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TỈNH ỦY SÓC TRĂNG
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Đ A N G C Ọ N G SẢN V IỆT N A M
'
'
Sóc Trăng, ngày 14 tháng 4 năm 2021

HƯỚNG DẪN
Tuyên truyền kỷ niệm 135 năm N gày Quốc tế Lao động
(01/5/1886 - 01/5/2021)
Thực hiện Hướng dẫn số 04-HD/BTGTW, ngày 05/4/2021 về tuyên truyền kỷ
niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2021) của Ban Tuyên giáo
Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Làm cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân và công nhân, viên chức,
lao động (CNVCLĐ) nhận thức đầy đủ, sâu sắc về truyền thống lịch sử, tinh thần
bất diệt của Ngày Quốc tế Lao động 1/5, quá trình xây dựng và trưởng thành của
giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam; qua đó khẳng định vị trí, vai trò,
đóng góp to lớn của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam trong sự
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm góp phần củng cố, bồi đắp
niềm tin của Nhân dân, đặc biệt là cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ đối với Đảng, Nhà
nước và tổ chức Công đoàn Việt Nam; cổ vũ, phát huy bản lĩnh chính trị, phẩm
chất, năng lực của đội ngũ CNVCLĐ thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ
phát triển nền kinh tế - xã hội ngay từ năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII
của Đảng Cộng sản Việt Nam.
2. Yêu cầu
Công tác tuyên truyền kỷ niệm phải bảo đảm đúng định hướng, thiết thực,
hiệu quả, bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, tạo sự ủng hộ, phối hợp của
các ban, ngành, chính quyền và cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp
cùng chăm lo xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh đáp ứng yêu câu phát triển
của đất nước và tỉnh Sóc Trăng.
Các hoạt động kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5 được tổ chức
đồng bộ tại các cấp, các ngành gắn với Tháng Công nhân, Tháng hành động về An
toàn, vệ sinh lao động năm 2021; bảo đảm an toàn, tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả.
II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN
1. Tuyên truyền lịch sử, ý nghĩa của Ngày Quốc tế Lao động 1/5 với phong
trào công nhân, hoạt động Công đoàn Việt Nam; quan điểm, chủ trương của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức Công
đoàn Việt Nam.
2. Tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Lao động 1/5 do
Trung ương tổ chức và tại địa phương, đơn vị; ý nghĩa của sự kiện 75 năm Chủ
tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh 56 ngày 29/4/1946 quy định người lao động được
nghỉ làm việc có hưởng lương và bài phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong
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Lễ mít tinh ngày 1/5/1946.
3. Tuyên truyền quá trình ra đời và chặng đường lịch sử vẻ vang của giai cấp
công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam qua các thời kỳ đấu tranh giải phóng dân
tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
4. Tuyên truyền vị trí, chức năng, nhiệm vụ, đóng góp của Công đoàn Việt
Nam - tổ chức chính trị, xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân, đại diện cho
người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người
lao động.
5. Tuyên truyền các hoạt động Tháng Công nhân, Tháng hưởng ứng An
toàn, vệ sinh lao động tại các cấp Công đoàn năm 2021; tuyên truyền kết quả của
Chương hình 75.000 sáng kiến vượt khó, phát triển của đội ngũ CNVCLĐ cả
nước do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.
III. HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN
Căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng địa phương, đơn vị, tập trung tổ chức
các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm như:
- Tổ chức các buổi tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề, hội thi tìm hiểu, giáo dục
truyền thống với quy mô phù hợp, khẳng định vị trí, vai trò và những đóng góp
quan trọng của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn đối với sự nghiệp cách
mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.
- Chỉ đạo, phối hợp tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, trọng
tâm là Chương trình 75.000 sáng kiến vượt khó, phát triển do Tổng Liên đoàn Lao
động Việt Nam tổ chức;
- Lựa chọn, bồi dưỡng cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ ưu tú giới thiệu cho tổ
chức đảng xem xét, kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam; tuyên dương tập thể, cá
nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân, hoạt động Công đoàn.
- Tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, ngày hội cho
đoàn viên, công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu tái xuất.
- Chỉ đạo, phối hợp với tổ chức Công đoàn của ngành, địa phương triển khai
hiệu quả các hoạt động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh
lao động năm 2021.
IV. TỞ CHỨC TH ựC HIỆN
1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm và
phát hành đề cương tuyên truyền làm tài liệu tuyên truyền cho các cơ quan, đơn vị;
Biên tập, đưa nội dung tuyên truyền kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động
(01/5/1886 - 01/5/2021) vào bản tin thông báo nội bộ, Website Đảng bộ tỉnh.
2. Liên đoàn Lao động Việt Nam tỉnh phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành,
đoàn thể tỉnh có liên quan xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động tuyên truyền
kỷ niệm thiết thức, hiệu quả, chỉ đạo hướng dẫn các cấp công đoàn thực hiện tốt
công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp.
3. Sở Văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh phối hợp với Liên đoàn Lao động
Việt Nam tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện
trực quan, các hoạt động văn hóa- văn nghệ, thể dục - thể thao chào mừng, nhất là
ở các khu công nghiệp, khu chế xuất có đông công nhân, lao động.
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4. Đài Phát thanh - Truyền hình Sóc Trăng, Báo Sóc Trăng phối hợp với
Liên đoàn Lao động tỉnh xây dựng, chuyên trang, chuyên mục, tăng cường phát
sóng tuyên truyền kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 01/5/2021), biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong chương trình sáng kiến,
vượt khó, phát triển; các hoạt động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An
toàn, vệ sinh lao động năm 2021 tại các cấp, ngành, doanh nghiệp.
5. Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy quan tâm
chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 135
năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5 gắn với Tháng công nhân, Tháng hành động về
An toàn, vệ sinh lao động năm 2021 tại địa phương, có những hình thức cụ thể
nhằm chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên CNVCLĐ.
V. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN
1. Nhiệt liệt chào mừng 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất
đất nước (30/4) và 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2021)!
2. Tinh thần Ngày Quốc tế Lao động (1/5) bất diệt!
3. Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn,
vệ sinh lao động năm 2021.
4. Công đoàn Việt Nam đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích hợp pháp,
chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, vì sự phát triển bền
vững của đất nước!
5. Công đoàn đồng hành vì sự phát triển ổn định, bền vững của doanh
nghiệp, vì việc làm, đời sống của người lao động!
6. Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam vững mạnh, lực lượng đi đầu
trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước!
7. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
8. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
9. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
(Gửi kèm theo đề cương tuyên truyền)

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy; UBND tỉnh (b/c),
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,
- Sở Thông tin - Truyền thông,
- Sở Y tế,
- Liên đoàn Lao động tỉnh,
- Báo Sóc Trăng,
- Đài PT-TH Sóc Trăng,
- Hội Văn học - Nghệ thuật,
- Thường trực các huyện ủy, thị ủy, thành
ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,
- Ban tuyên giáo, tuyên huấn huyện ủy, thị
ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,
- Lưu BTGTU.

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

Lý Rotha

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN
KỶ NIỆM 135 NĂM NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG
(1/5/1886 -1/5/2021)
Nhân kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2021),
Ban Tuyên giáo Trung ương phối hcrp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
biên soạn Đề cương tuyên truyen như sau:
__ I. LỊCH SỬ, Ý NGHĨA NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5 VÀ CÁC
HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG TẠI VIỆT NAM
1. Lịch sử và ý nghĩa Ngày Quốc tế Lao động 1/5
Từ nửa cuối thế kỷ XIX, chủ nghĩa tư bản bước sang giai đoạn độc quyền, sản
xuất công nghiệp tăng nhanh; ở một số nước như Anh, Pháp, Đức, Mỹ...phát hiển
mạnh mẽ. Cùng với những bước tiến của nền kinh tế tư bản, giai cấp tư sản tăng
cườnậ bóc lột và bần cùng hóa công nhân lao động; mâu thuẫn giai cấp ngày càng
sâu sắc, dẫn đến nhiều cuộc đấu tranh giữa giai cấp vô sản với giai cấp tư sấn diễn
ra với quy mô ngày càng lớn.
Trong cuộc đâu ừanh đó, vấn đề thời gian lao động có ý nghĩa quan trọng.
Ngay sau khi thành lập Quôc tê I năm 1864, C.Mác coi việc rút ngắn thòi gian lao
động là một nhiệm vụ đấu tranh của giai cấp vô sản. Tại Đại hội lần thứ nhất của
Quoc tê I họp tại Gieneve (Thụy Sĩ) tháng 9/1866, vấn đề đấu tranh đòi ngày làm
việc 8 giờ được coi là nhiệm vụ quan trọng. Khẩu hiệu “Ngày làm 8 giờ” sớm xuất
hiện ở một số nơi của nước Anh - nước có nền công nghiệp phát triển sớm nhất thế
giới. Yêu sách này dần lan sang các nước khác.
Nước Mỹ, từ một quốc gia có nền kinh tế lạc hậu, phụ thuộc vào châu Âu, đã
mở rộng sản suât, nhanh chóng phát triên trở thành nước công nghiệp hàng đầu thế
giới. Thành phố Chi-ca-gô ữở thành trung tâm thựơng nghiệp của Mỹ. Nước Mỹ
lao vào cuộc chạy đua cạnh tranh tư bản quyết liệt. Các guồng máy chạy hết công
suat suot ngày đêm, hàng vạn công nhân bị bắt buộc làm việc mỗi ngày từ 14 - 18
giờ, phụ nữ quần quật lao động không kém gì nam giói, nhưng đồng lương chỉ
băng 1/2 nam giới và suốt tuần không có ngày nghỉ; trẻ em phải làm việc 12
giờ/ngày.
Ngày 1/5/1886, tại thành phô Chi-ca-gô (Mỹ), hưởng ứng lời kêu gọi của
“Liên đoàn lao động M ỹ \ hàng chục ngàn cong nhấn toàn thành phố tiến hanh bãi
cong, tô chức mit tinh và biêu tình trên đường phô (40 ngày không đến nhà máy
làm việc). Khau hiệu “Ngày làm việc 8 giờ” trở thành tiếng nói chung của giai cấp
công nhân, chính quyền tư sản rơi vào thế bị động. Cuộc đấu ữanh vì mục tiêu dân
sinh, dân chủ, vì sự tien bộ xã hội bị đàn áp đẫm máu, song đã tạo được sự hưởng
ứng, ủng hộ mạnh mẽ của công nhân khắp nước Mỹ len tiếng ủng hộ vêu sách của
công nhân Chi-ca-gô. Công nhân Pháp, Y, Tây Ban Nha, Ha Lan...to chức nhiều
cuộc mít tinh bày tỏ sự đồng tình với công nhân Mỹ.
