
TONG LIEN DOAN LAO BONG CONG HOA xA HQI CHU NGIIIA VIT NAM 
VIETNAM Dc 1p - Tir do - Hinh phüc 

S& 46 /HD-TLD Ha Nói, ngày 30 tháng 12 nãm 2021 

rnJONG DAN 
Thirc hin Chtro'ng trInh "01 triu sang kin - n hc vtrçrt khó, sang tao, 

quyt tam chin thäng dii djch Covid — 19" 

D thirc hin tt, dam bào dung mic dIch, yêu c&u, thng nht v nhan thüc 

va phirnng pháp t chrc thrc hin Ch'txang frinh "01 triu sang kin - n hrc vuqt 

khó, sang tao,  quyt tam chin thing dai djch Covid — 19" (sau day gi là Chuong 
trinh) trong các cp cong doãn, Doàn Chü tjch Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam 
hithng dn thirc hin Chi.wng trmnh vài nhüng ni dung co bàn sau: 

I. NQI DUNG VA DIEU KIN CUA SANG MEN THAM GIA 

CHI!€ING TRINH 
1. Sang kin tham gia Chuong trInh là các giãi pháp k thuat, giái pháp quail 

lr, giài pháp tác nghip, giài pháp i'rng dmg tin bO k thu.t, cong ngh hoc d tài 
nghiên cu khoa hQc, trong do: 

1.1. Giài pháp k thuat  là cách thüc k thuat, phixong tin k5i thuat nhm giâi 

quyt mt nhim vi (met vn d) xác djnh, bao gm: 

- San phm, dixói các dng: vat  th vI di: dicing c'ii, may móc, thit bj, linh 

kin); cht (vI dxi: vat  1iu, cht 1iu, thrc phm, duqc phm, m phm); vat lieu 
sinh hçc (vI dii: chUng vi sinh, ch phm sinh hçc, gen, thirc vat,  dng  vat  bin di 

gen); hoc ging cay trng, gi6ng vat nuôi;... 

- Quy trInh (vI diii: quy trinh cong ngh; quy trInh chn doán, dr báo, kim 
tra, xir li', k thuat  chin nuoi, trng trçt; quy trInh chin doán, phOng bnh, chüa 

bnh cho ngithi, dng vat  và thrc vat,...). 

1.2. Giái pháp quân 1r  là each thuc t chüc, diu hành cong vic thuc bt 
k' linh vrc hoat dng nào, trong dO có: 

- Phuong pháp t chüc cong vic (vI dxi: b trI nhân lirc, may móc, thit bj, 

phn mm, cong ngh, diing cii, nguyen lieu, vat 1iu...); 

- Phuong pháp diu hành, kim tra, giám sat cong vic. 

1.3. Giãi pháp tác nghip bao gm các phuong pháp thc hin các thao tác k9 
thuat, nghip vi trong cong vic thuc bt k' 11th virc hoat dng nào, trong do: 

- Phirong pháp thrc hin các thñ ttic hành chInh (vI di: tip nhan, xr 1r h 
so, don thu, tài lieu); 

- Phixcrng pháp thm dinh, giám djnh, tir van, dánh giá; 



- Phucing pháp tuyên truyn, dào tto, giãng day, hu.n 1uyn; 

1.4. Giâi pháp 1rng diing tin b k thut là phrnmg pháp, each thüc, bin 
pháp áp ding mt giâi pháp k5' thu.t mâi vào thirc tin hoc cái tin, khc phiic 
nhing nhuqc dim c11a giái pháp dang th%rc hin. 

1.5. Giái pháp trong hoat dng cong doãn là các cách thi'xc t chüc, diu 
hãnh, quãn l, kMm tra, giám sat, dánh giá hiu qua han; các tác nghip trong qua 
trhih thirc hin nhim vt dat  kt qua cao han cüa cong doàn các cp; nghiên ciru, 
d xut phtrang pháp, mô hInh, cách lam mâi; cãi tin phuang thi'rc, quy trInh, cách 
lam cü d thun igi han trong t chrc hoat  dng cong doàn; tham muu, d xu,t nôi 
dung mâi boat  dng cong doàn, các ca ch, chInh sách, ch dO có igi han cho doàn 
viên, ngithi lao dng.. 

