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TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG 
TỈNHBẮC KẠN 

 

Số:          /LĐLĐ-CTCS 

V/v triển khai chương trình 75 nghìn sáng kiến, 

vượt khó, phát triển; phong trào “Đổi mới, 

sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ 

chức Công đoàn”; phong trào đoàn kết  

sáng tạo năm 2021 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Bắc Kạn, ngày          tháng 3 năm 2021 

 
Kính gửi:  - Các Liên đoàn Lao động huyện, thành phố;  

- Các Công đoàn ngành;  
- Các Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh. 

Thực hiện Công văn số 1653/KH-TLĐ, ngày 25/02/2021 của Tổng Liên đoàn 
Lao động Việt Nam về hướng dẫn tổ chức Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt 

khó, phát triển”; Hướng dẫn số 25/HD-LĐLĐ, ngày 10/3/2021 của LĐLĐ tỉnh về 

tổ chức các hoạt động Tháng công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 
2021; Kế hoạch số 139/KH-MTTQ-BTT, ngày 23/02/2021 của Ủy ban Mặt trận tổ 

quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn về triển khai thực hiện phong trào “Đoàn kết sáng 

tạo, nâng cao năng suất, hiệu quả, hội nhập quốc tế” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn” 
năm 2021, Kế hoạch số 17/KH-LĐLĐ, ngày 21/5/2019 của Liên đoàn Lao 

động tỉnh về việc phát động và tổ chức phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo, 

hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn”. Liên đoàn Lao động tỉnh đề 

nghị các cấp công đoàn triển khai thực hiện như sau: 
1. Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” 
1.1. Đối với công đoàn cơ sở 

- Phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị và người sử dụng lao động phát 

động (hoặc ký kết chương trình phối hợp thực hiện) Chương trình“75 nghìn sáng 
kiến, vượt khó, phát triển”(sau đây gọi tắt là Chương trình) đến toàn thể đoàn 
viên, người lao động. 

- Tăng cường thông tin, tuyên truyền và vận động đoàn viên, CNVCLĐ 
tham gia hưởng ứng Chương trình thông qua những sáng kiến trong lĩnh vực sản 

xuất có giá trị làm lợi cao; sáng kiến tạo ra sản phẩm mới; sáng kiến trong lĩnh 
vực an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường; cải cách hành chính, xây dựng 

Đảng và hệ thống chính trị, quản lý, điều hành; sáng kiến vì cộng đồng trong các 

lĩnh vực y tế, giáo dục. Các sáng kiến có thể được nghiên cứu, đề xuất trước 
tháng 2/2021 nhưng bắt đầu triển khai thực tế trong giai đoạn từ tháng 2 
đến tháng 5/2021. 

- Là đầu mối tiếp nhận, tổng hợp sáng kiến; phối hợp với chuyên môn đánh 
giá, thẩm định sáng kiến và cập nhật sáng kiến vào phần mềm theo dõi, quản lý 

Chương trình của Tổng Liên đoàn theo các bước hướng dẫn (gửi kèm công văn 

766 10



2 

 

này); đồng thời xét chọn các sáng kiến xuất sắc tiêu biểu gửi về LĐLĐ tỉnh để xem 

xét, lựa chọn đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xét chọn, biểu dương.  
- Thời gian cập nhật cao điểm từ ngày 10/3 đến 20/4/2021. Phần mềm trực 

tuyến cập nhật các sáng kiến sẽ tự động đóng sau 24h ngày 20/4/2021. Trong quá 
trình cập nhật phần mềm nếu có vướng mắc liên hệ đồng chí Nguyễn Thị Ngọc 

Tú, Chuyên viên chính Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, 

điện thoại: 0912.820.510 để được giải đáp.  
1.2. Đối với các công đoàn cấp trên cơ sở 