Đê ghi nhận những thành quả của phong trào công nhân các nước, ngay
trong Đại hội thành lập Quốc tế thứ II, được triệu tập ngày 14/7/1889, các đại
biểu của giai cấp công nhân đã thông qua Nghị quyết lay ngày 1/5 lam ngày
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đoàn kết đấu tranh của công nhân lao động trên toàn thế giới. Từ đó ngày 1/5 trở
thành ngày Quốc tế Lao động.
Thực hiện Nghị quyết của Quốc té thứ II, ngày 1/5/1890 lần đầu tiên, Ngày
Quốc tế Lao động được kỳ niệm với quy mô thế giới. Công nhân ở các nước Mỹ,
Canada, Pháp, Đức, Ấo, Đan Mạch, Bỉ, Thụy Điển, Hà Lan, Ý và nhiều nước khác
tiến hành bãi công, mít tinh, xuống đường biểu tình mang theo biểu ngữ “Ngày
làm 8 giờ”, “Vô sản tất cả các nước đoàn ket lại”.
Ngày Quốc tế Lao động 1/5 đã trở thành ngày Le tại nhiều quốc gia trên thể
giới, dành để tôn vinh lao động và gây dựng đoàn kêt lao động trên thẹ giới; là
ngày hội của giai cấp công nhân và nhân dân lao động ừên toàn the giơi, ngay
đoàn két giai cấp công nhân và các dân tộc bị áp bức ừên thê giới trong cuọc đau
tranh vì hòa bĩnh, độc lập dân tộc, dân chủ và tiên bộ xã hội.
2. Hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Lao động 1/5 tại Việt Nam
Từ những năm đầu của thế kỳ XX, đồng chí Nguyễn Ái Qụốc (Chủ tịch Hồ
Chí Minh) đã truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê nin vào Việt Nam, giúp công nhân lao
động (CNLĐ) Việt Nam hiểu rõ phong ưào cộng sản, công nhân, công đoàn thê
giói, nhất là về Cách mạng Tháng Mười Nga và Ngày Quốc tế Lao động 1/5 . N |ày
1/5/1925, công nhân Chợ Lớn, cong nhân đường sắt D ĩ An và công nhân Đà Năng
biểu tình bày tỏ ý chí bảo vệ Liên bang Xô - Viêt.
Tháng 2/1930, Đàng Cộng sản Việt Nam ra đời. Ngay trong Cương lĩnh đầu
lên , Đảng xác định vai trò, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân (GCCN) Việt
Nam là giai cấp lãnh đạo cách mạng, nòng côt trong khôi liên minh cong - nong.
Phong trào đấu tranh ngày 1/5/1930 đã mở đâu cho cao trao each mạng 1930 1931. Lần đầu tiên dưới sự lãnh đạo của Đảng và hướng dẫn, vận động của Cộng
họi đỏ, công nhân cùng nong dân mít tinh biểu tình kỷ niệm Ngàỵ Quốc tể Lao
đọng 1/5, đau tranh đòi quyền lợi, bày tỏ tình đoàn kết với CNLĐ thế giới.
Ngày 18/2/1946, Hồ Chủ tịch ký sắc lệnh số 22c quy định ngày 1/5 là một
trong những ngày lễ chính thức của nước ta. Ngày 29/4/1946, Hồ Chủ tịch ký Săc
lệnh số 56 quy định công nhân được hưởng lương ngày nghỉ lễ Quốc tê Lao động
1/5. Ngày 1/5/1946, lần đầu tiên trong lịch sử nước ta, Ngày Quốc tế Lao động 1/5
được tổ chức kỷ niệm trọng thể tại Hà Nội, với sự tham dự của 20 vạn nhan dan
lao động. Từ đó, Ngày Quốc tế Lao động (1/5) hằng năm là một trong những ngày
le lớn cua đất nước, ngày hội của GCCN va nhân dân lao động Việt Nam.
Ngày 1/5/1951, ữong lời kêu gọi nhân ngày Quốc tế Lao động, Bác Hồ xác
định “Trọng tâm thi đua la: Quân đọi thi đua giết giặc lập công. Công nhân thi đua
tang gia sản xuất. Nông dân thi đua sản xuất lương thực. Trí thức thi đua sáng tác,
phát minh. Cán bộ thi đua cần, kiệm, liêm, chính. Toàn dân thi đua tích cực tham
gia kháng chiến”. Ngày 1/5/1958, Bác đưa ra “Lời kêu gọi nhân Ngày Quôc tê Lao
động” khẳng định: “Hom nay, cùng với nhân dân lao động toànthế giới, chúng te
nhiet liêt chao mừng Ngày 1/5 trong lòng đầy tin tưởng và phấn khởi quyết tâm
vượt mọi khó khănT tiến lên làm ữòn những nhiệm vụ mới...”. Ngày 1/5/1964,
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nhân Ngày Quốc tế Lao động, Bác gửi điện khen ngợi thanh niên trên công trường
khôi phục đường săt Thanh Hoá - Vinh, trong đó có việc xây lại cầu Hàm Rồng.
