứ II, tháng 2-1961, 

Bác nhấn mạnh: “Phát minh, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật cũng là vấn đề quan trọng. 

Phải nhận rằng đại đa số công nhân ta cần cù, thông minh và có nhiều sáng kiến 

hay… Nếu Công đoàn biết khuyến khích, áp dụng, cải tiến và phổ biến rộng rãi 

những sáng kiến ấy thì năng suất lao động sẽ nâng cao không ngừng”(6). Và “Công 

đoàn phải có biện pháp thiết thực để nâng cao trình độ văn hóa và kỹ thuật của 

công nhân, phải tùy khả năng cộng với cố gắng mà nâng cao dần đời sống vật chất 

của họ; phải chú ý bảo vệ sức khỏe, bảo vệ an toàn lao động và tăng cường công 

tác vệ sinh...”(7). Từ những lời dạy của Bác, tổ chức công đoàn các cấp đã không 

ngừng đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động, dấy lên nhiều phong trào thi đua 

lao động sản xuất, tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng cao góp phần làm giàu cho 

đất nước. Trong những năm 1960, nhiều phong trào thi đua lớn đã được phát động 

mang lại những kết quả vô cùng to lớn như: Phong trào “Thi đua ái quốc”, phong 

trào “Tăng gia sản xuất”, “Tất cả cho tuyền tuyến”, “Mỗi người làm việc bằng hai vì 

miền Nam ruột thịt”, “Năng suất - chất lượng - hiệu quả”, “Lao động giỏi”, “Giỏi việc 

nước, đảm việc nhà”, “Thi đua hai tốt”… đã để lại nhiều dấu ấn trong lịch sử phong 

trào công nhân và lịch sử Công đoàn Việt Nam. 

Làm theo lời dạy của Bác, tổ chức Công đoàn Việt Nam không ngừng phát triển 

và trưởng thành, trở thành điểm tựa cho đông đảo công nhân, viên chức, lao động 

của cả nước; Công đoàn Việt Nam đã thực sự trở thành chỗ dựa tin cậy của Đảng 

và Nhà nước, là lực lượng đi đầu trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, 

tiếp tục thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với khẩu 

hiệu: “Đổi mới, sáng tạo, vì lợi ích của đoàn viên, công nhân, viên chức lao động, 

vì sự phát triển bền vững của đất nước”, “Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam 

vững mạnh, xứng đáng là giai cấp tiên phong, là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. 

-------------------- 

(1)  Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb CTQG, H.2000, Tập 2, trang 302. (2) Hồ Chí Minh 

Toàn tập, Nxb CTQG, H.1996, Tập 8, trang 297. (3)  Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb 

CTQG, H.1996, Tập 8, trang 295, 296. (4) Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb CTQG, 

H.2000, Tập 12, trang 568. (5) Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb CTQG, H.2000, Tập 10, 

trang 586. (6) Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb CTQG, H.2000, Tập 10, trang 291. (7)  Hồ 

Chí Minh Toàn tập, Nxb CTQG, H.2000, Tập 10, trang 291. 
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ổng Bí thư nhấn mạnh việc tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn 
chuyên nghiệp, bản lĩnh, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm với công việc. 

Sáng nay (25/9), tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội đã diễn ra 
phiên trọng thể Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII nhiệm kỳ 2018 – 2023. 

Tham dự Đại hội có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Nông 
Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Trương Tấn Sang; Thủ tướng 
chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên 
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, các đồng chí lãnh đạo, 
nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các ban, 
bộ, ngành và các đoàn thể Trung ương và địa phương. 

Tham dự Đại hội còn có các đoàn đại biểu, các tổ chức công đoàn khu vực và 
quốc tế, cùng gần 1 nghìn đại biểu, đại diện cho hơn 10 triệu đoàn viên, công nhân, 
viên chức, lao động cả nước. 

Báo cáo của Ban 
Chấp hành Tổng 
LĐLĐVN khóa XI do 
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN 
Bùi Văn Cường trình 
bày nêu rõ, Công đoàn 
Việt Nam đã đổi mới 
mạnh mẽ về nội dung, 
phương thức hoạt động, 
đạt nhiều kết quả và 
hoàn thành cơ bản các 
nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ 
yếu do Đại hội Công 
đoàn Việt Nam lần thứ 
XI đề ra. 

Theo đó, hoạt động chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng 
của đoàn viên, người lao động được tập trung đầu tư với nhận thức mới, tư duy 
mới; chú trọng việc tham mưu, đề xuất với Đảng và Chính phủ về Đề án đầu tư xây 
dựng các thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất và tổ chức 
đầu tư, xây dựng các thiết chế tại những địa phương có nhiều bức xúc về nhà ở, 
nhà trẻ, nơi vui chơi, giải trí của công nhân. 