- Phát động Chương trình đến các công đoàn cơ sở, toàn thể đoàn viên, người 

lao động thuộc ngành, địa phương mình. Hướng dẫn, đôn đốc các công đoàn cơ sở 

trực thuộc triển khai Chương trình. 
- Tổng hợp, xét chọn các sáng kiến xuất sắc tiêu biểu gửi về LĐLĐ tỉnh để xem 

xét, lựa chọn đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xét chọn, biểu dương.  
1.3. Số lượng, hồ sơ đề nghị 
* Số lượng: 
- Đối với công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh: Không giới hạn số lượng 

sáng kiến cập nhật vào phần mềm theo dõi, quản lý Chương trình của Tổng Liên 

đoàn; được lựa chọn 01sáng kiến xuất sắc tiêu biểu gửi về LĐLĐ tỉnh để xem xét, 

lựa chọn đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xét chọn, biểu dương.  
- Đối với Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở: Được lựa chọn tối đa 03 sáng kiến 

xuất sắc tiêu biểu thuộc ngành, địa phương để gửi về LĐLĐ tỉnh để xem xét, lựa chọn 

đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xét chọn, biểu dương.  
* Hồ sơ đề nghị: 
+ Tờ trình của Ban Thường vụ (Ban Chấp hành). 
+ Bảng tổng hợp tóm tắt sáng kiến (Theo mẫu gửi kèm). 

- Hồ sơ, tài liệu có liên quan gửi về Liên đoàn Lao động tỉnh chậm nhất đến 

ngày 20/4/2021 bằng đường bưu điện và đồng thời qua email: 

congtaccs.ldld@backan.gov.vn. 

Lưu ý: Sáng kiến phải đảm bảo không có khiếu nại về nội dung, kết quả 

sáng kiến đã được công nhận, không có tranh chấp về quyền tác giả tại thời điểm 

xét chọn. 

2. Tiếp tục triển khai phong trào “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong 
hoạt động của tổ chức Công đoàn” 

2.1. Nội dung triển khai 

- Tiếp tục phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng 

tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn” theo các nội dung Kế 

hoạch số 17/KH-LĐLĐ, ngày 21/5/2019 của LĐLĐ tỉnh nhằm tạo không khí thi 

đua sôi nổi, phát huy trí tuệ, cổ vũ, động viên cán bộ, đoàn viên hiến kế, đề xuất các 

sáng kiến, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn.  
- Ban chấp hành công đoàn cơ sở tiếp nhận các ý tưởng, sáng kiến; xem xét, 

đánh giá công nhận sáng kiến ở cấp mình và đề nghị công đoàn cấp trên xem xét 

công nhận sáng kiến theo quy định. 
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- Đối với công đoàn cấp trên cơ sở thành lập Hội đồng sáng kiến để xem xét 

công nhận sáng kiến ở cấp mình và trình cấp trên xem xét công nhận và khen 

thưởng theo quy định. 

- Mỗi cấp công đoàn cần có sổ vàng sáng kiến để mỗi khi cá nhân hoặc 

nhóm cán bộ công đoàn trong đơn vị có sáng kiến mới được ứng dụng vào thực 

tiễn đem lại hiệu quả cao và được Hội đồng sáng kiến cấp mình công nhận thì 

được ghi vào sổ vàng sáng kiến.  

2.2. Số lượng đề nghị: Những sáng kiến tiêu biểu, xuất sắc nhất thì được đề 

nghị Liên đoàn Lao động tỉnh xem xét công nhận, khen thưởng theo quy định. 

3. Triển khai phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, hiệu 
quả, hội nhập quốc tế” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn” năm 2021 

- Tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, nội dung nhiệm vụ giải pháp 

thực hiện phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, hiệu quả hội nhập 

quốc tế” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2021 do Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam 

tỉnh Bắc Kạn phát động (Gửi kèm công văn này và đăng tải trên trang thông tin điện 

tử LĐLĐ tỉnh) để mỗi đoàn viên, người lao động nhận thức đầy đủ về phong trào, 

phát huy mạnh mẽ sức sáng tạo trong các lĩnh vực công tác, lao động sản xuất, góp 

phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng giải quyết công việc, phấn đấu hoàn 

thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 

- Công đoàn cơ sở phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xây 

dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện phong trào “Đoàn kết sáng tạo”, 
trong đó tập trung vào thi đua “Đoàn kết sáng tạo” nâng cao hiệu quả công tác, 

góp phần cải cách thủ tục hành chính trong các cơ quan hệ thống chính trị; nâng 

cao năng suất lao động ở doanh nghiệp; phát triển khoa học, công nghệ, nâng cao 

chất lượng hoạt động và dịch vụ trong các đơn vị sự nghiệp…Tiến hành đánh giá 
tổng kết phong trào vào dịp cuối năm, lựa chọn các sáng kiến, ý tưởng mới tiêu 

biểu đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét công nhận, tôn vinh, khen thưởng. Riêng 

