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KẾ HOẠCH 
Tổ chức hoạt động Tháng Công nhân năm 2023 

--- 

Năm 2023 là năm diễn ra đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XVII Công 

đoàn thành phố Đà Nẵng, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố ban hành 

Kế hoạch tổ chức hoạt động Tháng Công nhân năm 2023 với chủ đề “Kết nối công 

nhân, xây dựng tổ chức”, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tuyên truyền sâu rộng trong hệ thống công đoàn và toàn xã hội về vị trí, vai 

trò, đóng góp của giai cấp công nhân Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng, đặc biệt 

là trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Từ đó củng cố 

niềm tin, niềm tự hào giai cấp và tăng cường mối quan hệ gắn kết đoàn viên, công 

nhân, viên chức, người lao động (CNVCLĐ) với tổ chức công đoàn, góp phần xây 

dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh. 

- Động viên đoàn viên, CNVCLĐ, nhất là đội ngũ công nhân lao động trong 

các loại hình doanh nghiệp nỗ lực vượt khó, lao động sáng tạo đóng góp cho sự phát 

triển của từng doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thành phố, đưa Nghị quyết 

Đại hội XXII của Đảng bộ thành phố vào cuộc sống. 

- Thông qua hoạt động Tháng Công nhân, làm tốt hơn nữa công tác đại diện, 

chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân lao 

động, tạo sự quan tâm hơn nữa của cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị, chủ 

doanh nghiệp và toàn xã hội đối với giai cấp công nhân. 

2. Yêu cầu 

- Tổ chức hoạt động Tháng Công nhân gắn với Tháng hành động về An toàn, 

vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2023; kỷ niệm 137 năm Ngày Quốc tế Lao động 

1/5 rộng khắp, thiết thực, hiệu quả, có tính hành động cao, hướng về cơ sở, trực tiếp 

giải quyết vấn đề công nhân lao động quan tâm, bức xúc và phù hợp tình hình thực 

tiễn của ngành, địa phương và lộ trình tổ chức đại hội công đoàn các cấp; đồng thời 

thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia. 

- Ban thường vụ, ban chấp hành công đoàn các cấp chủ động tham mưu với 

cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền đồng cấp, người sử dụng lao động triển khai các 

hoạt động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 

2023 đảm bảo thiết thực, hiệu quả; tạo được lòng tin, sự quan tâm, chăm lo của toàn 

xã hội đối với tổ chức công đoàn và đoàn viên, CNVCLĐ. 
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II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

Căn cứ chỉ tiêu do Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố giao về tổ 

chức hoạt động Tháng Công nhân năm 2023, các cấp công đoàn tiếp tục tổ chức các 

hoạt động đang phát huy hiệu quả, được đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ đón nhận, 

được các cấp ủy đảng, chính quyền, người sử dụng lao động quan tâm, ủng hộ; đồng 

thời tổ chức đồng loạt một số hoạt động trọng tâm, trọng điểm như sau: 

1. Tổ chức “Đối thoại tháng 5”, diễn đàn ‘‘Công nhân vì doanh nghiệp, 

doanh nghiệp vì công nhân”, hoạt động ‘‘Cảm ơn người lao động” 

- Liên đoàn Lao động thành phố tham mưu với Thường trực Hội đồng Nhân 

dân thành phố tổ chức chương trình “Đối thoại tháng 5” với cử tri là CNVCLĐ để 

lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, mong muốn, khát vọng cống hiến phát triển thành 

phố của CNVCLĐ. 

- Các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở căn cứ tình hình thực tiễn đề xuất, 

tham mưu để người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, chuyên môn đồng 

cấp gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động theo Chương trình số 10-CTr/TU 

ngày 15/11/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về triển khai thực hiện Nghị 

quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt 

động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.  

- Công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp đề xuất, phối hợp với người sử dụng lao 

động tổ chức diễn đàn “Công nhân vì doanh nghiệp, doanh nghiệp vì công nhân”, 

hoạt động “Cảm ơn người lao động”; kịp thời động viên, giải quyết các vấn đề người 

lao động quan tâm, bức xúc. Công đoàn chủ động tham gia bố trí lại lao động để tạm 

thời ứng phó với tình trạng thiếu đơn hàng, thiếu việc làm, giảm thu nhập của người 

lao động; đề xuất các doanh nghiệp tìm giải pháp đảm bảo việc làm, thu nhập cho 

người lao động một cách bền vững. 

- Các cấp công đoàn tăng cường thiết lập các kênh thông tin thuận lợi, nhất là 

tận dụng và phát huy lợi thế của internet và mạng xã hội để lắng nghe ý kiến, kiến 

nghị của đoàn viên, người lao động; kịp thời tổng hợp, phản ánh đến cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền để giải quyết, nhằm góp phần chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp 

pháp, chính đáng của người lao động.  

