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TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG 

VIỆT NAM 

Số:  16/NQ-BCH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

        Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2022 

NGHỊ QUYẾT 
CỦA BAN CHẤP HÀNH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM KHÓA XII 

Về đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 

phục vụ nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong tình hình mới 

I. TÌNH HÌNH VÀ NGUYÊN NHÂN 

Sau hơn 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-ĐCT ngày 

18/9/2015 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (sau đây gọi 

là Tổng Liên đoàn) về Đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, hoạt động khoa 

học và công nghệ của tổ chức công đoàn trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại 

hóa và hội nhập quốc tế, hoạt động khoa học, công nghệ của Công đoàn Việt 

Nam ngày càng được quan tâm và có bước phát triển. Công tác quản lý khoa học 

cấp Tổng Liên đoàn bước đầu đi vào nề nếp. Chất lượng nghiên cứu khoa học, 

công nghệ từng bước được nâng lên, gắn với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức 

công đoàn, góp phần vào công tác hoạch định chính sách, đổi mới tổ chức và 

hoạt động công đoàn, cung cấp cơ sở khoa học để tổ chức công đoàn tham gia 

xây dựng chính sách, pháp luật, bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng 

của đoàn viên, người lao động. Nhiều sáng kiến, sáng chế, giải pháp kỹ thuật 

của công nhân, viên chức, lao động được triển khai thực hiện, thúc đẩy tăng 

năng suất lao động, cải thiện đời sống người lao động, góp phần phát triển kinh 

tế - xã hội. 

Tuy nhiên, hoạt động khoa học, công nghệ của tổ chức công đoàn còn 

nhiều tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Số lượng các nhiệm vụ nghiên cứu khoa 

học còn ít, chất lượng một số sản phẩm nghiên cứu chưa cao, khả năng ứng 

dụng vào thực tiễn còn thấp. Có sự mất cân đối trong thực hiện các nhiệm vụ 

nghiên cứu, còn ít các công trình nghiên cứu lý luận chuyên sâu về giai cấp công 

nhân; chưa tạo được phong trào nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới 

sáng tạo trong toàn hệ thống công đoàn. Thủ tục, quy trình, cách thức xét duyệt 

các đề tài, đề án có mặt còn hạn chế. Nguồn tài chính và nhân lực phục vụ hoạt 

động khoa học, công nghệ chưa đáp ứng yêu cầu. 

 Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trên là do chưa kịp thời ban hành 

kế hoạch, hướng dẫn và đôn đốc triển khai thực hiện Nghị quyết. Đội ngũ cán bộ 

công đoàn các cấp chưa coi trọng đúng mức vai trò của khoa học, công nghệ 

trong hoạt động công đoàn. Lực lượng nghiên cứu và cơ cấu tổ chức của một số 

đơn vị tham mưu và triển khai hoạt động khoa học còn bất cập. Chưa có chính 

sách phù hợp nhằm khơi dậy tiềm năng, tập hợp trí tuệ của đội ngũ cán bộ và 

đoàn viên công đoàn trong hoạt động nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về 

công nhân, công đoàn.  
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 Trước yêu cầu “thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển giao, ứng dụng và phát 

triển mạnh khoa học và công nghệ”, “quan tâm tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý 

luận về công nhân, công đoàn trong tình hình mới” theo tinh thần Nghị quyết 

Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính 

trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình 

mới”; nhằm giải quyết có hiệu quả nhiều vấn đề mới và lớn đặt ra đối với tổ 

chức Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, đòi hỏi phải đẩy mạnh công tác 

nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong toàn hệ thống. 

II. QUAN ĐIỂM VÀ MỤC TIÊU 

1. Quan điểm 

1.1. Hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phải bám sát chủ 

trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thúc đẩy đổi 

mới sáng tạo, chuyển giao, ứng dụng và phát triển khoa học công nghệ. 

1.2. Đổi mới toàn diện và đồng bộ về chính sách, tổ chức, quản lý, nguồn 

lực phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong hệ thống Công 

đoàn Việt Nam. Đảm bảo cân đối, hài hòa giữa nghiên cứu khoa học xã hội nhân 

văn; khoa học kỹ thuật, an toàn, vệ sinh lao động và đổi mới sáng tạo. 