1.6. Giãi pháp trong phông chng Covid -19: tham mtru ca ch& chinh sách 
mói trong cOng tác bâo v süc khOe, cái thin diu kiin lam vic, chám lo dôi sng, 
vic lam cho doàn vién, ngtthi lao dng; d xut mô hInh mâi, cách lam hay trong 
cong tác phông chng djch, dam bão an toàn cho san xut và cong tác; các giâi pháp 
hiu qua thit thçrc d chäm lo, h trq cho doàn viên, ngi.thi lao dng kho khãn, bj 
anh hu&ng bii djch Covid — 19... 

1.7. D tâi nghiên ciru khoa h9c cp tinh, cp bO,  ngành trên tht ca các lTnh 
vrc. 

2. Diu kin cong nhn sang kin tham gia Chuang trInh gm: 

2.1. Sang kin có tInh med trong phm vi ca quan, dan vj, doanh nghip do 
và duqc HOi  dng sang kin hoc thU trithng co quan, dan vj, doanh nghip do 
cOng nhn. 

2.2. Sang kin dã dugc áp ding hoc áp diing thu tai  ca quan, dan vj, doanh 
nghip do và có khã nàng mang lai  igi Ich thit th'çrc (quy di dugc igi Ich thành 
tin ho.c khOng quy di dugc igi Ich thãnh tin nhung xác djnh dugc igi Ich xâ 
hOi, lçri Ich cong  dng, igi Ich cUa ca quan, don vj, doanh nghip) gm: 

- Khâ näng mang lai  hiu qua kinh t& nãng cao näng suit lao dng, giãm chi 
phi san xut, nâng cao cht li.rqng san phm, djch vii, nâng cao hiu qua k 
thut...; 

- Khâ nng mang 1a  lçii ich xa hOi: nâng cao diu kin an toàn lao dng, cài 
thin diu kin séng, lam vic, h9c tip, bâo v môi tn.th'ng, süc khóe con ngu?ii, 
phOng, chng djch bnh, nãng cao nhn thrc.. 

2.3 D tâi dugc nghim thu và üng ding trong thc té tü tháng 9/2021, dä 
mang 1i hiu qua kinh t - xã hOi,  duqc thU tru&ng co quan, don vj, doanh nghip 
ned img diing d tài khoa hçc do xác nhn hiu qua üng diing thirc th. 

2 



2.4. Cong nhn tác giâ sang kin: trong trung hqp sang kin, d tâi có nhiêu 
tác giã, thành viên thI cong than cho chü nhim d tài hoc tác giá, thành viên dé 
tài có t) 1 dóng gop cao nh.t. 

3. Các sang kin sau day không dirçic tham gia Chixong trInh: 

- Sang kin &ra vào üng dmg ngoài thai gian lIt 01/9/2021 — 01/9/2023; 

- Sang kin chua thrçic c.p có th.m quyn cong nh; 

- Sang kin có ni dung trái vói trt tr cong cong  ho.c  dao  dCrc xà hi; 

- Sang kin dang duçic bão h quy&n sâ hCtu frI tu theo quy djnh cüa pháp lut. 

II. Cm TIEU PHAN DAU 

1. Ti'z 01/9/202 1 dn 31/5/2022: phk du d.t 300.000 sang kin. 

2. Tr 01/6/2022 dn 0 1/9/2023: phn d.0 dat  700.000 sang kiên. 

3. Ph.n du 10% doàn viên, can bô cong doàn trâ len, cOng chüc, viên chi'rc, 
ngi.thi lao dng thuc cac LDLD tinh, thành ph& COng doãn ngành Trung rnmg và 
tirong ducing, Cong doàn Tng cong ty trirc thuOc  Tng Lien doàn có sang kin 
tham gia Chixcing trInh. 