2. Tổ chức Tháng cao điểm phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ 

sở; giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp 

- Các cấp công đoàn căn cứ chỉ tiêu thi đua được giao, rà soát nguồn, tổ chức 

tháng cao điểm tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ 

sở, nâng cao tỷ lệ đoàn viên trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã có tổ chức 

công đoàn. Tổ chức kết nạp “Lớp đoàn viên tháng Năm” và ra mắt công đoàn cơ sở 

mới trong tháng 5/2023. 

- Tích cực phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú để cấp ủy Đảng bồi 

dưỡng, kết nạp; tham mưu tổ chức các lớp bồi dưỡng đoàn viên công đoàn ưu tú phù 

hợp với điều kiện làm việc, công tác của công nhân lao động trong doanh nghiệp 

ngoài khu vực nhà nước, phối hợp tổ chức Lễ kết nạp đảng viên là đoàn viên công 

đoàn vào dịp diễn ra kỷ niệm 133 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5. 
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3. Tổ chức Chương trình “Mỗi công đoàn cơ sở, một lợi ích đoàn viên” 

- Hướng dẫn các công đoàn cơ sở đăng ký và triển khai có hiệu quả ít nhất 01 

việc làm cụ thể chăm lo phúc lợi cho đoàn viên; đồng thời đưa nội dung này vào 

chấm điểm thi đua cuối năm của các cấp công đoàn. Khuyến khích các cấp công đoàn 

tổ chức các hoạt động “Kết nối trái tim”, tạo điều kiện để công nhân tìm hiểu, kết đôi, 

xây dựng hạnh phúc gia đình. 

- Đẩy mạnh công tác thương lượng với người sử dụng lao động nhằm nâng cao 

phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên, người lao động, tạo chuyển biến mạnh về chăm lo 

những nhu cầu cơ bản, cần thiết của đoàn viên, công nhân lao động. 

- Phối hợp tổ chức các hoạt động như: phiên chợ, gian hàng đồng giá, tuần lễ 

bán hàng giảm giá cho người lao động, ngày hội văn hóa thể thao, ngày hội chăm sóc 

sức khỏe, các chương trình du lịch, dã ngoại…; tiếp tục ký kết, triển khai hoạt động 

với các đối tác phúc lợi nhằm mang lại lợi ích cho đoàn viên, người lao động. 

4. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh 

lao động 

- Các cấp công đoàn chủ động phối hợp với chính quyền đồng cấp, người sử 

dụng lao động tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân - Tháng hành 

động về An toàn vệ sinh lao động năm 2023 gắn với 01 hoạt động có ý nghĩa thiết 

thực dành cho người lao động. Phối hợp với các cơ quan nhà nước thanh tra, kiểm tra, 

giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về ATVSLĐ có liên quan đến quyền, 

nghĩa vụ của người lao động. 

- Đổi mới và tăng cường các hoạt động truyền thông về ATVSLĐ tới các cấp 

công đoàn, đoàn viên, người lao động; tổ chức hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi, tập 

huấn, tuyên truyền pháp luật ATVSLĐ cho mạng lưới an toàn vệ sinh viên (ATVSV) 

tại doanh nghiệp; hướng dẫn công đoàn cơ sở thống kê lực lượng và rà soát, kiện toàn 

hướng dẫn tổ chức hoạt động mạng lưới ATVSV tại doanh nghiệp. 

- Chỉ đạo công đoàn cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động cải thiện điều 

kiện lao động tại nơi làm việc, trọng tâm về văn hóa an toàn và tăng trưởng xanh; 

phát động phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm ATVSLĐ” trong tình hình mới; 

xây dựng, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể có nội dung về ATVSLĐ. 

 - Tổ chức động viên, khen thưởng kịp thời đoàn viên, người lao động có các 

sáng kiến, giải pháp cải tiến kỹ thuật, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao năng suất 

lao động và bảo đảm ATVSLĐ. 

 - Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên, tặng quà các nạn nhân và gia 

đình nạn nhân bị TNLĐ, BNN, công nhân lao động nghèo có hoàn cảnh khó khăn. 

5. Gắn hoạt động Tháng Công nhân với tổ chức đại hội công đoàn các cấp; 

tổ chức truyền thông về 137 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2023) 

và thực hiện Chương trình “1 triệu sáng kiến” 

- Gắn việc tổ chức hoạt động Tháng Công nhân năm 2023 với tuyên truyền và 

tổ chức đại hội công đoàn các cấp bằng các hình thức linh hoạt, phù hợp với điều 

kiện thực tiễn của cơ sở. 
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- Tuyên truyền về tinh thần bất diệt của Ngày Quốc tế Lao động 1/5, về xây 

dựng giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới theo tinh 

thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính 

trị. 

