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Chiến thắng 30/4/1975 
là thắng lợi của chính 

nghĩa, của tinh thần tự tôn 
dân tộc “Không có gì quý 
hơn độc lập, tự do”, bắt 
nguồn từ đường lối kháng 
chiến đúng đắn, sáng tạo của 
Đảng ta, từ truyền thống anh 
hùng của dân tộc Việt Nam. 

Để giành được thắng lợi 
trong cuộc chiến tranh khốc 
liệt đó, hơn 3 triệu đồng 
bào, chiến sĩ cả nước đã ngã 
xuống; hàng ngàn làng mạc, 
thành phố đã bị san phẳng, 
di chứng chất độc dioxin đã chuyển sang 
thế hệ thứ 3, mất mát, đau thương là không 
gì sánh được. Chiến thắng đó còn là cội 
nguồn sức mạnh, là bàn đạp cho cả dân tộc 
có thêm bản lĩnh, niềm tin để vượt lên mọi 
khó khăn, đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, phát 
triển đất nước.

47 năm đã qua, trước bối cảnh thế giới, 
khu vực biến động phức tạp, đất nước còn 
gặp nhiều khó khăn, thử thách, các thế lực 
thù địch tăng cường chống phá nước ta trên 
nhiều mặt; đặc biệt là đại dịch Covid-19, 
nhưng với tinh thần Chiến thắng 30/4, đất 
nước ta vẫn vững vàng trước dịch bệnh, 
được dư luận quốc tế đánh giá là “ngọn 
hải đăng” trong phòng, chống địch. Những 
thành tựu trong thực hiện “mục tiêu kép” đã 
nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam trên 
trường quốc tế.

Đối với thế giới, Chiến thắng 30/4 góp 
phần thúc đẩy cuộc đấu tranh của nhân loại 
tiến bộ vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ 
và tiến bộ xã hội; cổ vũ, động viên các dân 
tộc đang tiến hành công cuộc giải phóng 
khỏi ách nô dịch của chủ nghĩa đế quốc, để 
lại cho dân tộc ta và nhân dân thế giới nhiều 
bài học vô giá. Đó là bài học về phát huy 
sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, là sự 
lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng Cộng 
sản Việt Nam với đường lối chính trị, quân 
sự độc lập, tự chủ, đúng đắn, sáng tạo, là 
bài học về tinh thần khát khao độc lập, tự 

do, hòa bình, thống nhất của toàn thể dân 
tộc, thể hiện rõ bản lĩnh, trí tuệ, ý chí không 
bao giờ khuất phục trước kẻ thù xâm lược. 
Nên không thể có chuyện chúng ta tiến hành 
cuộc kháng chiến chống xâm lược là thực 
hiện vai trò “ủy nhiệm” của một lực lượng 
chính trị nào đó, càng không có chuyện đây 
là cuộc chiến “nồi da, nấu thịt”.

Các thế lực thù địch đòi bẻ cong lịch sử 
phải nhớ rằng ngay các chính khách nổi 
tiếng của Hoa Kỳ đã phải thừa nhận: Một 
trong những nguyên nhân thất bại của họ 
bắt nguồn từ giới cầm quyền thời đó chưa 
thấy được rằng các dân tộc mà tiên phong là 
dân tộc Việt Nam đã nhận thức được quyền 
tự quyết, quyền lựa chọn chế độ xã hội, lựa 
chọn con đường phát triển của mình mà 
không có bất cứ một thế lực nào có thể cản 
trở được. Robert McNamara, cựu Bộ trưởng 
Quốc phòng Mỹ đã viết trong cuốn “Hồi 
tưởng” xuất bản năm 1995: “Chúng ta (Mỹ) 
đã đánh giá sai những chủ đích địa chính trị 
của các đối thủ. Chúng ta đánh giá thấp sức 
mạnh tinh thần của một dân tộc có thể huy 
động sự hy sinh vì đức tin về giá trị của họ. 
Chúng ta không được “thượng đế” ban phát 
cho cái quyền được nhào nặn một dân tộc 
khác theo cách mà chúng ta lựa chọn”. 

SỨC SỐNG VÀ Ý NGHĨA LỊCH SỬ NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM 
THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4) VÀ NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG (01/5)

BAN BIÊN TẬP
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Kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền 
Nam, thống nhất đất nước, chúng ta không cho 
phép bất cứ ai xuyên tạc, bóp méo ý nghĩa lịch 
sử của Chiến thắng 30/4. Các thế hệ người Việt 
Nam phải giữ vững lập trường, tỉnh táo sàng lọc 
thông tin để không bị bội nhiễm trước những 
luận điệu sai trái, phản động. Những kẻ cố tình 
bóp méo, xuyên tạc ý nghĩa của Chiến thắng 
30/4 chỉ là số ít, những điều họ nói, họ viết có 
thể lừa dối được một số người, song không thể 
dối lừa được cả dân tộc Việt Nam yêu nước cũng 
như những người có lương tri trên thế giới.

Tôn trọng và phát huy giá trị lịch sử, truyền 
thống dân tộc, thành quả cách mạng trong xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay là lương tâm, 
trách nhiệm, là niềm tự hào của mỗi người dân 
Việt Nam. Chính vì vậy, những luận điệu xuyên 
tạc, phủ nhận, bôi đen truyền thống lịch sử chắc 
chắn sẽ bị xã hội và nhân dân lên án mạnh mẽ. 
Lịch sử đã trở thành chân lý được Đại hội IV 
của Đảng (12/1976) khẳng định: “Năm tháng sẽ 
trôi qua nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong 
sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước mãi 
mãi được ghi vào lịch sử dân tộc như một trong 
những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng 
ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng 
cách mạng và trí tuệ con người và đi vào lịch sử 
thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ 
XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to 
lớn và có tính thời đại sâu sắc”.