Ill. GIAI PHAP ThIIC HI]N 

1. K kk chrnmg trInh phi hçip giüa cong doàn cc s& vói thu trithng ca 
quan, dcm vi,  doanh nghip, trong do, có các diu khoán tao  diu kin thun lçii cho 
doàn viên, can b, cong churc, viên chirc và ngithi lao dng cO thai gian, mOi 
trix?Yng nghiên cru, sang tao,  diu kin ca si vt cht thrc hành, 1rng dimg sang 
kin; có ca ch khuyn khIch tinh th.n, khen thii&ng 4t chit ti.rcing xfrng vâi giá 
trj lam lqi mang lai,  ixu tiên diu kiin  nâng hrnng, nãng bc, quy hoach,  b nhim 
chüc v, vi trI cOng tác cao hon... cho tác giâ sang kin cO hiu qua. Cong doàn co 
s& thành 1p T h trci sang kin giüp doàn viên, ngi.thi lao dng hin thirc hóa 
tithng, sang kin, huóng dn vit báo cáo sang kin và các thU tiic tham gia 
Chuang trInh. 

2. Cong doãn các c.p nghiên ciru, ciii th hOa và hra ch9n các giái pháp phU 
hçip vói vâi diu kin th%rc tin cUa dja phuang, ngành, Co quan, don vj, doanh 
nghip; djnh hi.ràng chi tiêu phn du cho 11mg nhóm di tucmg, 11mg giai doan, 
11mg linh vrc dam bão hoãn thành miic tiêu "01 triu sang kin" chung cUa 
Chuung trInh. 

3. Nâng cao chit hrçng và phát huy hiu qua, sirc lan tOa các giâi thu&ng 
hin có cUa cong doàn các cap, gn vâi các sang kin tham gia chuong trInh. 
Khuyn khIch cOng doàn cp trên trçrc tip ccc sâ và cong doàn cci si t chüc các 
chucng trInh "Ngày hOi  sang kin", "Ngày hi ttr&ng sang tao"  d doàn viên, 
ngizäi lao dng có Co hi chia sé, gi6i thiu v các sang kin cUa mInh, qua do länh 
do co quan, don vj, doanh nghip dng thun dtra váo 1mg dicing trong thimc t, 
nhân rng các sang kin hiu qua. 
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4. D.y mnh vic phát hin, ton vinh, biu dxng, khen thung tp th, cá 

nhân Co thành tIch tham gia Chucng trinh. Cong doàn cci sâ cii th hóa các tiêu chI, 
tiêu chuAn và có hinh thirc khen thithng, dng viên kjp thi di vói tác giá sang 
kin. Các LDLD dja phucing, Cong doàn ngành, Cong doàn Tng cong ty cO th t 
chüc vinh danh qua mi dqt thi dua cao dim. 

5. Thu&ng xuyên thông tin, tuyên truyn v kt qua th'irc hin Chi.rang trinh; 
v các sang kin xut sic, tiêu biu tham gia Chixcrng trInh trên các co quan báo chI 
trong và ngoài h th6ng cong doàn ô Trung ucrng và dja phixong, các trang thông 
tin din tcr và mng xã hi cüa các cp cong doàn. Khuyn khIch can b cong doàn 
näng dng, sang tao, có các giái pháp hiu qua trong th'irc hin và lan tOa sâu rng 
v Chuxmg trInh. 

6. tYng dung cong ngh thông tin trong d xut, tng hcip, dánh giá và. cp 
nh.t sang kin. Sau khi thrçic hi dng sang kin hoc thu tnr&ng Ca quan, don vj, 

doanh nghip cong than,  doàn viên, CNVCLD hoc các cp cong doàn cp nht 
sang kin cüa mmnh len Cng trirc tuyn Cong doàn Vit Nam d tham dr Chi.rcrng 

trInh theo dja chi https://congdoanvietnam.org  và giri thiu nguyen nhân hinh 
thành sang kin trên các nn tang s (Website, mng xã hi cüa các cp Cong doàn) 
(Co hithng dcn các bithc thtc hin cy tM kern theo). 

IV. TIEN DO THIJ'C HEN 

Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam tip nhn sang kin dtrçic Hi dng 
sang kin Cong nhn tir ngày 01/9/2021 và däng k cp nht trên cng trijc tuyn tir 
7h00, ngày 08/01/2022 và kêt thi'ic tnxâc 24h00 ngày 01/9/2023, duçvc chia thành 

02 giai doan: 

- Giai doan 1: Cp nht sang kin tham gia tr 7h00 ngày 08/01/2022 dn 
tnrâc 24h00 ngày 31/5/2022 di vi các sang kiên du diu kin trong giai don tr 
01/9/2021 dn 3 1/5/2022. 