Công đoàn đã tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến 
người lao động. Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn được thực 
hiện với gần 700 nghìn cuộc tuyên truyền, thu hút gần 30 triệu lượt đoàn viên, người 

T 
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lao động tham gia. Việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh” được triển khai bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. 

Phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng có chuyển biến 
tích cực. Các cấp công đoàn đã cụ thể hóa phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao 
động sáng tạo”; phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; phong trào 
“Xanh- Sạch- Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”… 

Phát biểu tại Đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ, trải qua gần 90 năm 
hình thành và phát triển, được Đảng và Bác Hồ lãnh đạo, rèn luyện, Công đoàn Việt 
Nam đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành và có những đóng góp xứng đáng 
vào thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Công đoàn luôn gắn bó máu thịt với 
giai cấp công nhân, đồng hành với dân tộc và với Đảng Cộng sản Việt Nam, phấn 
đấu xây dựng một nước Việt Nam độc lập, hoà bình, thống nhất, dân giàu, nước 
mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 

Điểm lại những 
kết quả mà Công 
đoàn Việt Nam đạt 
được trong thời 
gian qua, Tổng Bí 
thư nhấn mạnh, 
thành tích của Công 
đoàn và sự lớn 
mạnh của phong 
trào công nhân Việt 
Nam là rất to lớn và 
đáng tự hào. 

Theo Tổng Bí 
thư, trong giai đoạn 
cách mạng hiện 
nay, phải tiếp tục 
kiên định quan điểm 
giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiền phong là Đảng 
Cộng sản Việt Nam; giai cấp đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến, hiện đại; 
giai cấp tiên phong trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội; lực lượng nòng cốt 
trong liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức dưới 
sự lãnh đạo của Đảng. Sự lớn mạnh của giai cấp công nhân là một điều kiện tiên 
quyết bảo đảm thành công của công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá 
đất nước. 

Vì vậy, việc xây dựng giai cấp công nhân nước ta lớn mạnh trong thời kỳ đẩy 
mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách 
của Ðảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị, của mỗi người công nhân và toàn 
xã hội, trong đó tổ chức công đoàn có vai trò, trách nhiệm to lớn. 

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Bí thư nhấn mạnh phải 
chú trọng nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho công nhân, viên chức, người 
lao động. Tập trung tuyên truyền, giáo dục, giúp công nhân, viên chức, người lao 
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động nhận thức sâu sắc hơn nữa về giai cấp, về Đảng, về tổ chức công đoàn, về 
sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. 

Tổng Bí thứ nhấn mạnh việc giáo dục, phát huy lòng yêu nước, tinh thần tự hào, 
tự tôn dân tộc, ý thức chính trị của công nhân. Cần thống nhất nhận thức rằng, ngày 
nay, thước đo lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc của công nhân, người 
lao động chính là không ngừng nâng cao trình độ mọi mặt, ý thức, tác phong công 
nghiệp, kỷ luật lao động, kỹ năng nghề nghiệp, lao động cần cù, sáng tạo, để thích 
ứng với điều kiện lao động trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 
tư, quyết tâm chiến thắng đói nghèo, lạc hậu, không ngừng phấn đấu vì việc làm 
bền vững và cuộc sống tốt đẹp hơn của chính mỗi công nhân, vì sự ổn định và phát 
triển của doanh nghiệp, sự phồn vinh của đất nước. 

Theo Tổng Bí thư, muốn làm tốt được nhiệm vụ trên, Công đoàn phải coi trọng 
công tác tuyên truyền, giáo dục, học tập, nghiên cứu và vận dụng sáng tạo chủ 
nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng vào thực 
tiễn công tác. 

Nghiên cứu xây dựng cơ chế phối hợp tổ chức cho cán bộ, đoàn viên học tập, 
nâng cao trình độ giác ngộ chính trị. Đặc biệt, phải kiên trì, sáng tạo và thực chất 
trong việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 
đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm trước của cán bộ công đoàn 
các cấp, đồng thời coi trọng việc xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến. 

Cùng với đó là chú trọng giáo dục giữ vững bản lĩnh, có ý thức nhạy bén chính 
trị, tăng sức đề kháng trước những biểu hiện tiêu cực, mặt trái của xã hội và sự 
chống phá, xuyên tạc của các thế lực thù địch, tuyệt đối không để các thế lực thù 
địch lợi dụng lòng yêu nước chân chính của công nhân, người lao động để kích 
động, lôi kéo biểu tình, tụ tập gây rối, làm mất an ninh, trật tự, gây chia rẽ khối đại 
đoàn kết dân tộc. 