Kể từ sau năm 1975, kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động 1/5 ở Việt Nam ngày
càng có ý nghĩa khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta kỷ niệm Ngày Chiến thắng
30/4. Đây là dịp giai cấp công nhân và nhân dân lao động cả nước ôn lại truyền
thống đâu tranh chông ngoại xâm; sôi nổi hưởng ứng các phong trào thi đua yêu
nước đê bày tỏ lòng tưởng nhớ, biết ơn sâu sắc với Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ
vĩ đại của dân tộc ta. Người đã cọ công lao rất to lớn giúp nhân dân ta ý thức được
ý nghĩa lịch sử và tác động của việc kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động 1/5, từ
đó càng thêm quyết tâm đi theo con đường cách mạng do Đảng và Bác kính yêu đã
lựa chọn, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
H. ĐÓNG GÓP CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN, TỔ CHỨC CÔNG
ĐOÀN VIỆT NAM QUA CÁC THỜI KỲ CÁCH MẠNG
I. Sự ra đòi của tổ chức Công đoàn Việt Nam (28/7/1929)
Năm 1958, thực dân Pháp nổ súng tấn công xâm lược Việt Nam, đánh dấu
băng sự kiện đổ quân lên bán đảo Sơn Trà (Đà Nang). Mục đích của chứng là
chiếm Việt Nam làm thị trường tiêu thụ hàng hóa, khai thác tài nguyên và bóc lột
nhân công rẻ mạt; chiêm Việt Nam làm căn cứ quân sự của Pháp tại vùng
Đông Nam Á.
GCCN Việt Nam ra đời ừong quá trình khai thác thuộc địa của thực dân
Pháp, tính đến năm 1929, tổng số công nhân làm việc trong các doanh n g h iệp tư
bản Pháp là hơn 22 vạn người, trong đó 5,3 vạn thợ mỏ; 8,6 vạn công nhân các
ngành công, thương nghiệp; 8,1 vạn công nhân các đồn điền.
Có áp bức, có đấu tranh. BỊ thực dân Pháp bóc lột nặng nề, công nhân Việt
Nam đã đấu tranh chống lại. Tuy nhiên, phần lớn các cuộc đấu tranh thòi kỳ này
vẫn còn tản mạn và mang tính tự phát, thiếu tổ chức và lãnh đạo.
Ngày 28/7/1929, theo quyết định của Đônẹ Dương Cộng sản Đảng, Nguyễn Đức
Cảnh triệu tập hội nghị đại biểu Cônẹ hội đỏ Ẹăc Kỳ lần thứ nhất, họp tại ngôi nhà số
15 Hàng Nón, Hà Nội. Hội nghị nhât trí thông qua chương trinh, đieu lệ và phương
hướng hoạt động, bầu Ban Chấp hành lâm thời do Nguyễn Đức Cảnh phụ ữách.
Ngày 3/2/1930, Nguyễn Ái Quốc đã chủ trì Hội nghị thống nhất các tổ chức
cộng sản Đảng, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, lực lượng nòng cốt là hội viên
Công hội đỏ Băc Kỳ.
2. Phong trào công nhân và hoạt động Công hội đỏ trong những năm
(1930 -1 9 4 5 )
r Đâu năm 1929, cuộc khủng hoảng kinh tế các nước tư bản đã ánh hưởng trực
tiêp đên nước Pháp. Chính quỵền thuộc địa trút mọi hậu quả lên đầu nhân dân Việt
Nam. Đời sông của GCCN vôn đã khó khăn, lại càng khó khăn thêm. Trước tình
hình đó, Công hội đỏ đã lãnh đạo công nhân lao động đấu tranh trong cao trào cách
mạng 1930 - 1931, với trận ra quân đau tiên của công nhân Nhà máy Xe lửa Tràng
Thi (Hà Nội), Nhà mảy cưa, Nhà máy Diêm Bén Thuy (TP. Vinh - Nghệ An) đúng
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vào ngày 01/5/1930. Phong ứào cách mạng dâng cao, bộ máy chính quyền của đế
quốc và phong kiến ở nhiều vừng nông thôn bị tan rã hoặc tê liệt, tổ chức Nông hội
đỏ quản lý, điều hành mọi hoạt động trong làng xã. Lần đầu tiên tại Việt Nam, đã
xuất hiện một hình thức chính quyền mới, chính quyền của những người lao động chinh quyền Xô viết Nghệ 113011. Xô viết Nghệ lĩn h để lại cho GCCN những bài
học quý giá về giành và xây dựng chính quyên cách mạng công nông.
Những năm 1932 - 1935, phong ữào cách mạng của GCCN Việt Nam bị thực
dân Pháp đàn áp dã man, hầu hết số cán bộ Đảng và Công hội đỏ đều bị địch băt,
khiến cho mối liên lạc giữa Đảng và quần chúng, giữa Công hội đỏ và phong trào
công nhân tưởng như bị đứt đoạn. Thêm vào đó, tình ữạng khủng hoảng kinh te vân
rất trầm ừọng và kéo dài, làm cho tám vạn người thất nghiệp, tình cảnh GCCN càng
thêm điêu dưng, cực kho. Nhờ sự lỗ lực kiên cường của cán bộ, hội viên và nhiệt
tình cách mạng của GCCN, phong trào cách mạng trong cả nước bắt đầu hồi phục.
Từ 1936 - 1939, là thòi kỳ vận động cách mạng sôi nổi và thắng lợi chưa từng
thấy dưới thời Pháp thống trị, nhằm đòi tự do, dân chủ, cơm áo và hòa bình của
GCCN Việt Nam. Hàng í ăm cuộc bãi công của công nhân do các hội Ái hữu tổ
chưc đã danh được thăng lợi, biiộc chính quyền thực dân phải ban hành nhiều
thông tư, nghị định hứu giải quyết các ỵêu caú thiết thực của công nhân như tăng
lương, giảm giờ làm từ 10 giờ/ngày xuốnp 8 giờ/ngày kê từ ngày 1/1/1938 và bảo
đảm nhiều quyền tự do dân chủ khác. Điễn hình là cuộc bãi công của 3 vạn công
nhân khu mỏ than Hòn Gai (11/1936); công nhân xe lửa tuyến Vinh - Dĩ An
(1937); cuộc biểu dương lực lượng của 3 vạn công nhân, lao động Hà Nội trong
ngày 1/5/1938.