- Giai don 2: C.p nht sang kik tham gia tr 7h00 ngày 01/6/2022 dn 
truâc 24h00 ngày 0 1/9/2023 di vâi các sang kin dü diu kiên trong giai don 
nay. 

V. KHIEN THI1NG 

1. TngLiên ctoàn: 

- Ghi nh.n hang qur: các tp th có s luqng sang kin tham gia Chi.rcrng 
trInh nhiu nht trong mi cim, kh6i thi diva thuôc Tng Lien doàn dng thii có si 
sang kin gCri tham gia trong qur cao hon clii tiêu phn du trong chuong trInh cüa 
tp th do. 

- Khen thuO'ng so kt dçt 01: Tang Bang khen cua Ban Chip hânh Tng 
Lien doàn cho các tp th cO thành tich xut sc tham gia Chucnig trInh duçic vinh 
danh dn d.0 trên Cng trirc tuyn Cong doàn Vit Nam và. các tp th cO s hrcmg 
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sang kin tham gia chiwng trinh nhiu nht mi ciim thi dua cüa Tng Lien doàn 

Lao dng Via Nam, dat  t 1 tham gia theo quy djnh. 

- Khen thuâng Tng kát Chrnng trInh vào tháng 9 nàm 2023: Khen thu&ng 
các cá nhân có sang kin xut sAc tiêu biu nhAt trong các nhóm di tirçing ci'ia 

Chucmg trinh duçc Hi dng Thi dua - Khen thithng Tng Lien doàn cong nhn. 

2. LDLD tinh, thành phi, Cong doàn ngành trung 1.wng và thong dixcmg, 

Cong doàn Tng cong ty, các ban, don vj sr nghip, doanh nghip trçrc thuc Tong 

Lien doàn và cong doàn cAp trên trrc tip Co sâ: Co hInh thüc ghi nhn, biu drnmg 
khen thi.r&ng các tp th CO thãnh tIch xuAt sAc, các cá nhân cO sang kin tiêu biéu 
theo thAm quyn. 

3. Cong doân Cu s pMi hcp vOi thu tnr0ng co quail, dcin vi,  doanh nghip 
dành ngun kinh phi d biu duong, khen thithng hang tháng, dt xuAt dam bão 
dng viên kjp thii, lan tOa rng rãi trong Co quan, don vi,  doanh nghip. 

VI. TO CHUC THI)'C HIN 

1. Tong Lien doàn Lao dng Via Nam: 

- Van phông tham miru huOng dan, don dc, kim tra thirc hin Chuong 
trinh tai  các cAp cong doàn; tip nh.n các thông tin phán hi, kjp thai tham mini, 

tháo gi các khó khn, vuóng mAc trong qua trInh trin khai; tham mini biu ducmg, 
qu, khen thirrng so tng kt va ton vinh, khen thithng toàn qu&; di.ra ni dung 
Chiscmg trinh vào chi tiêu nhim vii cong tác hang nàm d dánh giá thi dua các 

ciim, kMi và các LDLD tinh, thành ph& Cong doàn ngành trung uung và tucmg 
throng, Cong doàn Tng cOng ty trirc thuc Tng Lien doàn; 

- Ban Tuyên giáo tham mixu chi do, dnh hithng cong tác tuyên truyn ye 
Chiiong trInh trong toàn h thng cong doàn dam báo mic dIch, yeu cu; chü trl 
xây dirng và duy tn hoat dng cüa Chucing tninh tren Cng trirc tuyn Cong doàn 
Vit Nam; xây dirng b nhn din truyn thông và tài 1iu tuyên truyn da phuong 
tin lien quan dn Chuong trinh. Chu dng t chüc thông tin v Chuong trInh trên 
Cng thông tin din tir, mng xã hi Cong doàn Viêt Nam và tren the co quan báo 
chi có ehuong trInh ph& hqp tuyên truyn vâi Tng Lien doàn Lao dng Via 
Nam. Nghiên ciru phéi hqp vói Dài truyn hInh Vit Nam t chüc "Dim hçn sang 
ki&i" trén các nn tang mng xã hi và website. 