Thường 
xuyên quan tâm 
chăm lo lợi ích 
chính đáng của 
đoàn viên và thực 
hiện tốt hơn nữa vai 
trò đại diện, bảo vệ 
quyền, lợi ích hợp 
pháp của đoàn viên, 
người lao động, coi 
đây là điểm then 
chốt để thu hút đông 
đảo người lao động 
tự nguyện tham gia 
công đoàn, luôn ủng 
hộ, gắn bó và tin 
tưởng vào tổ chức 
công đoàn. 
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Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức, phương thức và hiệu quả hoạt 
động công đoàn cho phù hợp với tình hình mới, yêu cầu mới, thích ứng với tình 
hình thực tế nước ta đã và đang tiến hành công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế 
nhiều thành phần, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, chủ động và tích cực 
hội nhập quốc tế. 

Tổng Bí thư nhấn mạnh công đoàn là tổ chức của người lao động, do người lao 
động và vì người lao động, lấy nhu cầu hợp pháp, chính đáng của tập thể công 
nhân, viên chức, người lao động làm một cơ sở hoạt động; lấy việc đại diện, chăm 
lo và bảo vệ quyền, lợi ích của công nhân, viên chức, người lao động làm một mục 
tiêu hoạt động, chú trọng phương thức đối thoại, thương lượng tập thể và xây dựng 
quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ. 

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên nghiệp, bản lĩnh, trí tuệ, 
tâm huyết, trách nhiệm với công việc, vững vàng trước mọi khó khăn, thách thức, 
không để bị suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự 
chuyển hoá", xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu 
ngày càng cao của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Chú 
trọng thực hiện tốt công tác đoàn viên, từ việc phát triển đoàn viên mới, quản lý 
đoàn viên đến việc nâng cao chất lượng đoàn viên và chăm lo lợi ích đoàn viên. 

Tham gia xây dựng, chỉnh đốn, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị, coi đây cũng 
là trách nhiệm và quyền lợi chính trị của đoàn viên, công nhân, viên chức, người 
lao động và tổ chức công đoàn. Các cấp công đoàn phải tích cực đấu tranh bảo vệ 
Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện 
xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phòng, chống tham 
nhũng, lãng phí, tiêu cực; góp ý với đảng viên, phòng, chống suy thoái về tư tưởng 
chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ với hình 
thức phù hợp, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, 
XII về xây dựng Đảng. Tăng cường giới thiệu để bồi dưỡng kết nạp vào Đảng những 
cán bộ, đoàn viên công đoàn ưu tú, xuất sắc; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng đoàn 
viên tiên tiến, nòng cốt trong các doanh nghiệp, đơn vị ngoài khu vực nhà nước, 
ngoài công lập. 

Tổng Bí thư nhấn mạnh, là giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiền phong 
là Đảng Cộng sản Việt Nam, giai cấp công nhân Việt Nam nhất định sẽ nêu cao bản 
chất cách mạng, tinh thần tiên phong, nòng cốt, phát huy truyền thống yêu nước, 
đoàn kết, sáng tạo, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân giữ vững và 
phát huy các thành quả cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngày 
càng giàu đẹp, hùng cường. 

Tại phiên làm việc sáng nay, Đại hội đã nghe một số tham luận, chia sẻ kinh 
nghiệm trong công tác nâng cao hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ 
quyền lợi người lao động trong tình hình mới: Nắm tâm tư, nguyện vọng, tình hình 
dư luận trong công nhân, người lao động, nhất là doanh nghiệp có đông lao động, 
quan hệ lao động chứa nhiều yếu tố phức tạp: Nâng cao  hiệu quả công tác giáo 
dục, chính trị tư tưởng, kiến thức - kỹ năng nghề nghiệp và pháp luật cho công nhân 
viên chức lao động trong tình hình mới… 
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VỊ THẾ CỦA CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM NGÀY CÀNG NÂNG CAO 

ưới đây là tóm tắt bài diễn văn khai mạc Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 12:  
Năm năm qua, nền kinh tế nước ta vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, quy mô 
và tiềm lực dần được nâng cao, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định; một số quyền đại 

diện mới của tổ chức Công đoàn được xác lập, nhiều quyền lợi hợp pháp của người lao 
động được quan tâm và cụ thể hóa. 

 
Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động tiếp tục phát triển về số lượng, chuyển 
dịch về cơ cấu, chất lượng được nâng cao và có 
nhiều đóng góp trực tiếp, to lớn vào sự phát triển 
của đất nước. 

Thực hiện nhiệm vụ do Đại hội 11 Công đoàn 
Việt Nam đề ra, với tinh thần trách nhiệm, năng 
động, sáng tạo, các cấp công đoàn đã phấn đấu 
vượt qua khó khăn, thách thức, đổi mới nội dung, 
phương thức hoạt động, đề ra nhiều chủ trương, 
giải pháp mới, thiết thực, tổ chức thực hiện và 

hoàn thành cơ  
bản các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội 11 Công đoàn Việt Nam đã đề 
ra. Hoạt động công đoàn từng bước tập trung hướng về cơ sở, chăm lo thiết thực lợi ích 
đoàn viên, người lao động. 