- Đẩy mạnh thực hiện Chương trình “1 triệu sáng kiến” trong Tháng Công 

nhân và chào mừng đại hội công đoàn các cấp. 

- Truyền thông hoạt động Tháng Công nhân ở cơ sở, chia sẻ các hoạt động 

Tháng Công nhân của cấp trên, của đơn vị bạn để lan tỏa những mô hình, cách làm 

hay của các cấp công đoàn. 

III. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CẤP THÀNH PHỐ  

1. Phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An 

toàn vệ sinh lao động năm 2023. 

2. Phối hợp tổ chức Chương trình “Đối thoại tháng 5” giữa Thường trực Hội 

đồng nhân dân với cử tri là CNVCLĐ. 

3. Tổ chức Giải bóng đá giao lưu các doanh nghiệp FDI Nhật Bản trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng. 

4. Tổ chức Hội nghị biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu 

trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.  

5. Trao “Mái ấm Công đoàn” đợt 1/2023 và hỗ trợ khó khăn cho đoàn viên, 

người lao động. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Liên đoàn Lao động thành phố 

1.1. Ban Tuyên giáo - Nữ công 

- Tham mưu Kế hoạch tổ chức hoạt động Tháng Công nhân năm 2023 và tổng 

kết, khen thưởng Tháng Công nhân năm 2023. 

- Tham mưu Kế hoạch tổ chức Hội nghị biểu dương, khen thưởng các tập thể, 

cá nhân tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh”.  

- Chủ trì công tác tuyên truyền Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn 

vệ sinh lao động và kỷ niệm 137 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 

01/5/2023) trên các phương tiện truyền thông của Công đoàn. 

1.2. Ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động 

- Tham mưu văn bản triển khai Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động 

năm 2023 đến cơ sở. 

- Tham mưu kế hoạch phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân - 

Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2023.  

- Tham mưu kế hoạch tổ chức Chương trình “Đối thoại tháng 5”. 

- Triển khai, tham mưu tổ chức trao “Mái ấm Công đoàn” đợt 1 và hỗ trợ khó 

khăn cho đoàn viên, người lao động. 
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1.3. Ban Tổ chức - Kiểm tra 

Hỗ trợ, đôn đốc các cấp công đoàn triển khai có kết quả Tháng cao điểm phát 

triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho 

Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp. 

1.4. Văn phòng  

Phối hợp với các ban, đơn vị xây dựng kế hoạch kinh phí, quyết toán kinh phí 

các hoạt động theo quy định. Chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất liên quan để tổ 

chức các chương trình, hội nghị. 

1.5. Ban Tài chính  

Phối hợp với các ban, Văn phòng, đơn vị xây dựng kế hoạch kinh phí và hướng 

dẫn quyết toán kinh phí các hoạt động. 

2. Nhà Văn hóa Lao động thành phố 

Chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo - Nữ công tham mưu kế hoạch tổ chức 

Giải bóng đá giao lưu các doanh nghiệp FDI Nhật Bản trên địa bàn thành phố Đà 

Nẵng. 

3. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, công đoàn cơ sở trực thuộc 

- Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các hoạt động cụ thể tại từng cấp công đoàn, 

chú trọng các hoạt động triển khai ở cơ sở, trực tiếp tại các doanh nghiệp. Tích cực 

tham gia các hoạt động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao 

động do LĐLĐ thành phố tổ chức. Triển khai hiệu quả Chương  trình “Mỗi công 

đoàn cơ sở, một lợi ích đoàn viên”.  

- Khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức Tháng 

Công nhân năm 2023 ở cấp mình và lựa chọn các tập thể, cá nhân tiêu biểu đảm bảo 

tiêu chuẩn đề xuất Liên đoàn Lao động thành phố khen thưởng. 

- Tổ chức tuyên truyền hoạt động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An 

toàn, vệ sinh lao động để tạo sự lan tỏa đến các cấp công đoàn. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức hoạt động Tháng Công nhân năm 2023, Ban 

Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch 

triển khai, tổ chức thực hiện đảm bảo thiết thực, hiệu quả; báo cáo kết quả hoạt động 

Tháng Công nhân về Liên đoàn Lao động thành phố (qua Ban Tuyên giáo - Nữ công) 

trước ngày 31/5/2023 để tổng hợp báo cáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 
 

Nơi nhận: TM. BAN THƯỜNG VỤ  
- Tổng LĐLĐ Việt Nam; 

- Thường trực Thành ủy, HĐND-UBND TP; 

- Các cơ quan tham mưu giúp việc Thành ủy; 

- Thường trực LĐLĐ thành phố; 

- Các Ban, VP, NVH Lao động TP; 

- Các cấp Công đoàn TP; 

- Lưu: VT, Ban TG-NC. 

CHỦ TỊCH 
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