47 năm đã trôi qua nhưng tinh thần chiến 
thắng 30/4/1975 vẫn tỏa sáng, trường tồn cùng 
lịch sử dân tộc và phát huy đầy đủ giá trị trong 
chặng đường mới của cách mạng Việt Nam hôm 
nay và mai sau.

* Lịch sử và ý nghĩa Ngày Quốc tế Lao 
động 01/5

Ngày Quốc tế Lao động 01/5 bắt nguồn từ 
phong trào đấu tranh của công nhân Mỹ, trở 
thành ngày lễ kỷ niệm và ngày hành động của 
phong trào công nhân quốc tế và của người lao 
động trên toàn thế giới.

Ngày Quốc tế Lao động bắt nguồn từ 
năm 1886, tại thành phố công nghiệp lớn 
Chicago, Đại hội Liên đoàn Lao động Mỹ 
thông qua nghị quyết nêu rõ: “... Từ ngày 
01/5/1886, ngày lao động của tất cả các công 

nhân sẽ là 8 giờ”. Sở dĩ ngày 01/5 được chọn 
bởi đây là ngày bắt đầu một năm kế toán tại hầu 
hết các nhà máy, xí nghiệp ở Mỹ. Vào ngày này, 
hợp đồng mới giữa thợ và chủ sẽ được ký. Giới 
chủ tư bản có thể biết trước quyết định của công 
nhân mà không thể kiếm cớ chối từ. 

 Ngày 01/5/1886, do yêu cầu của công nhân 
không được đáp ứng một cách đầy đủ, giới công 
nhân trên toàn nước Mỹ đã tham gia bãi công 
nhằm gây áp lực buộc giới chủ thực hiện yêu 
sách của mình. Đầu tiên là cuộc bãi công tại 
thành phố Chicago.

Khoảng 40.000 người không đến nhà máy. 
Họ tổ chức mít tinh, biểu tình với biểu ngữ “Từ 
hôm nay không người thợ nào làm việc quá 8 
giờ một ngày! Phải thực hiện 8 giờ làm việc, 8 
giờ nghỉ ngơi, 8 giờ vui chơi!”

Ngày 20/6/1889, Đại hội I của Quốc tế Cộng 
sản II quyết định lấy ngày 01/5 hằng năm làm 
ngày biểu dương lực lượng và đấu tranh chung 
của tầng lớp vô sản. Vào ngày 01/5/1890, lần 
đầu tiên Ngày Quốc tế Lao động 01/5 được tổ 
chức trên quy mô thế giới.

Năm 1920, theo sự phê chuẩn của Lênin, 
Liên Xô (cũ) là nước đầu tiên cho phép người 
dân được nghỉ làm vào Ngày Quốc tế Lao động 
01/5. Loài hoa biểu tượng của ngày này là hoa 
Linh lan. Ngày 01/5/1891, một cuộc biểu tình 
của công nhân xảy ra ở miền Bắc nước Pháp. 10 
người bị bắn chết, trong đó có Marie Blindeau, 
mang trên mình bộ quần áo trắng tinh khiết. Để 
tưởng nhớ, người Pháp lấy hoa Linh lan, loài 
hoa nhỏ màu trắng, thơm dịu, nở vào ngày đầu 
tiên của tháng Năm làm biểu tượng của ngày 
01/5.

 Tại nước ta, sau khi Đảng Cộng sản Đông 
Dương ra đời (1930), giai cấp công nhân Việt 
Nam đã lấy ngày 01/5 hằng năm làm ngày đỉnh 
cao của phong trào đấu tranh chống thực dân, 
đế quốc, giành độc lập - tự do - dân chủ, giành 
những quyền lợi kinh tế - xã hội.

Ngày nay, Ngày Quốc tế Lao động 01/5 đã 
trở thành ngày hội của nhân dân lao động Việt 
Nam, ngày biểu thị tình đoàn kết hữu nghị với 
giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn 
thế giới.
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HẢI PHÒNG - VƯƠN RA BIỂN LỚN: KỶ NIỆM 67 NĂM NGÀY 
GIẢI PHÓNG HẢI PHÒNG

PHẠM THU THƯỞNG
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo - Nữ công Liên đoàn Lao động TP

Hải Phòng là vùng đất đầu sóng, ngọn gió, 
phía Đông của đất nước, có vị thế chiến 

lược trong toàn bộ tiến trình đấu tranh dựng 
nước và giữ nước của dân tộc ta. Người Hải 
Phòng với tinh thần yêu nước nồng nàn, tính 
cách dũng cảm, kiên cường, năng động, sáng 
tạo, đã chứng kiến và tham gia vào nhiều trận 
quyết chiến chiến lược trong chiến tranh giải 
phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Trong sự 
nghiệp cách mạng của Đảng, Hải Phòng tiếp 
tục là địa phương "đi trước về sau", vừa là 
tiền tuyến, vừa là hậu phương trong các cuộc 
kháng chiến cứu nước.

Cách đây 67 năm, ngày 13-5-1955, người 
Hải Phòng tưng bừng trong rừng cờ hoa, đón 
những người con trở về tiếp quản thành phố. 
Từ đó đến nay, trải qua mọi thăng trầm của 
thời gian và lịch sử, Hải Phòng luôn giương 
cao ngọn cờ “Trung dũng - Quyết thắng”, 
đứng vững nơi đầu sóng ngọn gió, với khát 

vọng tràn trề vươn ra biển lớn. Trong những 
năm đầu của thời kỳ đổi mới, Hải Phòng là 
địa phương có nhiều đột phá, nên đã gợi mở 
và góp phần với Trung ương hoạch định chiến 
lược về đổi mới đất nước. Được sự quan tâm 
của Đảng và Nhà nước, cùng với với sự góp 
sức tích cực của các nhà đầu tư trong nước và 
nước ngoài, nên Hải Phòng đã phát triển mạnh 
mẽ và đột phá. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp 
tỉnh của thành phố Hải Phòng các năm gần 
đây luôn được cải thiện, năm sau được xếp 
hạng cao hơn năm trước. 