2. Lien doàn Lao dng tinh, thành ph& Cong doàn ngành Trung uong và 
ttxong throng, Cong doàn Tng cong ty trtrc thuc Tng Lien doàn: 

- Can cü ni dung Chirung trinh và Huàng dn cüa Tng Lien doan, xay 
thrng k hoach thuc hin phü hcip vài thuc tin tai  dja phuong, ngành, dam bão 
mlic dIch, yêu cu d ra. 

- Phi hqp ch.t chê vâi các Co quan cO lien quan, tuyên truyn 4n dng can 
b, doàn vien, cOng nhân, viên chüc, lao dông cà nuóc tham gia thirc hin t& 
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Chuong trmnh, dng thñ g&i ni dung chuong trInh vào ni dung phát dng các 
phong trào thi dua cüa các cvm,  khi, các ngành, dja phircmg hang nàm, djnh k t 
chüc dánh giá, s kt, tng k&, d nghj khen thuâng các tp th cá nhân có nhiu 
thãnh tIch xu.t s.c. 

- Ciim trtthng, Khi tru&ng các cim, khi thi dna thuc Tng Lien doàn có 
trách nhim thng that dna vào ni dung giao uóc thi dna, don dc các dnn vj thirc 
hin, dam báo chi tiêu phn dAu cüa tüng don vi và chung cüa cllm, khi; coi day 
là chi tiêu nhim vii hang du trong dánh giá kt qua hoat dng thi dua ciim, khi 
hang näm. 

3. Cong doãn cp trên trrc tip cci si, cOng doàn co sâ: 

- Các cong doàn cp trên tnrc tip cci s& chü dng huóng din, theo döi, don 
dc và h trq cong doàn co s& trin khai Chumg trInh, th chüc phong trào thi dua 
nhm nâng cao nng sut lao dng, cht hrcmg san phm, hiu qua cong tác tai  dja 
phuong, don vj, doanh nghip. 

- Can cir ni dung Chuong trInh và chi dao,  htràng dn cña cong doân cp 

trên, c1i th boa thành k ho.ch, nhim vi cong tác hang tháng, cã näm cüa cp 
mInh và th chüc thrc hin có hiu qua. 

- Cong doàn co s& phi hçrp chat  ch vri thu tnr&ng co quan, don vj, doanh 
nghip k kt giao rnc thi dua, biên ban ghi nh& trin khai t& Chixong trInh; t 
chüc dng k sang kin, hithng dn doàn viên, can b, cong chüc, viên chüc và 
ngithi lao dng trong qua trInh xây dmg, dàng k sang kin, tng hçip, hoàn thin 
h so gui trirc tuyn trên h thng phn mm. 

Trong qua trIrih t chirc thirc hin, các cp cong doàn thismg xuyên thông 
tin, báo cáo kt qua nOi  dung thrc hin Chixcing trInh v Tng Lien doàn (qua Van 

phông) d kjp thii hurng dan, tuyên truyn, biu duong nhan rng các din hmnh 
tiên tiên./J 

Niiinhân: 

- Dng chi Chü tjch TLD (d b/c); 
- Các dng chi Phó Chi tch TLD; 
- Các ban, don vi trrc thuc TLD; 
- Các LDLD tinh, TP, CD ngãnh TW và 
tuong ducmg, CD TCTy trirc thuc TLD; 
- Luu VT, VP. 

TM. DOAN CHU TICH 
PHO ciiiu TICH THUNG TRUC 
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Cong tn/c tuyên 

Cong doàn Viêt Nam 
Dvii ttIrg cha cóc d en9c C6g don V1t ham t6 d th 
U tuy6n cho ccthi*1i r.hm rnyc ch tuyèn tIuyn gLedyc 
phápk4t 

cg han 

BAN  - 
CHAP  am 
TRUNG UONG 

TRTNH DANG K? vA THAM GIA SANG KIEN 
Huàng dn s 40 IHD-TLD ngày 30 tháng 12 näm 2021) 

CDCS là don vj phi hçip vii chuyên mon dánh giá sang ki&i. 
Sau -1rc hi dông sang kiên ho.c thu trithng co quan, &m vj, doanh 
nghip cong nhn, doàn viên, CNVCLD hoc các cap cong doàn cp nht sang kiên 
cüa mirth len Cong trrc tuyen Cong doàn Vit Nam dê tham dir Chuong trInh theo 
dja chi https:/Icongdoanvietnam.org  theo các bithc nhu sau: 