1.3. Công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phải 

thực sự góp phần hình thành các chủ trương, định hướng, kế hoạch hoạt động 

công đoàn; đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn đáp ứng yêu cầu của tình 

hình mới. 

1.4. Thu hút các chuyên gia, nhà khoa học có trình độ, kinh nghiệm, khơi 

dậy sức sáng tạo, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ làm công tác nghiên cứu 

khoa học, công nghệ và cán bộ công đoàn trong hoạt động khoa học, công nghệ 

và đổi mới sáng tạo; nâng cao chất lượng, hiệu quả ứng dụng kết quả nghiên cứu 

vào đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn.  

1.5. Coi trọng công tác hợp tác, phối hợp trong công tác nghiên cứu khoa 

học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; nâng cao chất lượng, hiệu quả ứng dụng kết 

quả nghiên cứu vào thực tiễn hoạt động công đoàn, chăm lo, bảo vệ quyền lợi 

người lao động.  

2. Mục tiêu 

2.1. Mục tiêu tổng quát 

Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học, 

công nghệ và đổi mới sáng tạo trong hệ thống Công đoàn Việt Nam nhằm giải 

quyết có hiệu quả các vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra, góp phần đổi mới tổ 

chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam, thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện, chăm 

lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, 

phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn 

mạnh, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.  
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2.2. Mục tiêu cụ thể 

- Hàng năm, có ít nhất 25 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Tổng Liên 

đoàn được mở mới, trong đó có ít nhất 02 nhiệm vụ nghiên cứu lý luận chuyên 

sâu về giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn; giai đoạn 2023 - 2028, có ít nhất 

05 đề tài nghiên cứu cấp quốc gia về công nhân, lao động, công đoàn.  

- Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương và 

tương đương, trong mỗi nhiệm kỳ phải chủ trì hoặc phối hợp triển khai ít nhất 

01 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Tổng Liên đoàn, cấp bộ, cấp tỉnh; triển 

khai từ 01 đến 02 đề tài cấp cơ sở. 

- Xây dựng, phát triển Viện Công nhân và Công đoàn đến năm 2023 trở 

thành viện nghiên cứu chiến lược của Tổng Liên đoàn; đến năm 2028 trở thành 

viện chiến lược cấp quốc gia. Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động giữ 

vững là viện đầu ngành quốc gia; đến năm 2028, tất cả các phòng thí nghiệm của 

Viện đạt chuẩn VILAS1. 

- Đến năm 2028, có ít nhất 25 người có học hàm giáo sư, phó giáo sư 

trong các viện nghiên cứu, trường đại học, cơ sở đào tạo thuộc hệ thống Công 

đoàn Việt Nam, tăng 1,5 lần so với năm 2022; có ít nhất 900 người có trình độ 

tiến sỹ trong hệ thống Công đoàn Việt Nam, tăng 2,5 lần so với năm 2022. 

- Hằng năm, các viện nghiên cứu, trường đại học, cơ sở đào tạo thuộc hệ 

thống Công đoàn Việt Nam có số bài báo đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế 

thuộc các danh mục Scopus, ISI đạt tối thiểu 500 bài. 

- Hằng năm, tăng ít nhất từ 2% sáng kiến cải tiến kỹ thuật của công nhân 

lao động được cấp Bằng Lao động sáng tạo. 

- Hàng năm, ngân sách tài chính công đoàn dành cho hoạt động khoa 

học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ít nhất 1% tổng chi tài chính công đoàn.  

 III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

1. Nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm của các cấp công 

đoàn trong công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 

- Tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức của cán bộ công đoàn, 

đoàn viên về vai trò và sự cần thiết phải đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa 

học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong tổ chức công đoàn. 

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp công đoàn, nhất là người đứng 

đầu đối với công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của tổ 

chức công đoàn.  

- Các viện nghiên cứu, trường đại học trực thuộc Tổng Liên đoàn có các 

giải pháp đột phá thúc đẩy phát triển, ứng dụng khoa học và công nghệ thuộc 

phạm vi quản lý và tác động toàn hệ thống. 