Năm 2021, bất chấp dịch bệnh Covid-19 
diễn biến phức tạp, thành phố vẫn giữ tăng 
trưởng 2 con số, cao nhất nước. Không dừng 
ở tốc độ phát triển như hiện nay, Hải Phòng 
đặt mục tiêu bứt phá mạnh mẽ, trở thành thành 
phố công nghiệp phát triển hiện đại, thông 
minh, bền vững tầm cỡ khu vực Đông Nam 
Á và thế giới, trở thành động lực tăng trưởng 
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của cả nước. Tăng trưởng kinh tế của thành 
phố (GRDP) đạt 12,38%, dẫn đầu cả nước; 
thu ngân sách đạt 94.000 tỷ đồng; thu hút đầu 
tư nước ngoài (FDI) đạt 5,1 tỷ USD, gấp 3,4 
lần so với năm 2020 và đứng vị trí số 1 cả 
nước. Có thể nói, năm 2021 vừa qua tiếp tục 
là một năm thành công của TP Hải Phòng. Bất 
chấp dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, 
nhiều công trình, dự án trọng điểm của Hải 
Phòng vẫn được khởi công và về đích, như: 
dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 10 đoạn từ 
cầu Đá Bạc đến cầu Kiền; dự án Cầu Rào; cầu 
Quang Thanh, cầu Dinh nối Hải Phòng với 
Hải Dương... Trong lúc khó khăn nhất, Hải 
Phòng vẫn giữ được môi trường đầu tư, giữ 
được công nhân đi làm. Ngoài 3 trụ cột mà Đại 
hội 16 đảng bộ TP đã đặt ra là Công nghiệp 
công nghệ cao - Cảng biển, logistics - du lịch, 
thương mại, thành phố tiếp tục quan tâm đến 
phát triển cơ sở hạ tầng trong sự phát triển 
đồng bộ về đô thị để có 1 đô thị thực sự tốt, 
đồng bộ để chuyên gia và người lao động về 
đây sinh sống.

Hải Phòng trở thành “bến đỗ” của nhiều tập 
đoàn lớn trong nước và trên thế giới. Chỉ tính 
riêng năm 2021 đã có 29 dự án đầu tư trực tiếp 
nước ngoài mới đầu tư vào Hải Phòng, với 
tổng vốn FDI hơn 327 triệu USD; 52 dự án 
FDI điều chỉnh tăng vốn, trong đó dự án của 
LG Display Hải Phòng với 2 lần điều chỉnh 
và tăng 2,15 tỷ USD vốn đầu tư. Nhiều dự án 
lớn đã được trao giấy chứng nhận đầu tư, sẽ 
khởi công trong năm 2022, như: Các bến số 
5, 6 Cảng nước sâu Lạch Huyện; Dự án Khu 
phi thuế quan - logistics và công nghiệp Lạch 
Huyện có tổng vốn 11.100 tỷ đồng... 

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại 
hội Đảng lần thứ XIII và Nghị quyết số 45-
NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng, phát 
triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, 
tầm nhìn đến năm 2045, Hải Phòng lấy chủ 
đề năm 2022 là "đẩy mạnh chỉnh trang, hiện 
đại hóa đô thị - xây dựng nông thôn mới kiểu 
mẫu và thực hiện chuyển đổi số". Thành phố 
đặt mục tiêu (GRDP) tăng 13% trở lên so với 
năm 2021, thu hút 2,5 - 3 tỷ USD vốn FDI vào 
các KCN, khu kinh tế trên địa bàn thành phố. 

Tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV vừa qua, 
Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 35 thí điểm 
về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển 
thành phố Hải Phòng. Hải Phòng phải phát 
triển không chỉ riêng cho mình, mà hơn hết 
còn vì sự phát triển chung của cả nước; Hải 
Phòng từ một cực tăng trưởng phải trở thành 
động lực phát triển. 

Trong những năm tới, Hải Phòng hoàn 
thành thêm nhiều bến cảng và nhà ga sân bay 
mới, sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống giao thông 
kết nối vùng và hoàn thành nhiều khu công 
nghiệp mới để đón các nhà đầu tư; Hải Phòng 
phấn đấu sẽ trong tốp đầu về công tác chuyển 
đổi số. Đặc biệt là, Hải Phòng phấn đấu đi đầu 
cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa - 
hiện đại hóa và thực sự "trở thành một động 
lực phát triển của cả nước". Trong cuộc làm 
việc với thành phố mới đây, Thủ tướng Phạm 
Minh Chính đã chỉ ra những nhiệm vụ trọng 
tâm mà Hải Phòng cần thực hiện để có sự phát 
triển hơn nữa và xứng tầm với sự quan tâm 
của Trung ương. Thủ tướng nhấn mạnh: "Hải 
Phòng phải phát huy tính tự lực, tự cường hơn 
nữa để chúng ta phát triển nhanh, bền vững; 
dựa vào khoa học công nghệ, dựa vào đổi 
mới sáng tạo, dựa vào chuyển đổi số để phát 
triển toàn diện về an ninh quốc phòng, kinh 
tế, trong đó có công nghiệp, phải là công ng-
hiệp hiện đại, công nghiệp xanh; dịch vụ phải 
tiên tiến, thông minh, tiện lợi; du lịch phải sinh 
thái, chất lượng cao; nông nghiệp thì phải nông 
nghiệp xanh, bền vững. Thứ nhất là phát triển 
toàn diện, dựa trên khoa học công nghệ; Thứ 
hai, phải phát triển hài hòa. Phát triển hài hòa 
là phát triển văn hóa phải tương xứng với phát 
triển chính trị, phát triển kinh tế, phát triển xã 
hội, các mặt an ninh quốc phòng khác.