^
^ ^
Ngày 01/9/1939, chiến ữanh thế giới lần thứ hai bắt đầu đưa loài người vào
một thảm họa mới. Lợi dụng tình thế chiến tranh, các đề quốc Anh, Pháp, càng
mạnh tay bop nghẹt phong trào dân chủ ừong nước và thực hiện chính sách hậ
. khắc đối VƠI các nước thuộc địa. Ngày 28/9/1939, toàn quyền Đông Dương ra nghị
định cấm mọi hoạt động trực tiếp hoạc gián tiếp tuyên truyền cộng sản, lưu hành,
tàng trữ mọi tài liệu của cộng sản, giải tán các hội Ái hữu, Nghiệp đoàn.
^
Tháng 5/1941, Hội nghị Trung ương Đàng lần thứ 8 đã quyết định chuyển
hướng chỉ đạo chiến lược, đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu. Mặt trận
Việt Minh được thành iập, các hội quần chúng trờ thành hội cứu quốc. Mặc dù bị
địch đàn áp dã man, nhưng vói tinh thần cách mạng, GCCN và Hội công nhân cứu
quốc vẫn phát triển phong trào trên các địa bàn trọng yeu (Hà NỘI, Hải Phong,
Nam Đinh, Hòn Gai, Sài Gòn...).
Từ tháng 5/1945, GCCN tham gia phong ữào đấu tranh chính trị kết hợp đâu
tranh vũ ừang, khởi nghĩa từng phần, thành lập chính quyên cách mạng của nhân
Hân Để tăng cường cung cấp vũ khí cho cách mạng, hội viên công nhân cứu quôc
ờ nhiều xí nghiệp đã lấy nguyên vật liệu của nhà máy để ché tạo vũ khí, ữang bị
cho các tổ tự vệ chiến đấu.
Ngày 2/9/1945, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, kiên quyết của Đảng, đứng đầu
Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, GCCN đã ữờ ứìanh lực lượng nòng cốt, cùng với nhân
4 ân cả nước đứng lên dành chính quyên, lam nên cuộc Cách mạng thang Tam
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thanh công, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước Công nông
đầu tiên ở Đông Nam Á.
3.
Phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn trong thời kỳ
kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954)
Sau Cách mạng tháng Tám, đất nước ta gặp muôn vàn khó khăn, vừa phát
triển kinh tế, xã hội, vừa chống giặc ngoại xâm. Công nhân đã tham gia chiến đấu
bảo vệ cơ sở sản xuất của chính (Ịuyên cách mạng, tham gia bãi công, bãi thị và
tiến công phá hoại các cơ sở kinh tể quan ừọng của thực dân Pháp ứên địa bàn.
Đe thống nhất về tổ chức trên phạm vi cả nước, 20/6/1946, tại số nhà 51
Hàng Bô (Hà Nội), Hội nghị cán bộ cứu quốc được triệu tập. Tại Hội nghị này, Hội
công nhân cứu quốc được đổi thành “Công đoàn” và quyết định thành lập Tổng
Liên đoàn Lao động Việt Nam. Ngày 20/7/1946, Tổng Liên đoàn Lao động Việt
Nam tuyên bố chính thức được thành lập và trọng thể ra mắt quần chúng lao động
trong cả nước tại Nhà hát lớn thành phô Hà Nội. Đây là một sự kiện có ý nghĩa to
lớn, đanh dâu sự trưởng thành của GCCN, phong trào công nhân và tổ chức Công
đoàn Việt Nam.
Ngày 19/12/1946, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng
Liên đoàn Lao động Việt Nam tiép tục chỉ đạo công nhân thực hiện nhiệm vụ xây
dựng các cơ sở sản xuat vũ khí. Công đoàn Việt Nam đã động viên công nhãn, viên
chức cùng lực lượng vũ trang tham ệia kháng chiến chống Pháp. Chỉ ừong mấy
ngày đau,- hơn 3.230 công nhân ở nhiêu địa phương và các ngành đắ thẩm gia vận
chuyển gân 7 nghìn tấn máy móc đến nơi an toàn.
Sau Chiên thăng Việt Bắc thu - đông năm 1947, cuộc kháng chiến chống thực
dân Pháp chuyên sang giai đoạn mới, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã phối
hợp vói Bộ Quốc phòng vận động, tổ chức phong trào thi đua sản xuất vũ khí. Năm
1948, Tong Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động phong trào “Tăng gia sản
xuat vũ khí”, “Tăng gia sản xuất, tự túc ăn mặc”, hưởng ứng phong trào “Thi đua
tích cực cam cự, chuân bị tông phản công” trong công nhân quân giới. Ngày
20/7/1949, Tong Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động phong trào thi đua
“Tích cực chuan bị tổng phản công” nhằm động viên toàn thể công nhân hoàn
thành nhiệm vụ, phục vụ chiến đấu. Được sự tổ chức, động viên kịp thời của các
câp Công đoàn, năm 1950, công nhân đã sản xuất được trên 350 nghln nông cụ các
loại, 200 máy bơm nước, 40 xe đạp nước cung cấp cho nông nghiệp. Tính đến
tháng 11/1950, CNLĐ vùng tự do đấ quyên góp, ủng hộ cho Nhà nước 1.076.000
đồng. Ung hộ nhân dân vùng bị nạn và bộ đội 16.000 bộ quần áo, 6.000 chiếc ba
lô, 1.200 áo tran thủ...Cùng với việc đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất, Công
đoàn các cap còn coi trọng việc vận động tăng gia cải thiện đời sống, làm tốt công
tác văn hóa, giáo dục, nâng cao trình độ mọi mạt cho CNVCLĐ. Trong vùng địch
tạm chiem, Công đoàn đã bám lấy cơ sở, tuyên truyền giác ngộ công nhân, lao
động, xây dựng và phát triển tổ chức Công đoàn, đẩy manh đấu ữanh kinh tế,
chính trị, góp phần làm suy yếu địch.
