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TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP. ĐÀ NẴNG 
 

Số:        /KH-LĐLĐ                       

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc 

          Đà Nẵng, ngày       tháng 3 năm 2023 

KẾ HOẠCH 
Khảo sát đời sống, việc làm và các nhu cầu của công nhân lao động, đoàn viên 

công đoàn phục vụ cho Đại hội XVII Công đoàn thành phố 

----- 

  

Thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 10-3-2022 của Ban Thường vụ Thành 

ủy Đà Nẵng “về chỉ đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn thành 

phố lần thứ XVII nhiệm kỳ 2023-2028”. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành 

phố ban hành kế hoạch tổ chức khảo sát nắm bắt đời sống, việc làm và các nhu cầu 

của công nhân lao động phục vụ cho xây dựng các nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm 

kỳ đến sát với tình hình thực tế: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Nắm rõ tình hình đời sống, việc làm, tiền lương và các nhu cầu thiết yếu 

của công nhân lao động về nhà ở, nơi gửi trẻ, các hoạt động của tổ chức công đoàn, 

nhu cầu về đời sống văn hóa tinh thần,… cho cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động để xây dựng các nội dung, giải pháp trong Nghị quyết Đại hội XVII Công 

đoàn thành phố sát với nhu cầu của đoàn viên, người lao động trên địa bàn thành 

phố. 

2. Kết quả khảo sát là cơ sở thực tế và khoa học để định hướng, chỉ đạo hoạt 

động công đoàn toàn hệ thống, đồng thời xây dựng các nội dung hoạt động chăm lo 

đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động trong thời gian tới. 

3. Là cơ sở để Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố kiến nghị, đề 

xuất với Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố và Tổng Liên 

đoàn Lao động Việt Nam về các cơ chế, chính sách để giải quyết những vấn đề bức 

thiết liên quan đến đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, công nhân lao động 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

4. Việc khảo sát phải thực hiện bài bản, khoa học, phản ảnh đầy đủ các ý 

kiến của đối tượng khảo sát. Việc tổng hợp kết quả phải trung thực, đánh giá, báo 

cáo khách quan, đúng thực tế. 

II. ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN, KINH PHÍ KHẢO SÁT 

1. Đối tượng khảo sát 

Cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động toàn thành phố. 

2. Hình thức 

- Thực hiện khảo sát online trên driver Google biểu mẫu, qua nền tảng của 

các ứng dụng Gmail, Yahoo, Zalo, facebook và các fanpage. 
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- Sử dụng Google biểu mẫu thực hiện thiết kế 02 phiếu khảo sát cho đối 

tượng là đoàn viên, người lao động của các doanh nghiệp, đơn vị ngoài khu vực 

nhà nước và đoàn viên, người lao động trong các cơ quan, đơn vị hành chính, sự 

nghiệp nhà nước. 

- Việc khảo sát sẽ được tiến hành đồng thời đối với đoàn viên công đoàn tại 

đại hội Công đoàn các cấp (khảo sát tại đại hội) thông qua QRC và khảo sát rộng 

rãi trong đoàn viên không dự đại hội, các đơn vị đã tổ chức đại hội trước thời điểm 

khảo sát, người lao động chưa phải đoàn viên thực hiện trên các nền tảng mạng xã 

hội, tại nơi làm việc. 

3. Quy trình thực hiện 

Bước 1. Liên đoàn Lao động thành phố thiết kế 02 mẫu khảo sát, tích hợp 

QRC và xuất đường link.  

Bước 2. Gửi 02 mã QRC cho 11 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, 19 

CĐCS trực thuộc để thực hiện khảo sát tại đại hội CĐCS và gửi cho Ban Tuyên 

giáo-Nữ công để đưa lên Website và fanpage công đoàn thành phố. Đồng thời gửi 

đường link đến địa chỉ mail của các đơn vị và Zalo của các đồng chí cán bộ chuyên 

trách công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. 

Bước 3: Các đơn vị gửi 02 mã QRC cho các đối tượng khảo sát, đưa lên 

fanpage của các đơn vị; cán bộ chuyên trách chia sẻ đường link mẫu khảo sát trong 

các group của cán bộ công đoàn cơ sở hoặc gửi các đơn vị, cán bộ CĐCS qua mail. 