Với sự quan tâm, đầu tư của Đảng và Nhà 
nước, với truyền thống “Trung dũng - Quyết 
thắng” như lời Bác Hồ khen tặng, Hải Phòng 
sẽ tiếp tục phát triển toàn diện và mạnh mẽ 
hơn nữa nhằm xây dựng thương hiệu, nâng 
cao vị thế, uy tín trong nước và quốc tế, trở 
thành động lực tăng trưởng của khu vực và 
cả nước ./.
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ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG NHẰM NÂNG CAO VỊ THẾ CỦA 
TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính 
trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công 

nhân và người lao động, do người lao động 
tự nguyện lập ra nhằm mục đích tập hợp, 
đoàn kết lực lượng, xây dựng giai cấp công 
nhân Việt Nam lớn mạnh; phát huy truyền 
thống đoàn kết quốc tế, vì hoà bình, dân chủ, 
độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội.

Thực hiện mục tiêu xây dựng Công đoàn 
Việt Nam vững mạnh toàn diện, có năng lực 
thích ứng và giải quyết các vấn đề đặt ra, ngày 
12/6/2021 Bộ Chính trị đã ban hành Nghị 
quyết số 02-NQ/TW “về đổi mới tổ chức và 
hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình 
hình mới”. Một trong những nhiệm vụ, giải 
pháp được Nghị quyết đề ra, đó là  đổi mới 
phương thức hoạt động nhằm nâng cao vị thế 
của tổ chức công đoàn trong tình hình mới.

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 đã khẳng định: Trải qua hơn 90 năm hình 

thành và phát triển, sau 35 năm đổi mới đất 
nước, Công đoàn Việt Nam đã trưởng thành 
về mọi mặt, có những đóng góp xứng đáng 
vào thắng lợi vĩ đại của cách mạng, góp phần 
xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam ngày 
càng lớn mạnh. Tổ chức công đoàn được củng 
cố, phát triển, số lượng đoàn viên và công 
đoàn cơ sở tăng nhanh, đội ngũ cán bộ phát 
triển cả về số lượng và chất lượng. Công đoàn 
mở rộng hoạt động sang khu vực kinh tế ngoài 
nhà nước; phối hợp ngày càng hiệu quả với 
các cấp chính quyền, các tổ chức và người sử 
dụng lao động, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ đại 
diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp 
pháp, chính đáng của người lao động, kịp thời 
giải quyết những vấn đề bức xúc, góp phần 
xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, 
tiến bộ trong doanh nghiệp. Công tác tuyên 
truyền, vận động đoàn viên, người lao động 
tiếp tục được đổi mới, đa dạng hoá, hướng về 
cơ sở. Các cuộc vận động, các phong trào thi 

BAN TỔ CHỨC THÀNH ỦY HẢI PHÒNG
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đua yêu nước được phát động rộng rãi, thu 
hút, khơi dậy động lực của đoàn viên, người 
lao động, góp phần tăng năng suất lao động, 
phát triển kinh tế - xã hội. Công tác tài chính, 
tài sản công đoàn từng bước được hoàn thiện; 
hoạt động đối ngoại đạt nhiều kết quả. Công 
đoàn đã làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà 
nước với công nhân, người lao động, tích cực 
tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và 
khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tuy nhiên, công tác phát triển đoàn viên, 
tổ chức công đoàn cơ sở chưa tương xứng với 
tốc độ phát triển của doanh nghiệp, người lao 
động. Mô hình tổ chức, phương thức tập hợp 
đoàn viên, người lao động có mặt chậm được 
đổi mới. Hiệu quả tuyên truyền, vận động, 
giáo dục đoàn viên, người lao động chưa cao. 
Vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp 
pháp, chính đáng của công nhân, người lao 
động có mặt còn hạn chế. Tình hình tranh chấp 
lao động, ngừng việc tập thể tuy giảm nhưng 
còn phức tạp, có ảnh hưởng về an ninh, trật tự.

Để nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn 
trong tình hình mới, cần thực hiện một số giải 
pháp sau:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 
đối với tổ chức và hoạt động công đoàn. Bảo 
đảm sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng 
đối với tổ chức và hoạt động công đoàn. Các 
cấp uỷ, tổ chức đảng thường xuyên lãnh đạo, 
định hướng để tổ chức của người lao động 
được thành lập và hoạt động đúng pháp luât; 
bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng 
của người lao động và tổ chức, doanh nghiệp; 
tích cực xây dựng quan hệ lao động hài hoà, 
ổn định và tiến bộ tại tổ chức, doanh nghiệp, 
góp phần bảo đảm an ninh, trật tự.

Hai là, đổi mới phương thức hoạt động, chủ 
động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ 
chức chính trị - xã hội; xây dựng các chương 
trình phối hợp có tính ổn định lâu dài, toàn 
diện, tạo sức mạnh tổng hợp, nâng cao hiệu 
quả phối hợp nhằm huy động các lực lượng xã 
hội quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, 
chính đáng cho người lao động; nâng cao hiệu 
quả giám sát và phản biện xã hội trong việc 
xây dựng thể chế và thực hiện các chủ trương, 

đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của 
Nhà nước liên quan đến quyền và lợi ích của 
người lao động. Chủ động xây dựng phương 
án phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ 
chức chính trị - xã hội kịp thời xử lý hiệu quả 
các tình huống, vấn đề mới phát sinh.