Tổ chức Công đoàn không ngừng lớn mạnh, tiếp tục phát huy vai trò là người đại diện 
tin cậy của người lao động, là chỗ dựa vững chắc của Đảng và là cầu nối giữa Đảng, Nhà 
nước với người lao động.  

Vị thế của tổ chức Công đoàn trong xã hội ngày càng được nâng cao. Hoạt động công 
đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động đã và đang đóng góp quan trọng vào 
phát triển kinh tế xã hội của đất nước, củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, xây 
dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường 
quốc tế; góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Những thành tích đó là kết quả của quá trình phấn đấu không ngừng nghỉ của giai cấp 
công nhân và tổ chức Công đoàn, khẳng định vị trí, vai trò, trách nhiệm của giai cấp công 
nhân và tổ chức Công đoàn trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và 
hội nhập quốc tế. 

Đại hội 12 Công đoàn Việt Nam là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân 
và người lao động, mở đầu cho giai đoạn phát triển mới của tổ chức Công đoàn Việt Nam. 
Với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Trách nhiệm”, những quyết định của Đại hội 
thể hiện ý chí và nguyện vọng của các cấp công đoàn, của đội ngũ đoàn viên, công nhân, 
viên chức, lao động cả nước, phấn đấu cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta thực hiện 
thắng lợi mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công 
bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. 

Trong những ngày này, hơn 10,5 triệu đoàn viên và hơn 17 triệu người lao động cả 
nước đang hướng về Đại hội, gửi trọn niềm tin và đặt kỳ vọng vào những quyết định sáng 
suốt của Đại hội. Vì vậy, tôi đề nghị mỗi đại biểu đại hội tập trung trí tuệ, với tất cả tình 
cảm, tâm huyết, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, thực hiện tốt nhất nội dung, 
chương trình Đại hội; đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc vào các văn kiện của Đại hội, sửa 
đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới. 

“Đồng thời bầu đúng, bầu đủ Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 
XII, góp phần vào thành công của Đại hội”- đồng chí Bùi Văn Cường nhấn mạnh… 

 
Quân Đỗ // http://congdoangdvn.org.vn
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ể việc học tập và làm theo Bác trở thành hoạt động thường xuyên, hành động 

tự giác trong các Công đoàn cơ sở huyện Hàm Thuận Bắc, thời gian qua, 

LĐLĐ huyện Hàm Thuận Bắc tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các công đoàn cơ 

sở trong huyện triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và các văn bản chỉ đạo của 

Tổng Liên đoàn, LĐLĐ tỉnh và Huyện ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời ban hành các văn bản, hướng dẫn 

tuyên truyền, tổ chức thực hiện học tập các chuyên đề hàng năm tới các công đoàn 

cơ sở và toàn thể đoàn viên, CNVCLĐ trong huyện. 

Các công đoàn cơ sở tham mưu với cấp uỷ, phối hợp với chính quyền cùng cấp 

tổ chức cho đoàn viên, CNVCLĐ đăng ký kế hoạch phấn đấu, rèn luyện và học tập 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong từng năm, từng chuyên đề. 

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền thông qua nhiều hình thức phong phú như: 

tọa đàm, sinh hoạt công đoàn, nói chuyện chuyên đề, tổ chức các hoạt động văn 

hóa văn nghệ, thể dục thể thao nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng 

đại của đất nước và địa phương, treo băng rôn, khẩu hiệu… 

Đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

bám sát thực hiện chức năng, nhiệm vụ chính trị cũng như nhiệm vụ hàng ngày của 

từng đơn vị, tổ chức và của mọi cá nhân” gắn với các phong trào thi đua “Lao động 

giỏi, Lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; xây dựng người cán bộ 

công chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”; “Mỗi thầy cô giáo là tấm 

gương sáng đạo đức, tự học và sáng tạo”; “Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng 

phí, chống các tệ nạn xã hội”; phong trào “Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 

đạt chuẩn văn hóa”.... 

Qua học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tổng kết 

phong trào thi đua hàng năm, đã có nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc được 

Tổng Liên đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh và huyện tặng Cờ thi đua, Bằng khen, giấy 

khen và có trên 95% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa... 

Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong việc 

thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW sâu rộng và hiệu quả cao hơn, các cấp công đoàn và 

toàn thể đoàn viên, CNVCLĐ trong huyện tiếp tục đẩy mạnh thực hiện một số nội 

dung như sau: 

Phối hợp cùng chuyên môn đồng cấp đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng, thường 

xuyên, liên tục, với nhiều hình thức phong phú, sinh động các nội dung chủ yếu về 

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên, CNVCLĐ. Chủ động 

xây dựng nội dung học tập và làm theo sát với thực tế của địa phương, cơ quan, 

đơn vị gắn với nhiệm vụ chính trị được giao, đây là công việc vừa cấp bách vừa lâu 

Đ 



dài góp phần quan trọng xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện. Cán bộ, 

đoàn viên, CNVCLĐ tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động 

trong các cấp Công đoàn, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của đoàn viên, CNVCLĐ, 

trước hết là của người đứng đầu các cấp Công đoàn tự giác xây dựng kế hoạch tu 

dưỡng, rèn luyện tập trung vào các nội dung trọng yếu, thể hiện qua những việc làm 

cụ thể, thiết thực, dễ đánh giá. 