Giai đoạn cuối của cuộc kháng chiến, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã
tích cực vận động GCCN cùng với giai cấp nông dân (GCND) xây dựng được khối
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liên minh công nông vững chắc, làm nòng cốt xây dựng và củng cố chính quyền
nhân dân. Công đoàn Việt Nam đã góp phần tích cực vào chiến thắng Điện Biên
Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, két thúc vẻ vang 9 năm kháng chiến
chống thực dân Pháp đầy hy sinh, gian khổ và anh dũng của dân tộc Việt Nam.
4.
Phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn trong những năm
xây dựng CNXH, chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ (1954 - 1975)
Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, Việt Nam tạm thời bị chia thành hai miền,
miền Bắc hoàn toàn được giải phóng và bắt tay vào công cuộc xây dựng Chủ nghĩa
xã hội (CNXH), miền Nam còn dưới ách thống ừị của đê quốc Mỹ.
Đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, Hội nghị Ban Chấp hanh Tông Liên đoàn
Lao động Việt Nam (khóa I) họp vào tháng 8/1954 đã xác định nhiệm vụ ừọng tâm
là “Cẩn phải động viên, tổ chưc đông đảo quần chúng lao độnệ trong các đô thị
thành một lực lượng manh mẽ làm chỗ dựa tốt nhất, chắc chắn nhat cho chính quyen
tiến bành công tác tiếp thu, phục hồi sản xuất, giữ gìn an ninh, ừật tự thanh pho”.
ở miền Bắc tiến hành công cuộc tái thiết đất nước, khó khăn tiếp tục đặt lên
vai người công nhân. Với trách nhiệm chủ nhân của đất nước, đội ngũ CNVCLĐ
đã đẩy manh sản xuất, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Nhờ vậy chỉ trong thời
gian ngắn hoạt động sản xuất tại các cơ sở công nghiệp đã phục hôi. Qua thực hiện
kế hoạch 5 nam lần thứ nhất, những điển hình trong phong trào thi đua yêu nước
của GCCN được lan tỏa, như “Sóng Duyên Hải”, “Hợp tác xã Thành Công”, “Ba
quyết tâm”...đa xuất hiện nhiều CNVCLĐ tiêu biểu được Đảrig, Nhà nước phong
tặng danh hiệu Anh hùnạ Lao động, là những tấm gương sáng trong học tập, lao
động sản xuất và chiến đấu.
Ở miền Nam, phonậ trào công nhân, Công đoàn hoạt động trong đieu kiện
vô cùng khó khăn, đế quôc Mỹ và bè lũ tay sai Ngô Đình Diệm ra sức khủng bo,
đàn áp. Các ngành công nghiệp, thủ công nghiệp bị đĩnh đốn, đời song củạ
CNVCLĐ khó khăn. Trước tình hình đó, Đảng đã chỉ đạo các cơ sở trọng nội
thành, ừong các đồn điền phải tìm mọi cách bám đât, bám dân phát trien lực
lượng, tổ chức cho công nhân đấu tranh.
Ngày 5/11/1957, Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ký sắc lệnh số
108-SL/L10 về ban hanh Luạt Công đoàn đã tạo cơ sở pháp lý, nâng cao vị trí của
tổ chức Công đoàn, củng cố vai trò lãnh đạo của GCCN trong tình hình mới.
Thắng lợi của công cuộc khôi phục kinh tế, cải tạo xã hội chủ nghĩa yà bước đầu
phát triển kinh té, văn hóa đã tạo ra những tiên đề <Ịuan trọng góp phân xây dựng
và đưa miền Bắc tiến dần lên CNXH, đông thời đâu ừanh thực hiện thong nhat
nước nhà, thành quả đó có đóng góp quan ữọng của GCCN và to chức Công đoàn
Việt Nam.
Trước những yêu cầu mới, Đại hội lân thứ II Công đoàn Việt Nam được to
chức tại Hà Nội từ ngày 23-27/2/1961 đã quyết định đổi tên “Tổng Liên đọàn Lao
động Việt Nam” thanh “Tổng Công đoàn Việt Nam”. Mục tiêu của Đại hội là
“Các cấp Công đoàn phải phat động phong ừào thi đua lao động sản xuất, cân
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kiệm xây dựng CNXH với năng suất lao động, hiệu quả công tác, phục vụ và
tham gia chiến đấu, quyết tâm giải phóng miền Nam, thong nhất đất nước”.
Tổng Công đoàn Việt Nam tham gia xây dựng một số chế độ, chính sách bổ
sung và sửa đổi vê lao động, tiền lương, tiền thưởng. Liên hiệp Công đoàn các tỉnh,
thanh phô đã ký kêt Nghị quyết liên tịch với cơ quan chính quyền đong cấp về việc
tô chức thực hiện các chế độ, chính sách đối với công nhân viên chức lao động
(CNVCLĐ). Nhiều công đoàn cơ sở đã kịp thời động viên CNVCLĐ thi đua lao
dộng, sản xuât, phan đâu hoàn thành kế hoạch được giao. Việc thực hiện quy tắc
an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp được thực hiện tốt hơn, cải thiện điều kiện
làm việc cho CNVCLĐ.