 
1 Phòng thí nghiệm được công nhận VILAS tức là phòng thí nghiệm đó đã được Quốc tế công nhận về năng 

lực, kết quả các phép đo lường/thử nghiệm của các phòng thí nghiệm đó đã được Nhà nước thừa nhận về tính 

pháp lý; tức là viện đã đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025:2017. Hiện nay Viện đã có 4/8 phòng thí nghiệm 

được công nhận VILAS. 
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- Tổ chức các diễn đàn khoa học, phát huy vai trò của Tạp chí Lao động và 

Công đoàn, các tạp chí khoa học của các trường đại học, viện nghiên cứu, nhà xuất 

bản, phương tiện truyền thông của công đoàn trong việc công bố, chia sẻ thông tin, 

kết quả nghiên cứu để trở thành tài nguyên chung của tổ chức công đoàn. 

- Tăng cường công tác khen thưởng, kỷ luật, kỷ cương trong công tác 

nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của tổ chức công đoàn. 

Định kỳ tổ chức giải thưởng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo về lao 

động và công đoàn cấp Tổng Liên đoàn. 

2. Đổi mới về tổ chức, quản lý, chính sách phát triển khoa học, công 

nghệ và đổi mới sáng tạo trong hệ thống Công đoàn Việt Nam 

 - Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao 

động trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của tổ chức công 

đoàn. Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương và 

tương đương phân công một cán bộ có năng lực theo dõi, tham mưu công tác 

nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tăng cường công tác đào 

tạo, bồi dưỡng, cử cán bộ, công chức, viên chức và người lao động học tập nâng 

cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, ngoại ngữ, phương pháp nghiên cứu 

khoa học, góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, đáp ứng yêu cầu 

nhiệm vụ trong tình hình mới.   

- Nghiên cứu, ban hành chính sách khuyến khích, khơi dậy tiềm năng, tập 

hợp trí tuệ của đội ngũ cán bộ và đoàn viên công đoàn trong nghiên cứu khoa 

học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Phát huy vai trò nòng cốt của đội ngũ cán 

bộ nghiên cứu khoa học, công nghệ tại các viện nghiên cứu, trường đại học, cán 

bộ công chức các ban thuộc Tổng Liên đoàn, thu hút các nhà khoa học tâm 

huyết nghiên cứu lĩnh vực lao động, công đoàn. 

- Hoàn thiện Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Tổng 

Liên đoàn; Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học Tổng Liên 

đoàn, đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất trong toàn hệ thống; tháo gỡ những 

vướng mắc, bất cập trong công tác quản lý khoa học, nghiên cứu khoa học và 

công nghệ của tổ chức công đoàn theo hướng cải cách thủ tục hành chính, đảm 

bảo thuận lợi, hiệu quả. 

- Tập trung đặt hàng, giao nhiệm vụ nghiên cứu căn cứ vào ý nghĩa thực 

tiễn, khả năng ứng dụng, dự kiến hiệu quả mang lại phục vụ trực tiếp nhiệm vụ 

đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn; ban hành danh mục định hướng nghiên 

cứu hàng năm, hoặc cho từng giai đoạn để có cơ sở đề xuất đăng ký phù hợp với 

hướng nghiên cứu được Tổng Liên đoàn khuyến khích. 

 - Xây dựng và cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu thứ cấp về lao động và 

quan hệ lao động để phục vụ nghiên cứu. Xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở 

dữ liệu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, cập nhật định kỳ làm cơ sở phục 

vụ nghiên cứu khoa học, công nghệ nói riêng và cung cấp thông tin cho công tác 

lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý hoạt động của Tổng Liên đoàn. Kết hợp nghiên cứu 

khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo với chuyển đổi số trong toàn hệ thống. 
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Sử dụng nền tảng số để nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học và đổi 

mới sáng tạo. 

 3. Nâng cao năng lực cho các viện nghiên cứu, trường đại học, các cơ 

sở đào tạo thuộc hệ thống Công đoàn Việt Nam 

- Bổ sung nhiệm vụ nghiên cứu chiến lược phát triển tổ chức công đoàn, 

xây dựng Viện Công nhân và Công đoàn ngang tầm với nhiệm vụ nghiên cứu 

chiến lược lý luận, tổng kết thực tiễn về công nhân, công đoàn trong điều kiện 

mới. Xây dựng Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động tiếp tục giữ vững là 

viện đầu ngành quốc gia, hướng tới ngang tầm khu vực và châu lục. Xây dựng, 

phát triển toàn diện các trường đại học thuộc tổ chức công đoàn gắn liền với 

phát huy cơ chế tự chủ theo quy định.  