Đưa việc học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí 

Minh vào Nghị quyết Đại 

hội công đoàn từ huyện 

đến cơ sở, gắn với các 

cuộc vận động, các phong 

trào thi đua yêu nước, với 

việc thực hiện nhiệm vụ 

chính trị của các cấp 

Công đoàn và giải quyết 

các vấn đề bức xúc, nổi 

cộm trong CNVCLĐ; quan 

tâm chăm lo bảo đảm việc 

làm, nâng cao đời sống của người lao động, góp phần xây dựng giai cấp công nhân 

và tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh. Lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc triển 

khai thực hiện Chỉ thị ở các cấp Công đoàn theo phương châm “trên trước, dưới 

sau”; “trong trước, ngoài sau”; học đi đôi với làm theo, chú trọng việc làm theo bằng 

những hành động và việc làm cụ thể. Xây dựng, tổng kết và nhân rộng những điển 

hình tiên tiến, kết hợp giữa "xây" với "chống". 

Đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức học tập, sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên 

đề bằng các hình thức phù hợp, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa 

phương, cơ quan, đơn vị để tổ chức làm theo; lựa chọn những vấn đề trọng tâm, 

những vấn đề đoàn viên, người lao động quan tâm để tập trung giải quyết có hiệu 

quả. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

là một trong những tiêu chuẩn đánh giá xếp loại tổ chức và xếp loại cán bộ, đoàn 

viên công đoàn hằng năm. Thường xuyên quan tâm, phát hiện, nhân rộng và khen 

thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu. Trong 

tháng Công nhân hằng năm và dịp kỷ niệm ngày sinh nhật Bác (19/5), các cấp Công 

đoàn đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với việc lựa chọn, tôn vinh, khen 

thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc./. 

 

Kim Liên // http://www.congdoanbinhthuan.org.vn/ 

 
Ảnh minh họa 



XÂY DỰNG NGƯỜI CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN  
"TRUNG THÀNH, SÁNG TẠO, TẬN TỤY, GƯƠNG MẪU” 

 
gày 25/1, Đại hội Công đoàn Viên chức (CĐVC) tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2018 - 
2023 được tổ chức tại hội trường Liên đoàn Lao động tỉnh. Đến dự có ông 
Nguyễn Xuân Phối - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; đại diện các ban, ngành, 

đoàn thể tỉnh; CĐVC tỉnh bạn và 114 đại biểu đại diện gần 4.000 đoàn viên công đoàn 
viên chức tỉnh. 

Nhiệm kỳ 2010-2017, hoạt động của tổ chức CĐVC tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, 
thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, Nghị quyết đại hội đề ra. Có nhiều đổi mới về nội 
dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở; các Công đoàn cơ sở thực hiện tốt công 
tác giáo dục chính trị, tư tưởng đến CNVCLĐ; chủ động sáng tạo trong tổ chức vận động 
CNVCLĐ tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước góp phần hoàn thành 
thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao của cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, CĐVC 
tỉnh đã thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính 
đáng của CBCNLĐ. 

Ông Nguyễn Xuân Phối biểu dương và chúc mừng những kết quả mà CĐVC tỉnh đã nỗ 

lực phấn đấu đạt được trong nhiệm kỳ qua. Nhiệm kỳ tới, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đề nghị 

CĐVC tỉnh tập trung tuyên truyền, giáo dục vận động CNVCLĐ thực hiện tốt đường lối, 

chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục đẩy mạnh cuộc 

vận động xây dựng người cán bộ, CNVCLĐ "trung thành, sáng tạo, tận tuỵ, gương mẫu"; 

tổ chức, phát động các phong trào thi đua yêu nước, động viên nữ CNVCLĐ tích cực 

N 

  

Đại biểu dâng hương viếng Bác tại Bảo tàng Hồ Chí Minh- Chi nhánh Bình Thuận trước giờ khai 
mạc đại hội. 

  

Phó Chủ tịch CĐVC tỉnh phát biểu khai mạc Đoàn chủ tịch Đại hội 



tham gia phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", chú ý phát hiện, nhân rộng các điển 

hình tiên tiến.  

Đại hội đã bầu ra 21 người vào Ban chấp hành CĐVC tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2018 – 

2023, ông Trần Ngọc Phúc (Phó Chủ tịch CĐVC tỉnh khóa II) được bầu làm Chủ tịch 

CĐVC tỉnh khóa mới; đại hội cũng đã bầu 4 đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn tỉnh được 

tổ chức trong thời gian tới. 