Năm 1965 Liên hiệp Công đoàn giải phóng miền Nam được thành lập đã
không ngừng củng cố và phát triển, vừa tổ chức cho CNVCLĐ các thành pho đấu
ừanh, vừa động viên CNVCLĐ vùng giải phóng đẩy manh sản xuất phục vụ chiến
đấu. Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mạu thân 1968 và Chiến dịch Hồ
Chí Minh, Công đoàn giải phóng đã vận động CNVCLĐ ờ các đô thị đồng loạt nổi
dậy, phối hợp vói lực lượng vũ trang tiêu diệt địch, góp phần cùng toàn Đang, toàn
dân, toàn quân giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quoc.
5.
Phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn trong những năm cả
nước thống nhất đi lên chủ nghĩa xã hội (1975 - 1986)
Đầu năm 1976, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ra đời, đã tạo điều
kiện cơ bản để thống nhất tổ chức Công đoàn trên phạm vi cả nước.
~
Thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị, từ tháng 01/1976 Tổng Công đoàn Việt
Nam và Liên hiệp Công đoàn giải phóng miền Nam bắt tay vào chuẩn bị các điều
kiện cho việc thống nhất tổ chưc Cong đoàn của GCCN Việt Nam. Ngày
6/6/1976, Hội nghị Công đoàn toàn quốc được tổ chức tại thành phố Hồ Chí
Minh đã quyết định thống nhất Công đoàn hai miền Nam, Bắc thành “Tổng Công
đoàn Việt Nam”.
Những năm 1981-1982, Công đoàn đã tiên hành nhiều đợt tuyên truyền sâu
rộng trong công nhân, viên chức về tình hình và nhiệm vụ của đất nước, về chủ
trựơng, chính sách, nhất là các chính sách kinh tế của Đảng và Nhà nước. Đi đôi
VỚI giáo dục chính trị, Công đoàn đã có nhiều cố gắng trong việc duy trì phong
trào họcbô túc vănhoá, kỹ thuật, nghiệp vụ; đẩy manh các hoạt động vănhoá, văn
nghệ quan chúng, thể dục thể thao; công tác báo chí, xuất bản của Công đoàn đã có
những tiến bộ mới.
,
hội lần thứ V Công đoàn Việt Nam tiến hành từ ngày 16-18/11/1983 đã
khang đinh mục tiêu: 'Động viên công nhân, lao động thực hiện 3 chương trình
kinh te lơn cua Đảng, là phát trỉên nông nghiệp, công nghiệp thực phẩm, hàng tiêu
dùng và hàng xuất khẩu ”, Đại hội đã Quyỉt định lấy ngay 28/7/1929 là Ngày thành
lập Công đoàn Việt Nam.
Cac phong trào thi đua lao động sản xuất, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ
thuật trong CNVCLĐ đã tạo được bước chuyển biến tích cực, nhiều điển hình tiên
tien va nhan tô mói đã hình thanh, góp phân to lớn vào công cuộc xây dựng và bảo
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vệ Tổ quốc. Công tác phát triển đoàn viên được Công đoàn chú họng, số đoàn viên
và Công đoàn cơ sở ngày càng tăng lên. Bên cạnh đó, Công đoàn còn tham gia vào
lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hộ lao động, đề nghị Nhà nước bô sung phụ cấp ôm
đau, thai sản, tại nạn lao động, trợ cấp khó khăn.. .Các chế độ nghỉ ngơi, tham quan
du lịch và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao được duy trì, phát trien.
Trong 10 năm đầu xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa (1975
- 1985), Cong đoàn đã phối hợp với chính phủ tìm cách tháo gỡ khó khăn trong sản
xuất và đời sống, tham gia với xí nghiệỊ), nhà máy thực hiện Chỉ thị 25/CP và
26/CP của Hội đong Chính phủ về sản xuất và phân phối các ngành sản xuất công
nghiệp; phát động phong trào thi đua nâng cao năng suat, chat lượng, hiệu quả
trong sản xuất; tuyên truyền, giáo dục CNVCLĐ các hiện tượng tiêu cực, thực hiện
nghiêm luật pháp, chính sách của Nhà nước; thực hiện tot chủ trương phát triên
một số ngành công nghiệp nặng quan trọng phục vụ phát trien nông nghiệp, phát
triển sản xuất hàng tiêu dùng phục vụ đòi sống nhân dân, tìm các biện pháp chăm
lo đời sống CNVC.
Kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 8/7/1984), Nhà nước đã tặng Tổng Công đoàn Việt Nam Huân chương Sao Vàng Huân chương cao quý nhất của Nhà nước Việt Nam.
6.
Phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn trong thực hiẹn
đường lối đỗi mới của Đảng (1986 - 2021)
Đất nườc hòa bình, thống nhất, nhưng hậu quả của chiến tranh để lại rất
nặng nề chưa được hàn gắn, thêm vào đó, chien tranh biên giới Tây Nam, biên giới
phía Bắc đã làm cho tình hình kinh tế, xã hội ở nước ta mat ổn định, đòi song của
CNVCLĐ và nhân dân gặp muôn vàn khó khăn. Trong điều kiện đó, Đại hội toàn
quốc lần thứ VI của Đang (12/1986) đề ra đường lối đổi mới toàn diện, sâu săc,
giải phóng mọi tiềm năng sẵn có, phát triển nhieu thành phan kinh te, mở rọng
kinh tế đoi ngoại, thực hiện ban chương trinh kinh tế. Tháng 10/1988, Đại hội
Công đoàn Việt Nam lần’ thứ VII quyet định đổi tên “Tổng Công đoàn Việt
Nam’’ thành “Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam”.