Ba là, đổi mới các mô hình tập hợp đoàn 
viên, người lao động thích ứng với tình hình 
mới gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 
số 28-NQ/TU, ngày 10/11/2009 của Ban 
Thường vụ Thành ủy về xây dựng, củng cố 
và phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong 
các loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước, 
hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập. 
Tăng cường vận động, thuyết phục để người 
lao động nâng cao hiểu biết, tự nguyện tham 
gia, thành lập, xây dựng tổ chức công đoàn 
ở cơ sở, nhất là tập trung thành lập tổ chức 
công đoàn tại các doanh nghiệp khu vực ngoài 
nhà nước, nơi có đông người lao động (tại Hải 
Phòng là các khu, cụm công nghiệp; chủ đầu 
tư là các doanh nghiệp, tập đoàn nước ngoài). 

Bốn là, đổi mới nội dung, phương thức 
hoạt động công đoàn. Công đoàn các cấp 
căn cứ nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của 
người lao động để xác định nội dung và mục 
tiêu hoạt động để xây dựng được niềm tin, tạo 
sự gắn kết giữa người lao động với tổ chức 
công đoàn để công đoàn thực sự là tổ chức 
của người lao động, do người lao động và vì 
người lao động. Đồng thời có biện pháp phù 
hợp phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng, lôi 
kéo, kích động công nhân, người lao động 
đình công trái pháp luật, biểu tình, gây rối, 
làm mất an ninh, trật tự.

Năm là, tiếp tục sắp xếp, hoàn thiện mô 
hình tổ chức công đoàn các cấp tinh gọn, hoạt 
động hiệu lực hiệu quả. Xây dựng đội ngũ 
cán bộ công đoàn chuyên nghiệp, bảo đảm 
về số lượng, chất lượng, có trí tuệ, bản lĩnh, 
tâm huyết; có năng lực đối thoại, dẫn dắt, 
truyền cảm hứng, tập hợp, đoàn kết người 
lao động; đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng 
yêu cầu nhiệm vụ công tác công đoàn trong 
tình hình mới./.
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THÁNG CÔNG NHÂN 2022: MỖI HOẠT ĐỘNG ĐỀU THIẾT THỰC HƯỚNG VỀ 
ĐOÀN VIÊN VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

Nhân dịp kỷ niệm 136 năm Ngày Quốc tế Lao 
động 01/5 và tròn 10 năm triển khai Tháng 

Công nhân trên phạm vi toàn quốc, Tháng Công 
nhân năm 2022, Liên đoàn Lao động thành phố 
tổ chức và chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức 
nhiều hoạt động, không chỉ tập trung đẩy mạnh 
phong trào công nhân, viên chức, lao động 
(CNVCLĐ) mà còn nhiều hoạt động thiết thực 
hướng tới đoàn viên, CNVCLĐ còn khó khăn

Năm nay, Tháng Công nhân diễn ra trong 
bối cảnh khá đặc biệt, thành phố cùng cả nước 
vừa trải qua đại dịch Covid-19 với những ảnh 
hưởng không nhỏ đến đời sống, lao động, việc 
làm. Hiện nay, đại dịch Covid-19 đã lắng xuống, 
mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, 
đời sống nhân dân dần trở lại bình thường. Thời 
gian này cũng là điều kiện thuận lợi để LĐLĐ 
thành phố có thể tổ chức được những hoạt động 
lớn thu hút sự tham gia của nhiều người. Song 
cũng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 hơn 
một năm qua mà nhiều đoàn viên gặp khó khăn 
do thu nhập giảm, nhiều hoạt động công đoàn 

không tổ chức được. Năm nay kỷ niệm tròn 10 
năm Tháng Công nhân được Tổng LĐLĐ Việt 
Nam triển khai trên phạm vi cả nước theo Kết 
luận của Ban Bí thư, do vậy LĐLĐ thành phố đã 
sớm xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động 
Tháng Công nhân 2022 sao cho thật thiết thực 
và hiệu quả, hướng về đoàn viên, CNVCLĐ tại 
cơ sở.

Tháng Công nhân năm nay có chủ đề “Công 
nhân Hải Phòng: Tiên phong, sáng tạo, trách 
nhiệm, an toàn, thích ứng”, diễn ra từ ngày 01/5 
đến 31/5 với rất nhiều hoạt động.

LĐLĐ thành phố xác định 06 nhóm chỉ tiêu, 
03 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và 03 hoạt động 
lớn cấp thành phố. Trong đó phấn đấu kết nạp 
mới ít nhất 10.000 đoàn viên và thành lập mới 
50 CĐCS; phấn đấu giới thiệu 300 đoàn viên 
cho Đảng bồi dưỡng, kết nạp; phấn đấu đạt 
10.000 sáng kiến tham gia chương trình “1 triệu 
sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm 
chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng LĐLĐ 
Việt Nam phát động. Các cấp công đoàn phấn 

PHẠM THỊ XUÂN QUYÊN
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo - Nữ công Liên đoàn Lao động TP
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đấu có ít nhất 100 đề tài, giải pháp sáng kiến đề 
nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng lao động 
sáng tạo, trong đó có ít nhất 70 đề tài, giải pháp 
sáng kiến được công nhận và có 100 CNVCLĐ 
tiêu biểu được UBND thành phố, LĐLĐ thành 
phố tặng Bằng khen Lao động giỏi. Đối với việc 
ký kết thỏa ước lao động tập thể, các cấp công 
đoàn phấn đấu ký mới, ký lại ít nhất 100 bản, 
05 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở triển khai, 
thương lượng và ký thỏa ước lao động tập thể 
nhiều doanh nghiệp.