* Buthc 1: Däng nhp 
Doàn viên, CNVCLD la ch911 mt trong ba các hinh thirc sau dê truy cp 

phân mêm và cp nht sang kin: 
(1) Go tWc  tiêp du&ng dn trên trInh duyt internet: 

https://congdoanvietnam.org. Ch9n nit np sang kiên 
Trgch Th Bog U&ih 

(2) Ti Cng thông tin din tir Cong doãn Vit Nam 
(http:/Iwww.congdoan.vn) ch9n biêu tuçing cUa Cong tr1rc tuyên d chuyên den 
di.thng dan cp nht (https :1/san gki en. congdoanvietnam.org). 

(3) Quét Mä QR code bang camera (dôi vth din thoi thông minh sr 
ding h diêu hành iOS) hoc vào phân quét ma QR trên frng diing Zalo (doi vói 
din thoi thông minh sà dçing h diêu hãnh android) dê truy cp vào phãn mém. 

* Biwc 2: Tra ci'ru huàng dn trên giao din cUa Cng tWc  tuyén. 
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Ch9n dcrn vj... 

Tu' chQn 

/ Doanh nghip 

Kh6i ccx quan 

V 

* Birrc 3: C.p nht sang kiên bang cách nhân chgn nñt np sang kiên và c.p 
nht các thông tin sau: 

(1) Nhp thông tin cá nhân 

HQvãtên 

I CSKH My Aloha 

CMND/Cãn cuYc cong dan 
280111111 

Noi cong tác 

Ca. nhât 
(2) TIch ch9n noi cong tác: Ph..n mm duçic cài dt sn danh sách ten 63 

tinh, thành phô và 20 ngành Trung uong, cac cong doàn cap trên trirc tiêp trirc thuc 
de tr ch9n. 

(3) TIch ch9n sang kin thuc 5 di tuqng là Cn b cOng doàn; Cong 
nhân lao dng trong các doanh nghip sn xuât, kinh doanh; Cn b, cong chüc các 
c quan cüa Dàng, Nhà nuóc, M.t trn To quôc và các tO chüc chInh frj - xã hOi; 
Can b, viên chi'rc, ngLthi lao dng các dcxn vi slr nghip; Cong nhn viên chirc lao 
dng có sang kiên phic vi cong nghip hóa, hin di hóa nông nghip và phát triên 
nông thôn 

(4)Din ph.n mô tà các sang kin trong lTnh vrc clang k. Vit ngn gçn 
phân trà Rd tOi da 2000 k tir (co the son san và copy tr file word vao). 

Co th kern link Google Drive c trng thai chia sé hoc dInh kern file ãnh, 
PDF, file Word chi tiét phãn dnh giá sang kiên dê Ban tO chüc tin theo dOi, chm 
diem xem chi tiêt các sang kiên gôm các nOi  dung chInh nhu: cOng nhn sang hen, 
giátrjlàmlcii... 
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Ni dung 

200012000 k tij 
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Choose File CHtJONG TR1.,.(13.12).do 

(5) Np bài và theo dôi kt qua tai  https://congdoanvietnam.org. 
Trong qua trInh cp nht sang kin nu có v'uàng mc vui lông nhn tin qua 

Zalo, Facebook góc phái trang cap nht dé duc ho trçi tu van, giái dáp thàc mac 
hoc dông chI Nguyen Thj Ng9c Th — Chuyên viên chinh Ban Tuyên giáo Tong 
Lien doàn Lao dng VietNam, so dinthoi: 0912.820.510. 

Lu'u: 

- Sang kin có th dugc ngbiên ciru, d xut trithc nhixng dugc hi dng sang 
kiên hoc thu tru&ng Co quan, don vj, doanh nghip cong nh.n bang vn bàn và cho 
phép triên khai thirc té tü ngày 01/9/2021. 

- Các sang kin sau day không drcc tham gia Chuong trInh: 
+ Sang kin dua vào frng diing ngoài thai gian tü 01/9/2021 — 01/9/2022; 
+ Sang kin chua duçic c.p có thm quyên cong nhn; 
+ Sang kin có ni dung trái vi trt tir cong cong ho.c do düc x hi; 
+ Sang kin dang di.rçic báo h quyn si hüu tn tu theo quy djnh cüa pháp lut. 
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