đối với các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở căn cứ vào kế hoạch triển khai 

phong trào “Đoàn kết sáng tạo” của ngành, địa phương để chỉ đạo các công đoàn 
cơ sở triển khai thực hiện cho phù hợp, đạt hiệu quả; mỗi đơn vị được lựa chọn 

không quá 03 sáng kiến tiêu biểu trong phong trào “Đoàn kết sáng tạo” gửi về Liên 

đòn Lao động tỉnh đề tổng hợp, đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc 

Kạn xem xét, trình Hội đồng thẩm định xét và đề nghị công nhận sáng kiến, ý 

tưởng mới cấp tỉnh xét chọn, công nhận, biểu dương, khen thưởng. 

Nhận được Công văn này đề nghị các cấp công đoàn triển khai thực hiện./. 

 
 Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử 

- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam(b/c); 

- Ban Dân vận Tỉnh ủy(b/c); 

- Ủy ban MTTQ tỉnh (b/c); 

- Như kính gửi (t/h); 

Gửi bản giấy: Các đơn vị chưa sử dụng TDOffice (t/h); 

- Lưu: VT, Ban CTCS. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Bùi Minh Thanh 
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CÁC BƯỚC CẬP NHẬT SÁNG KIẾN VÀO PHẦN MỀM  

CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM 

(Kèm theo Công văn số       /LĐLĐ-CTCS, ngày      /3/2021 của LĐLĐ tỉnh) 

* Bước 1: Đăng nhập: Lựa chọn một trong ba các hình thức sau để truy cập 
phần mềm và cập nhật sáng kiến:  

(1) Gõ trực tiếp đường dẫn trên trình duyệt internet: 
https://congdoanvietnam.org/75nghin-sangkien-vuotkho-phattrien/;  

(2) Tại Cổng thông tin điện tử Công đoàn Việt Nam 
(http://www.congdoan.vn) chọn biểu tượng Chương trình để chuyển đến đường 
dẫn  cập nhật (https://congdoanvietnam.org/75nghin-sangkien-vuotkho-

phattrien/);  

(3) Quét Mã QR code bằng camera (đối với điện thoại thông minh sử dụng 
hệ điều hành iOS) hoặc vào phần quét mã QR trên ứng dụng Zalo (đối với điện 
thoại thông minh sử dụng hệ điều hành android) để truy cập vào phần mềm. 

* Bước 2: Tra cứu hướng dẫn trên giao diện của phần mềm 

* Bước 3: Cập nhật sáng kiến bằng cách  
(1) Nhập thông tin cá nhân;  
(2) Tích chọn nơi công tác: Phần mềm được cài đặt sẵn danh sách tên 63 

tỉnh, thành phố và 20 ngành Trung ương và các đơn vị trực thuộc để tự chọn. 

(3) Tích chọn sáng kiến thuộc khối doanh nghiệp hay hành chính sự nghiệp. 
 

 

 

 

 

 

 

 

(4) Điền phần mô tảcác sáng kiến trong lĩnh vực đăng ký. Phần trả lời tối 
đa 1000 ký tự (có thể soạn sẵn và copy từ file word vào). 

(5)Nộp bài và theo dõi kết quả tại https://congdoanvietnam.org/75nghin-

sangkien-vuotkho-phattrien/. 
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TỔNG HỢP TÓM TẮT SÁNG KIẾN 

(Kèm theo Công văn số        /LĐLĐ-CTCS, ngày        /3/ 2021 của LĐLĐ tỉnh) 

 

TT 
Họ và tên, năm sinh, chức vụ, 

đơn vị công tác, điện thoại liên hệ 
Tên sáng kiến Thời gian áp dụng 

Tóm tắt nội dung 
sáng kiến 

Hiệu quả sáng 
kiến, giá trị làm 
lợi, phạm vi ứng 

dụng 

Các danh hiệu thi 
đua, hình thức 
khen thưởng cá 

nhân trong 3 năm 
(2018-2020) 

1       

2       

3       

4       
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