- Tập trung xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích, phát huy nguồn 

nhân lực và tài chính phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi 

mới sáng tạo tại Viện Công nhân và Công đoàn, Viện Khoa học An toàn và Vệ 

sinh lao động, Trường Đại học Công đoàn, Trường Đại học Tôn Đức Thắng, các 

cơ sở đào tạo thuộc hệ thống Công đoàn Việt Nam.  

 - Xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học có chất lượng; tăng cường đào tạo, 

đào tạo lại, bồi dưỡng lực lượng cán bộ khoa học, công nghệ có đủ năng lực 

thực hiện các dự án, các đề tài khoa học quan trọng trong và ngoài nước. Đào 

tạo, thu hút nguồn cán bộ khoa học từ sinh viên xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ. 

- Tăng cường công bố sản phẩm nghiên cứu bằng việc thiết lập các quy 

định về số lượng, nội dung các sản phẩm nghiên cứu trên các tạp chí chuyên 

môn thuộc danh mục của Hội đồng giáo sư nhà nước, hoặc các tạp chí khoa học 

nước ngoài uy tín thuộc các danh mục Scopus, ISI. 

 - Nghiên cứu xây dựng Chương trình khoa học, công nghệ cấp quốc gia về 

nghiên cứu phát triển giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam trong 

thời kỳ mới, Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia về An toàn, vệ 

sinh lao động giai đoạn 2023 – 2028 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

- Đầu tư các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia về an toàn, vệ sinh lao 

động và bảo vệ môi trường, bệnh viện bệnh nghề nghiệp. 

- Đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu giữa các trường, viện thuộc hệ thống công 

đoàn, gắn với nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh của đơn vị, doanh nghiệp; gắn 

kết giữa kết quả nghiên cứu với hoạt động đào tạo, ứng dụng kết quả nghiên cứu vào 

đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn, xây dựng cơ chế chính sách. 

4. Thúc đẩy sự tham gia của các cấp công đoàn và người lao động 

trong phong trào nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 

- Tạo môi trường để cán bộ công đoàn, đoàn viên và người lao động tham 

gia hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tăng cường 

sự phối hợp, hỗ trợ giữa các viện nghiên cứu, trường đại học thuộc hệ thống 

Công đoàn Việt Nam với các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, công đoàn 

ngành trung ương và tương đương trong xây dựng, thực hiện các nhiệm vụ khoa 

học, công nghệ để giải quyết các vấn đề của địa phương, công đoàn ngành.  
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- Phối hợp với các bộ, ngành tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng, tập 

huấn nâng cao kiến thức, kinh nghiệm về hoạt động quản lý, nghiên cứu, ứng 

dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cho Liên đoàn Lao động tỉnh, 

thành phố, công đoàn ngành trung ương và tương đương. 

- Mở rộng nội dung và quy mô đổi mới sáng tạo. Đẩy mạnh các phong 

trào thi đua, tập trung vào phong trào “Lao động giỏi – Lao động sáng tạo”, 

“Tham mưu giỏi - Phục vụ tốt” trong toàn hệ thống Công đoàn Việt Nam, nhằm 

phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng công tác, năng suất 

lao động của công nhân, viên chức, lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp. Phối hợp với các bộ, ngành, địa phương trong việc thúc đẩy nghiên cứu 

phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhất là trong doanh nghiệp. 

- Định kỳ tổ chức các hoạt động biểu dương, tôn vinh, khen thưởng lao 

động giỏi, lao động sáng tạo trong công nhân, viên chức, lao động và người có 

thành tích trong hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. 

 5. Tăng cường hợp tác và hội nhập quốc tế về khoa học, công nghệ và 

đổi mới sáng tạo 

- Đa dạng hóa đối tác, đẩy mạnh hợp tác quốc tế về khoa học, công nghệ 

và đổi mới sáng tạo có trọng tâm, trọng điểm theo lĩnh vực ưu tiên. Chủ động 

tăng cường hợp tác nghiên cứu chung với các đối tác quan trọng ở các nước có 

trình độ khoa học và công nghệ tiên tiến. 