Dịp này, nhiều cá nhân được nhận kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức 

Công đoàn”.    

 

Thanh Thủy // http://www.baobinhthuan.com.vn/ 

  
  Đại biểu bỏ phiếu bầu 

  

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Xuân Phối phát biểu 
chỉ đạo đại hội 

BCH nhiệm kỳ mới và đoàn đại biểu dự đại hội 
cấp trên ra mắt 

  

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Xuân Phối trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công 
đoàn của Tổng LĐLĐ VN 



 

ỗi công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên”, đây là chủ đề chính trong 

Tháng công nhân 2019. 

“Tháng công nhân” đã trở thành ngày hội lớn, có ý nghĩa quan trọng 

trong đời sống công nhân lao động (CNLĐ) trên địa bàn tỉnh. Năm nay, các công 

đoàn cơ sở sẽ chủ động triển khai hoạt động nhằm phát huy vai trò của giai cấp công 

nhân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  Đó là tích cực hưởng ứng phong 

trào “Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo”; đảm bảo an toàn vệ sinh lao động; 

năng động, sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ khoa 

học - kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất; thực hành tiết kiệm, tạo ra nhiều sản 

phẩm đạt chất lượng cao, giá thành cạnh tranh với mục tiêu “năng suất cao hơn, 

phúc lợi tốt hơn”.  

“M 

 

Công đoàn Công ty TNHH May Thuận Tiến luôn quan tâm chăm lo đến đời sống đoàn viên lao 

động. 



Đối thoại, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kịp thời tháo gỡ khó khăn của công 

nhân, viên chức, lao động, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách, pháp luật 

nhằm bảo đảm các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao 

động. Các hoạt động tôn vinh, khen thưởng công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu.  

Ngoài ra còn thăm hỏi, tặng quà CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, 

bệnh nghề nghiệp; hỗ trợ sửa chữa, trao tặng nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn 

viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; tạo điều kiện để đoàn viên, CNLĐ 

được mua hàng hoặc sử dụng dịch vụ với mức giá ưu đãi; nâng cao giá trị bữa ăn 

ca… 

Đặc biệt năm nay, Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ phối hợp với ngành y tế tổ chức 

tuyên truyền chăm sóc sức khỏe và khám bệnh miễn phí cho hơn 3.000 CNLĐ đang 

làm việc tại khu công nghiệp Hàm Kiệm và khu công nghiệp Phan Thiết. 

Tới thăm Công ty TNHH May Thuận Tiến (thuộc Khu công nghiệp Phan Thiết) 

những ngày này, không khí làm việc của công nhân rất hăng say và tập trung. Ông 

Nguyễn Thành Thương – Phó Chủ tịch công đoàn công ty cho biết: Công ty hiện có 

hơn 1.700 đoàn viên công đoàn, mức lương tối thiểu không thấp hơn mức quy định 

vùng 2 (trên 3,7 triệu đồng/người/tháng). Hàng tháng mỗi CNLĐ đóng 5.000 đồng 

xây dựng quỹ “Mái ấm công đoàn”, nhằm giúp công nhân khó khăn vay không lấy 

lãi.  

Với những người mắc bệnh hiểm nghèo, ngoài tiền trợ cấp 2 triệu đồng/người, 

công đoàn còn vận động quyên góp hỗ trợ.  Riêng trong tháng 5, công đoàn công ty 

vừa tạo điện kiện cho hơn 100 CNLĐ đi tham quan, nghỉ dưỡng tại Đà Lạt và tháng 

9 tới sẽ tiếp tục tổ chức 2 đợt đi nữa cho số lao động còn lại. Sắp tới sẽ triển khai 

chương trình tập thể dục giữa giờ, tạo điều kiện cho NLĐ tham gia hội diễn nghệ 

thuật không chuyên, phát thuốc phòng ngừa bệnh cảm cúm. Ngoài ra trong dịp nghỉ 

lễ, công ty cũng trợ cấp thêm từ 200.000 – 700.000 đồng/người (tùy thời gian làm 

việc)... 

 “Hy vọng các hoạt động được triển khai trong “Tháng công nhân 2019” sẽ là 

nguồn động viên, khích lệ để đoàn viên, CNLĐ khắc phục khó khăn, hăng hái lao 

động, sản xuất, hoàn thành tốt các chỉ tiêu và nhiệm vụ được giao. Tiếp tục tạo dựng 

niềm tin, sự gắn bó, tin tưởng của NLĐ đối với tổ chức công đoàn, để công đoàn thật 

sự là người đồng hành tin cậy của đoàn viên”, ông Nguyễn Thành Thương nói. 
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oạt động chăm lo cho người lao động có sự chuyển biến rõ nét thông qua 

việc triển khai chương trình phúc lợi đoàn viên đã đem lại hiệu quả thiết 

thực cho đoàn viên. Chương trình này do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) 

khởi xướng góp phần chung tay chăm lo đời sống vật chất lẫn tinh thần cho đoàn 

viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động trong tỉnh. 