Nhằm hỗ trợ đoàn viên, CNVCLĐ gặp nhiều 
khó khăn, LĐLĐ thành phố trao tặng 1.900 suất 
quà, 200 suất trợ cấp, hỗ trợ xây sửa 20 nhà Mái 
ấm Công đoàn… với tổng trị giá hơn 2 tỷ đồng. 
Ngay tại Chương trình Phát động Tháng Công 
nhân 2022 diễn ra vào ngày 24/4/2022 vừa qua, 
LĐLĐ thành phố tổ chức nhiều hoạt động an 
sinh xã hội như Ngày hội “Phúc lợi đoàn viên 
Công đoàn Hải Phòng 2022” với hơn 20 gian 
hàng bán hàng trăm sản phẩm thiết thực giảm 
giá 10-50%. Khoảng 300 đoàn viên, CNVCLĐ 
được khám sức khỏe miễn phí, 1000 người được 
tặng quà 0 đồng cùng hàng nghìn người được 
cắt tóc, thay dầu xe máy, tặng mũ bảo hiểm đạt 
chuẩn miễn phí và tham gia chương trình hiến 
máu “Giọt hồng yêu thương”, tổng số thu được 
269 đơn vị máu…

Bên cạnh đó, Tháng Công nhân năm nay, 
LĐLĐ thành phố sẽ triển khai một số hoạt động 
mới như:

(1) Lắp hơn 70 điều hòa nhiệt độ cho 70 gian 
phòng trọ của các công nhân nhập cư là phụ 
nữ mang thai, đang nuôi con nhỏ, thể trạng sức 
khỏe yếu; kinh phí trang bị điều hòa sẽ được các 
cấp công đoàn thành phố vận động từ nguồn xã 
hội hóa từ các doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm.

(2) Tổ chức khám và tư vấn chăm sóc sức 
khỏe hậu COVID-19 cho hơn 1.100 CNVCLĐ 
có hoàn cảnh khó khăn. Phấn đấu mỗi CĐ cấp 
trên trực tiếp cơ sở tổ chức 01 buổi tuyên 
truyền sức khỏe “hậu Covid-19” cho đoàn 
viên, CNVCLĐ của đơn vị. 

Để đạt được các chỉ tiêu đề ra, LĐLĐ thành 
phố chỉ đạo các cấp công đoàn tập trung vào các 
nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu:

Thứ nhất: Chú trọng các hoạt động tuyên 
truyền về mục đích, ý nghĩa, truyền thống và 
hoạt động của Tháng Công nhân; truyền thống 
vẻ vang của giai cấp công nhân Việt Nam nói 
chung và giai cấp công nhân Hải Phòng nói 
riêng; ý nghĩa lịch sử, tinh thần bất diệt của của 

Ngày Quốc tế Lao động 1/5 và vai trò, tầm quan 
trọng ghi dấu mốc tròn 10 năm Tháng Công 
nhân được triển khai trên phạm vi toàn quốc… 
Tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính 
đáng và kịp thời định hướng tư tưởng của đoàn 
viên, công nhân, viên chức, lao động.

Thứ hai: Tổ chức phát động Tháng Công 
nhân 2022 gắn với Tháng hành động An toàn vệ 
sinh lao động với chủ đề: “Công nhân Việt Nam 
tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích 
ứng”, với trọng tâm tổ chức các hoạt động chăm 
lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng 
cho người lao động; các hoạt động văn hóa văn 
nghệ, thể dục thể thao; phát động và triểu khai 
có hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là hoàn 
thành chỉ tiêu chương trình “01 triệu sáng kiến 
nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng 
đại dịch Covid-19” do Tổng Liên đoàn Lao động 
Việt Nam phát động.

Thứ ba: Tập trung tham mưu với cấp ủy 
cùng cấp và phối hợp với chính quyền, chuyên 
môn cùng cấp về tổ chức hội nghị đối thoại giữa 
người đứng cầu cấp ủy, chính quyền với cán bộ 
công đoàn và đại diện người lao động tại các 
địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp theo 
Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 
của Bộ Chính trị và Quyết định số 1738-QĐ/
TU ngày 27/01/2015  của Ban Thường vụ thành 
ủy; tổ chức các hội nghị đối thoại - trao đổi giữa 
công đoàn cấp trên với người lao động tại các 
đơn vị theo các khối thi đua; Tổ chức diễn đàn 
“Công nhân vì doanh nghiệp - Doanh nghiệp 
vì Công nhân” tại các khu công nghiệp. Thực 
hiện việc hỗ trợ công nhân lao động và giám sát 
việc thực hiện các chính sách cho công nhân lao 
động, nhất là lao động khu vực phi chính thức, 
lao động yếu thế, lao động tại các đơn vị, doanh 
nghiệp tiềm ẩn nguy cơ tranh chấp lao động tập 
thể…

Đặc biệt, dự kiến trong sáng ngày 29/5/2022, 
LĐLĐ thành phố sẽ tổ chức Lễ đón nhận Huân 
chương độc lập Hạng Nhất và Hội nghị biểu 
dương Lao động sáng tạo, Lao động giỏi tiêu 
biểu, tổng kết Hội thi Sáng tạo kỹ thuật trong 
đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ thành phố năm 
2021 tại Hội trường lớn Cung Văn hóa Lao động 
Hữu nghị Việt Tiệp.
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Những tháng đầu  năm 
2022, cả nước nói 

chung, thành phố Hải 
Phòng vẫn chịu tác động 
không nhỏ của đại dịch 
Covid-19, mặc dù đã hạn 
chế được số ca tử vong 
do tỷ lệ tiêm vaccine được 
bao phủ nhiều nhưng số 
ca lây nhiễm tăng nhanh, 
có thời điểm lên tới gần 
180 ngàn ca/ngày đã làm 
cho CNVCLĐ thành phố 
lo lắng. Tuy nhiên dưới sự 
lãnh đạo sát sao của Đảng, 
Chính phủ, thành phố đã 
chủ động kiểm soát tốt tình 
hình và đạt được những kết 
quả quan trọng trong việc 
thực hiện “mục tiêu kép” 
vừa phòng, chống dịch, bệnh Covid-19 
vừa duy trì, phát triển các hoạt động kinh 
tế - xã hội. Các cấp công đoàn thành phố 
chủ động, sáng tạo trong công tác phòng, 
chống dịch bệnh. 