- Tăng cường trao đổi chuyên gia giữa các bên trong công tác nghiên cứu 

khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, tranh thủ tối đa nguồn lực tài chính và 

kỹ thuật của các đối tác cho nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam. 

- Tăng cường phối hợp với các ban, bộ, ngành, viện nghiên cứu, trường 

đại học, đặc biệt là các đầu mối quản lý nghiên cứu lý luận, khoa học và công 

nghệ quốc gia về lĩnh vực liên quan đến lao động và công đoàn.   

 6. Tăng cường nguồn lực tài chính cho hoạt động khoa học, công nghệ 

và đổi mới sáng tạo 

 - Tăng mức đầu tư cho các đề tài có tính ứng dụng cao, đề tài nghiên cứu 

chuyên sâu về công nhân, lao động và công đoàn. Sử dụng, khai thác và phân 

phối hiệu quả các nguồn lực phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học trong và 

ngoài tổ chức công đoàn.  

 - Khuyến khích xã hội hóa nguồn lực tài chính, tăng cường phối hợp với các 

bộ, ngành, sở khoa học và công nghệ địa phương để phát huy nguồn kinh phí từ 

ngân sách nhà nước cho hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. 

 - Đảm bảo đủ kinh phí cho các hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ 

và đổi mới sáng tạo, từng bước nâng cao thu nhập cho cán bộ làm công tác 

nghiên cứu khoa học.  
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IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Cấp Tổng Liên đoàn 

- Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn ban hành Chương trình hành động thực 

hiện Nghị quyết; chỉ đạo các cấp công đoàn, viện nghiên cứu, trường đại học, 

các cơ sở đào tạo thuộc hệ thống Công đoàn Việt Nam triển khai thực hiện Nghị 

quyết; đôn đốc, kiểm tra, tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Nghị quyết.  

- Giao Ban Chính sách - Pháp luật là đơn vị chủ trì, phối hợp với các ban, 

đơn vị, Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương và 

tương đương tham mưu cho Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn triển khai thực hiện 

Nghị quyết.  

- Các ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn, theo chức năng, nhiệm vụ 

tham mưu việc tuyên truyền, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết; 

tổ chức triển khai các hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phù 

hợp với chức năng, nhiệm vụ được phân công. 

2. Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, công đoàn ngành trung ương 

và tương đương 

- Chủ động quán triệt, phổ biến Nghị quyết, xây dựng và ban hành kế 

hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết. Phân công bộ phận hoặc cán bộ theo dõi, 

quản lý công tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.  

- Chỉ đạo công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, công đoàn cơ sở, đơn vị sự 

nghiệp, doanh nghiệp tham gia các hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới 

sáng tạo; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nâng cao chất lượng công tác, 

năng suất lao động của đoàn viên và người lao động. 

3. Các viện nghiên cứu, trường đại học, cơ sở đào tạo thuộc hệ thống 

Công đoàn Việt Nam 

Viện nghiên cứu, trường đại học, cơ sở đào tạo thuộc hệ thống Công đoàn 

Việt Nam xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết, thúc 

đẩy các hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thuộc phạm vi quản 

lý của mình. 

 Định kỳ hàng năm, các ban, đơn vị, Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, công 

đoàn ngành trung ương và tương đương, viện nghiên cứu, trường đại học, cơ sở đào 

tạo thuộc hệ thống Công đoàn Việt Nam báo cáo kết quả triển khai thực hiện nghị 

quyết của đơn vị mình về Tổng Liên đoàn (qua Ban Chính sách - Pháp luật)./. 

 

Nơi nhận:   
- Thường trực Ban Bí thư (để báo cáo); 

- Văn phòng TW;  

- Ban Dân vận TW;  

- Ban Tuyên giáo TW; 

- Bộ Khoa học và Công nghệ; 

- Các đ/c Ủy viên BCH TLĐ; 

- Các ban, đơn vị trực thuộc TLĐ; 

- Các LĐLĐ tỉnh, thành phố;  

- Các Công đoàn ngành TW và tương đương;  

Công đoàn TCT trực thuộc TLĐ; 

- Lưu: VT, CS-PL. 

TM. BAN CHẤP HÀNH  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Khang 
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