Tính đến nay 

LĐLĐ tỉnh đã 

ký kết thỏa 

thuận hợp tác 

với 14 doanh 

nghiệp trong 

tỉnh để cung 

cấp các sản 

phẩm, dịch vụ 

với giá ưu đãi 

(giảm giá từ 3 - 

20%) cho đoàn 

viên công 

đoàn. Qua đó, 

giúp cho đoàn 

viên công đoàn 

tiếp cận được 

với hàng hóa 

có chất lượng, giá ưu đãi, giúp cho doanh nghiệp có thị trường tiêu thụ ổn định, 

thúc đẩy việc thực hiện trách nhiệm xã hội, nâng cao vai trò, chức năng của tổ 

chức Công đoàn. Trên cơ sở các thỏa thuận hợp tác giữa LĐLĐ tỉnh ký kết với 

các đối tác, các cấp công đoàn đã triển khai tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến 

cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động về chương trình phúc lợi. Bưu 

điện tỉnh là đơn vị đầu tiên trong số các đối tác ký kết đã triển khai thực hiện 

chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động trên địa bàn tỉnh. Ông 

Văn Công Nghĩa - chuyên viên Phòng Kinh doanh Bưu điện tỉnh Bình Thuận cho 

biết: “Sau khi ký kết thỏa thuận với LĐLĐ tỉnh về chương trình phúc lợi cho đoàn 

viên và người lao động, Bưu điện tỉnh đã triển khai kế hoạch và chỉ đạo các bưu 

điện huyện phối hợp với công đoàn cơ sở triển khai thực hiện chương trình bắt 

đầu từ cuối tháng 7/2018. Tùy theo địa bàn, chương trình tổ chức bưu điện huyện, 

H 

 

Đoàn viên công đoàn và người lao động lựa chọn sản phẩm 

ưu đãi tại Bưu điện tỉnh 

PHÚC LỢI ĐOÀN VIÊN  

VIỆC NÊN KHUYẾN KHÍCH 



thành phố, thị xã sẽ tăng thêm mức ưu đãi cho người lao động tham gia mua 

hàng”.  

Theo đó, Bưu điện tỉnh tổ chức chương trình bán hàng ưu đãi cho đoàn viên, 

người lao động với nhiều nội dung thiết thực. Cụ thể, giảm giá hoặc có chính sách 

ưu đãi cho đoàn viên công đoàn có xuất thẻ đoàn viên khi mua hàng trả tiền ngay 

tại các điểm giao dịch bưu điện hoặc chương trình bán hàng ưu đãi của Bưu điện 

Bình Thuận. Mức giảm giá được quy định từ 3 - 10% tùy theo từng sản phẩm 

hoặc dịch vụ; như hàng tiêu dùng giảm tối thiểu 5% giá niêm yết, tặng quà (nếu 

có); sách giáo khoa, vở học sinh cho con em người lao động, dịch vụ chuyển tiền, 

đặt mua hàng qua website: badasa.com.vn, chuyển phát bưu gửi thư từ - hàng 

hóa (giảm giá tối thiểu 10% giá niêm yết); mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm xã 

hội, bảo hiểm y tế tự nguyện (tặng quà lưu niệm hoặc giảm giá từ 3 - 10%)... Bên 

cạnh đó, Bưu điện tỉnh sẽ đồng hành với Công đoàn cơ sở tổ chức các chương 

trình khuyến mãi, bán hàng ưu đãi cho đoàn viên công đoàn, người lao động tại 

các khu/cụm công nghiệp/chế xuất. Cụ thể, hàng năm nhân dịp Lễ 1/5, Tháng 

Công nhân, Ngày Công đoàn Việt Nam 28/7, Tết Nguyên đán, Bưu điện tỉnh sẽ 

tổ chức ngày hội khuyến mãi lớn dành riêng cho đoàn viên công đoàn (mức giảm 

giá khuyến mãi có thể lên tới 30%) và người lao động (20%) tùy theo từng sản 

phẩm, dịch vụ…Ngoài ra, Bưu điện tỉnh sẽ phối hợp với LĐLĐ tỉnh tặng nhà “Mái 

ấm công đoàn” cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.  

Bên cạnh đó, một số LĐLĐ huyện đã chủ động tìm các đối tác doanh nghiệp trên 

địa bàn để ký kết thỏa thuận chương trình phúc lợi cho đoàn viên. Điển hình như 

LĐLĐ TP. Phan Thiết, LĐLĐ huyện Tuy Phong đã ký kết với các công ty du lịch 

trên địa bàn giảm giá dịch vụ du lịch cho đoàn viên công đoàn khi tham gia du 

lịch, nghỉ dưỡng với mức giá giảm 10%... Được biết, chương trình phúc lợi cho 

đoàn viên, người lao động được LĐLĐ tỉnh ký kết thỏa thuận với các đối tác doanh 

nghiệp trong tỉnh đến nay được gần 1 năm. Tuy nhiên, hiện nay còn rất nhiều đối 

tác chưa triển khai thực hiện chương trình thỏa thuận hợp tác như đã ký. Vấn đề 

này hiện đang được LĐLĐ tỉnh đốc thúc các đối tác triển khai thực hiện.  