Bước 4: Hướng dẫn CĐCS tiến hành khảo sát tại đại hội bằng cách quét mã 

QRC (bằng camera, ứng dụng zalo hoặc ứng dụng quét QRC) để lấy đường link 

biểu mẫu. Đồng thời chia sẻ link khảo sát đến đoàn viên, công nhân lao động và 

hướng dẫn, đôn đốc thực hiện (Có thể thực hiện kháo sát trên máy tính và trên điện 

thoại thông minh). 

Bước 5. Đoàn viên, công nhân lao động đọc, thực hiện, khi thực hiện xong 

cuối biểu mẫu và bấm nút “Gửi”. Sẽ xuất hiện câu “Cảm ơn bạn đã tham gia 

khảo sát, câu trả lời của bạn đã được ghi nhận” là thành công 

Lưu ý: Trên một thiết bị (máy vi tính hoặc điện thoại) có thể thực hiện khảo 

sát nhiều lần cho nhiều người khác nhau. Để đảm bảo kết quả khảo sát chính xác 

rất mong các đơn vị hướng dẫn đoàn viên, người lao động không làm thử. 

Các đồng chí lãnh đạo được phân công nhiệm vụ đi chỉ đạo Đại hội CĐCS 

đôn đốc việc khảo sát. 

4. Thời gian thực hiện 

- Thông qua nội dung phiếu khảo sát trước ngày 10/3/2023; 

- Thiết kế phiếu khải sát và xuất mã QRC hoàn thành trước ngày 12/3/2023 

- Tiến hành khảo sát trước ngày 12/3/2023; 

- Tổng hợp kết quả khảo sát, báo cáo phân tích trước ngày 30/6/2023. 

5. Về thành lập tổ khảo sát 

- Đại diện Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố, tổ trưởng 
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- Trưởng Ban Chính sách pháp luật-quan hệ lao động, tổ phó 

- Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo-Nữ công, Ban Tài chính, Ban Tổ chức-

Kiểm tra, thành viên 

- Đồng chí Phạm Tuân, chuyên viên Ban Chính sách pháp luật- quan hệ lao 

động; đồng chí Trà Thanh Quang, chuyên viên Ban Tổ chức-Kiểm tra giúp việc 

cho Tổ khảo sát. 

6. Kinh phí 

Từ nguồn tài chính công đoàn thành phố (có dự trù kinh phí kèm theo) 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Liên đoàn Lao động thành phố 

- Ban Chính sách pháp luật-quan hệ lao động xây dựng kế hoạch, tiến hành 

thiết kế phiếu khảo sát trình Ban Thường vụ thông qua; dự trù kinh phí, tổ chức tập 

huấn hướng dẫn khảo sát; tham mưu quyết định thành lập tổ khảo sát và chủ trì 

tổng hợp báo cáo kết quả.  

- Ban Tuyên giáo- Nữ công: cử thành viên tham gia tổ khảo sát, đăng mã 

QRC, đường link phiếu khảo sát trên website, panpage công đoàn Đà Nẵng 

- Ban Tổ chức- Kiểm tra: cử thành viên tham gia tổ khảo sát, phối hợp cùng 

Ban chính sách pháp luật-quan hệ lao động tham mưu, tổng hợp số liệu, xây dựng 

báo cáo đánh giá và các kiến nghị, đề xuất. Thực hiện khảo sát trong các CĐCS 

doanh nghiệp trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố.  

- Ban Tài chính: cử thành viên tham gia tổ khảo sát, chuẩn bị kinh phí phục 

vụ cho việc khảo sát và phối hợp cùng Ban Chính sách pháp luật- quan hệ lao động 

quyết toán kinh phí. 

2. Các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và các công đoàn cơ sở trực 

thuộc Liên đoàn Lao động thành phố 

- Thực hiện các nội dung khảo sát theo kế hoạch của Liên đoàn Lao động 

thành phố. 

- Thường xuyên phối hợp với Ban Chính sách pháp luât- quan hệ lao động để 

đôn đốc các đối tượng thực hiện khảo sát đảm bảo chất lượng, theo thời gian đề ra. 

Trên đây là Kế hoạch khảo sát đời sống, việc làm và các nhu cầu của công 

nhân lao động, đoàn viên công đoàn, đề nghị các ban, đơn vị có liên quan tổ chức 

thực hiện tốt nội dung kế hoạch này./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực BTV LĐLĐ TP; 

- Các ban, phòng LĐLĐ TP; 

- Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; 

- CĐCS trực thuộc LĐLĐ thành phố được khảo sát; 

- Lưu VT, Ban CSPL-QHLĐ. 

TM.BAN THƯỜNG VỤ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Nguyễn Duy Minh 
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