- Hưởng ứng Tháng hành động về An toàn 
vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2022, với 
chủ đề: “Tăng cường các biện pháp giảm thiểu 
rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện 
điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng 
an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch 
bệnh Covid - 19” các cấp công đoàn thành 
phố đã đổi mới và tăng cường các hoạt động 
truyền thông về ATVSLĐ cả trực tiếp và trực 
tuyến tới các cấp công đoàn, đoàn viên, người 
lao động, người sử dụng lao động với nhiều 
hình thức đa dạng, phong phú như:

- Xây dựng, phát hành các ấn phẩm, tài 
liệu, cảnh báo; sổ tay, tờ rơi, hướng dẫn về 
chủ đề, nội dung triển khai Tháng hành động 
về ATVSLĐ năm 2022; đa dạng hóa nhiều 
hình thức thông tin, tuyên truyền phù hợp 
trên nhiều kênh, phương tiện truyền thông đại 
chúng, nhất là hệ thống báo chí công đoàn, 

THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG 2022  
THÍCH ỨNG, AN TOÀN, LINH HOẠT VÀ HIỆU QUẢ

các trang thông tin điện tử, 
các fanpage, facebook 
của công đoàn các cấp, 
ứng dụng công nghệ 
thông tin, mạng xã hội, 
điện thoại thông minh, hệ 
thống các đài phát thanh 
quận, huyện, xã, phường, 
doanh nghiệp.

- Phát động phong 
trào thi đua về ATVSLĐ, 
phong trào quần chúng 
làm công tác ATVSLĐ; 
phong trào tự cải thiện 
điều kiện lao động tại nơi 
làm việc, thích ứng an 
toàn, linh hoạt và kiểm 
soát hiệu quả dịch bệnh 
Covid-19; phong trào 
“Xanh - Sạch - Đẹp, bảo 

đảm an toàn vệ sinh lao động”, cụ thể hóa 
thành các phong trào thi đua phù hợp với điều 
kiện của địa phương, ngành, doanh nghiệp. 
Qua đó thúc đẩy sự tham gia của người sử 
dụng lao động và người lao động trong việc 
bảo đảm ATVSLĐ.

- Đẩy mạnh việc phát triển về số lượng, 
đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả 
hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên 
ở các cơ sở sản xuất. Tổ chức tập huấn kiến 
thức về ATVSLĐ và kỹ năng, phương pháp 
hoạt động cho mạng lưới an toàn vệ sinh 
viên. 

- Tổ chức động viên, khen thưởng kịp thời 
đoàn viên, NLĐ 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. 

- Tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá 
nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào 
thi đua “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn 
vệ sinh lao động”, quan tâm tạo điều kiện cho 
đội ngũ an toàn vệ sinh viên tại cơ sở.

(xem tiếp trang 16 )

 NGUYỄN QUỐC KHÁNH
Phó Trưởng Ban Chính sách pháp luật Liên đoàn Lao động TP
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NÂNG CAO VAI TRÒ, VỊ THẾ CỦA LAO ĐỘNG NỮ TRONG THỜI KỲ ĐẨY MẠNH 
CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC

Điều 4, Điều lệ Hội 
LHPN Việt Nam 

quy định: Hội viên là nữ 
cán bộ, công chức, viên 
chức và công nhân lao động 
là lực lượng nòng cốt trong 
phong trào phụ nữ. Nữ cán 
bộ, công chức, viên chức và 
công nhân lao động đang 
sinh hoạt trong tổ chức 
Công đoàn là hội viên Hội 
LHPN Việt Nam; việc thực 
hiện Nghị quyết và Điều lệ 
Hội đối với hội viên là đoàn 
viên Công đoàn do Đoàn 
Chủ tịch Trung ương Hội 
LHPN Việt Nam phối hợp 
với Đoàn Chủ tịch Tổng 
Liên đoàn Lao động Việt 
Nam quy định.

Thực hiện Điều lệ Hội 
LHPN Việt Nam, Tổng LĐLĐ Việt Nam và Hội 
LHPN Việt Nam đã ký kết chương trình phối 
hợp tổ chức các hoạt động trong nữ cán bộ, công 
chức, viên chức và CNLĐ giai đoạn 2017-2022. 
Theo đó, có 9 nội dung cần phối hợp triển khai 
thực hiện: Phối hợp tuyên truyền và triển khai 
Nghị quyết Đại hội Hội LHPN Việt Nam và Đại 
hội Công đoàn Việt Nam;  Phát huy vai trò của 
nữ công tham gia ban chấp hành Hội LHPN các 
cấp; Phối hợp triển khai các hoạt động thực hiện 
các nội dung liên quan đến công tác nữ công, 
bình đẳng giới và gia đình; Phối hợp trong giám 
sát và phản biện xã hội các vấn đề liên quan đến 
lao động nữ, trẻ em và gia đình; Thành lập các 
mô hình thu hút lao động nữ giải quyết các vấn 
đề xã hội; Triển khai phong trào thi đua trong 
nữ công nhân viên chức: “Xây dựng người phụ 
nữ Việt Nam thời đại mới”, có kiến thức, có đạo 
đức, có sức khỏe, có trách nhiệm với gia đình, 
Tổ quốc, giàu lòng nhân ái, năng động, sáng 
tạo, trung hậu, đảm đang. Cuộc vận động Xây 
dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần vun 
đắp giá trị gia đình Việt Nam; Phối hợp triển 

khai các Đề án của Chính 
phủ (Đề án “Hỗ trợ nhóm 
trẻ độc lập, tư thục tại khu 
công nghiệp, khu chế xuất; 
Đề án: Tuyên truyền, giáo 
dục vận động phụ nữ tham 
gia giải quyết một số vấn 
đề xã hội liên quan đến phụ 
nữ; Đề án: Hỗ trợ phụ nữ 
khởi nghiệp); Phối hợp giới 
thiệu gương điển hình đề cử 
nhận giải thưởng Lê Chân, 
Kovalepskaia, Phụ nữ Việt 
Nam...