Qua 35 năm đổi mới, hơn 12 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa
X) GCCN Việt Nam đã tang về số lượng, trường thành về chất lượng và_ khăng
định phat huy vai trò, địa vị của mình trong thực tiễn xây dựng, bảọ vệ Tổ quôc.
Hiện nay, tổng số lao động làm công hưởng lương trong các loại hình doanh
nghiệp ở nước ta có khoảng 24,5 triệu người, trong đó công nhan, lao đọng trong
các doanh nghiệp chiếm khoảng 60%, chiem tỉ lệ khoảng 14% so dan va^27 /o lực
lượng lao động xã hội. Trĩnh độ học vân và trình độ chuyên mon, nghe nghiẹpạ
chính tn cua giai cấp công nhân ngày càng được cải thiện, số công nhân ró tri
thức, nắm vững khoa học - công nghẹ tiên tiến đã tăng lên. Hình tìiành lóp cộng
nhân trẻ có trình độ học vấn, văn hóa, được đào tạo nghề theo chuẩn nghề nghiệp,
được rèn luyện trong thực tiễn sản xuất hiện đại, phương pháp làm việc ngay cang
tiên tiến.
Công tác Cộng đoàn và phong trào công nhân đấ đạt được két quả toàn diện,
đáp ứng tốt hơn nhu càu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ. Công
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đoàn đã có những sáng tạo, đề xuất và tổ chức được nhiều chương trình hoạt động
mới như: Chăm lo phúc lợi cho đoàn viên công đoàn; tổ chức "Tết Sum vây" cho
người lao động; xây dựng các thiết chế công đoàn, góp phần tháo gỡ những vấn đề
bức xúc về nhà ở, nhà ừẻ, nơi sinh hoạt văn hoá... cho người lao động (NLĐ). Đã
có nhiều biện pháp linh hoạt, kịp thời cùng hệ thống chính trị giải quyết những vụ,
việc liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự, quyền lợi, đòi sông của công
nhân, viên chức, người lao động. Tổ chức đối thoại, thương lượng thoả ước lao
động tập thể, góp phần bảo đảm chế độ, chính sách và từng bước nâng cao phúc
lợi, bảo đảm an sinh xã hội cho người lao động, thúc đẩy phát ừiển sản xuất kinh
doanh, xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiển bộ. Hoạt động tuyên
truyền, giáo dục tạo được sức lan toả trong hệ thống. Phong trào thi đua yêu nước
trong công nhân, viên chức, lao động có sự chuyển biến tích cực. Tổ chức công
đoàn ngày càng được củn£ cố và phát hiển. Công tác tập họp công nhân, người lao
động đạt nhiều kết quả, số lượng đoàn viên tăng nhanh so với các nhiệm kỳ trước,
xuất hiện nhiều hình thức tập hợp công nhân, viên chức, phát triên đoàn viên,
thành lập công đoàn cơ sở rộng khắp trong các doanh nghiệp. Mô hlnh tổ chức bộ
máy, tổ chức công đoàn đang được hoàn thiện; chất lượng đội ngũ cán bộ công
đoàn từng bưác được nâng cao. Trên khăp các lĩnh vực đã xuất hiện nhiều tâm
gương đien hình tiên tiến, công nhân, viên chức, lao động đi đầu và thành công
trong lao động sản xuất kinh doanh, Idiẳng định vai trò của tổ chức công đoàn ữong
hệ thống chính trị, tô thắm thêm truyền thong vẻ vang của Công đoàn Việt Nam.
Trong thời gian tới, người lao độnạ và tổ chức Cộng đoàn Việt-Nam đứng
trước thời cơ mới, thách thức mới khi đẩt nước ngày càng hội nhập quốc té sâu
rộng; khi Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương
(CPTPP) được thực hiện. Vì vậy, tổ chức Công đoàn Việt Nam cần phát huy
những kết quả đã đạt được, thực hiện tôt chức năng đại diện, bảo vệ quyên và
lợi ích họp pháp, chính đáng của NLĐ, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ,
giải pháp sau:
Một là, tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ thực
hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Hội nghị TƯ 6 (khóa X) vê
tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá,
hiện đại hoá đất nước.
Hai là, chẩm lo, làm tốt nhiệm vụ xây dựng giai cấp Công nhân, xứng đáng
là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất
nước; chú ừọng nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính ừị, và trình độ cách mạng của
giai cấp công nhân; đào tạo cán bộ xuất thân từ công nhân.
Ba là, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Công đoàn ừong việc
tham gia với Đảng, Nhà nước hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật liên quan
đến NLĐ; thương lượng vói người sử dụng lao động và tổ chức tốt việc ký kết thực
hiện thỏa ước lao động tập thể, giải quyết tốt các tranh chấp lao động, bảo vệ
quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho NLĐ.
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Bốn là, chủ động phối hợp với chính quyền phát động sâu rộng và tổ chức tọt
các phong trào thi đua yêu nước; động viên đông đảo CNVC và NLĐ phát huy quyền
làm chủ đất nước, đỉ đầu trong các phong ữào thi đua phát triển kinh tế xấ hội.
Năm là, xây dựng bộ máy tổ chức tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả,
góp phần xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức Công đpàrf vững mạnh, tham gia
xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh. ịL) —
BAN TUYÊN GIÁO TRƯNG ƯƠNG - TỔNG LĐLĐ VIỆT NAM