Theo thống kê của LĐLĐ tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2018, có khoảng 500 

đoàn viên đã được hưởng ưu đãi, giảm giá từ chương trình phúc lợi. Tuy 

nhiên, con số này vẫn còn hạn chế so số lượng đoàn viên công đoàn trên 

địa bàn tỉnh.  
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hững năm qua, trong phong trào thi đua “lao động giỏi, lao động sáng tạo” tại các 
công đoàn cơ sở trong tỉnh đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình say mê lao 
động, sáng tạo, tận tụy với công việc. Anh Nguyễn Tiến Thành (SN 1986) - công 

nhân kỹ thuộc thuộc Công ty Cổ phần May Bình Thuận Nhà Bè là một trong những điển 
hình.  
Tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành may thời trang, hơn 8 năm gắn bó với công ty, bằng 
niềm đam mê sáng tạo và hết lòng với công việc, anh không ngừng phát huy sáng kiến 
có giá trị thiết thực, mang lại lợi nhuận cho công ty. Hiện công ty có 3 xưởng sản xuất 
sản phẩm jacket thể thao thời trang cao cấp, xuất khẩu qua thị trường châu Âu, châu Á, 
đặc biệt là thị trường Nhật Bản đòi hỏi chất lượng sản phẩm phải tốt. Trong quá trình 
làm việc, anh Thành đã tìm tòi đề ra các giải pháp trong áp dụng làm cử may cho tất cả 
các loại băng gai, băng nhung, các loại nhãn hiệu, logo may hoặc các đơn vị không có 
máy, thiếu máy lập trình chuyên dùng khổ lớn. Tạo ra phương pháp mới làm cử may 
các đường trang trí túi, bao túi, túi phone... 

Những cải tiến của anh Thành đã được áp dụng và 
đem lại hiệu quả cao trong sản xuất. Đó là tiết kiệm 
chi phí đầu tư thiết bị chuyên dùng (máy lập trình khổ 
lớn) cho các công đoạn. Theo giải thích của anh 
Thành, nếu mua thiết bị phải bỏ ra chi phí rất cao từ 
khoảng 200 - 300 triệu đồng/máy tùy theo hãng sản 
xuất, nhiều chuyền sản xuất thì cần phải có nhiều 
máy. Trường hợp không mua mới mà phải thuê thiết 
bị để sản xuất thì cũng phải bỏ ra chi phí không dưới 
10 triệu đồng/máy/ tháng. Còn chi phí chế tạo cử may 
cải tiến không đáng kể, nguyên vật liệu làm cử rẻ, dễ 
tìm và sẵn có trên thị trường. Theo tính toán, cử may 
cải tiến giảm 50% chi phí chi trả cho công đoạn may 
trên quy trình. Thời gian may chế tạo sản phẩm được 

rút ngắn còn 50%. Đồng thời, giảm thiểu lao động lấy dấu định vị, loại bỏ công đoạn lấy 
dấu, chỉ còn một lao động may trực tiếp và thừa thời gian cho lao động làm thêm công 
đoạn khác trên quy trình may sản phẩm. Anh Thành tâm sự: “Trong “cái khó ló cái khôn”, 
trong quá trình làm việc chỗ nào khó tôi vừa học hỏi, vừa tìm phương pháp cải tiến sao 
cho vừa rút ngắn công đoạn, quy trình, vừa tạo ra chất lượng”. 
Bà Mai Thị Liễu – Trưởng nhóm cải tiến kỹ thuật Công ty Cổ phần May Bình Thuận Nhà 
Bè đánh giá: Anh Thành là một nhân viên tích cực, không ngừng tìm tòi sáng tạo để 
đem lợi ích cho công ty, giúp công ty không chỉ nâng cao hiệu quả và lợi nhuận, mà còn 
tiết kiệm cho công ty hàng trăm triệu đồng/năm.  
Với những nỗ lực không mệt mỏi, nhiều năm liền đạt chiến sĩ thi đua cơ sở; được Chủ 
tịch UBND thị xã La Gi tặng giấy khen vì đã có thành tích trong phong trào thi đua yêu 
nước CNVCLĐ giai đoạn 2011 – 2015. Đặc biệt, anh đã đạt giải khuyến khích Hội thi 
sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Thuận lần thứ VI (2014 - 2015) với đề tài “Cải tiến phương 
pháp làm cử may băng gai, băng nhung, các loại nhãn hiệu, logo may bằng cử nhựa…”.   
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