Để nâng cao vai trò vị 
thế của lao động nữ trong 
thời kỳ đẩy mạnh công 
nghiệp hóa hiện đại hóa 
đất nước, Hội LHPN và 
Nữ công Công đoàn cần 
tiếp tục triển khai có hiệu 

quả Chương trình phối hợp. Trong quá trình 
xây dựng và tổ chức các hoạt động phối hợp phải 
xác định rõ mức độ thiết thực của hoạt động. 
Hoạt động phải đáp ứng được nhu cầu của lao 
động nữ, giải quyết được những vấn đề xã hội, 
những vấn đề bức xúc liên quan đến lao động 
nữ. Hoạt động phải mang tính sáng tạo, phù hợp 
với điều kiện và môi trường làm việc, thu hút 
đông đảo lao động nữ tham gia. Thông qua hoạt 
động tạo ra sự thay đổi tích cực về vị trí, vai trò 
của lao động nữ trong gia đình và xã hội.

Nữ công Công đoàn các cấp tham mưu triển 
khai thực hiện, giám sát, phản biện, đề xuất biện 
pháp thúc đẩy bình đẳng giới thực chất trong 
lĩnh vực lao động. Pháp luật Việt Nam quy định 
rõ các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong 
lĩnh vực lao động. Tuy nhiên, trên thực tế, việc 
thực hiện các biện pháp này vẫn còn những 
bất cập, vướng mắc ảnh hưởng đến việc bảo 
đảm bình đẳng giới, ảnh hưởng đến vai trò và 
vị trí của lao động nữ. Nữ thường được tuyển 
vào vị trí việc làm mang tính hỗ trợ  nên có thu 
nhập thấp, ít có cơ hội thăng tiến. Nếu phụ nữ 

NGUYỄN THỊ THÚY HỒNG
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ TP
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có chuyên môn, được đào tạo nghề sẽ có công 
việc ổn định, thu nhập tốt hơn, do đó cũng có cơ 
hội khẳng định vị trí của mình trong xã hội và 
gia đình. Người sử dụng lao động tạo điều kiện 
về vệ sinh, an toàn lao động cho lao động nữ 
thì phụ nữ vẫn có thể làm việc trong các ngành, 
nghề nguy hiểm, tiếp xúc với chất độc hại mà 
không ảnh hưởng tới sức khỏe sinh sản, không 
mất đi cơ hội làm việc và cống hiến. 

Hoạt động của Hội LHPN và  nữ công Công 
đoàn các cấp cần thực hiện tốt một số biện pháp 
sau:

Thứ nhất, rà soát hệ thống các văn bản pháp 
luật có liên quan thực hiện nhất quán việc lồng 
ghép các biện pháp bình đẳng giới trong lĩnh 
vực lao động nhằm đảm bảo tính thống nhất 
và đồng bộ trong hệ thống pháp luật cũng như 
chính sách để bảo đảm bình đẳng giới thực chất 
trong lĩnh vực lao động.

Thứ hai, cần xem xét để sửa đổi biện pháp 
thúc đẩy bình đẳng giới có liên quan đến quy 
định người sử dụng lao động tạo điều kiện vệ 
sinh, an toàn lao động cho lao động nữ làm việc 
trong một số ngành, nghề nặng nhọc, nguy hiểm 
hoặc tiếp xúc với các chất độc hại. Vì, quy định 
này dễ dẫn đến sự nhầm lẫn với quy định có liên 
quan đến các chính sách bảo vệ, hỗ trợ người 
mẹ. Do đó, theo quan điểm củachúng tôi, nên 
quy định theo hướng: Người sử dụng lao động 
tạo điều kiện để lao động nữ làm việc trong một 
số ngành, nghề nặng nhọc, nguy hiểm hoặc tiếp 
xúc với các chất độc hại không bị ảnh hưởng 
đến chức năng sinh sản. 

Thứ ba, đẩy mạnh thực hiện biện pháp đào 
tạo, nâng cao năng lực cho lao động nữ. Đây là 
biện pháp có tính chất cấp bách nhất hiện nay 
cần phải thực hiện tốt để bảo đảm bình đẳng giới 
trong lĩnh vực lao động. Bên cạnh đó, cần tăng 
cường những giải pháp nhằm thay đổi nhận thức 
của xã hội trong việc hướng nghiệp. Thực tế cho 
thấy, ở nhiều khu công nghiệp hiện nay tiếp 
nhận một lực lượng lao động không nhỏ có trình 
độ đại học nhưng chấp nhận làm công ăn lương 
như những lao động không qua đào tạo. Qua đó 
cho thấy, tình trạng “thừa thầy, thiếu thợ” đã và 
đang là một hiện tượng khá phổ biến trong nhiều 
năm qua ở nước ta, vừa gây lãng phí, vừa tác 
động không nhỏ đến việc bảo đảm cơ hội việc 
làm cho lao động nữ.

Sứ mệnh của Hội LHPN Việt Nam cũng như 
của nữ công Công đoàn Việt Nam là: Phấn đấu 
vì sự tiến bộ, bình đẳng và phát triển của phụ nữ.

Để thực hiện được sứ mệnh này nhằm nâng 
cao vị trí, vai trò của phụ nữ nói chung và của 
lao động nữ nói riêng trong thời kỳ đẩy mạnh 
công nhiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nghị 
quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc đã nêu 
rõ 3 nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện.

Nhiệm vụ 1: Hỗ trợ phụ nữ phát triển, hội 
nhập và vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình Việt 
Nam.

Nhiệm vụ 2: Tham gia xây dựng Đảng, chính 
quyền, vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới.

 Nhiệm vụ 3: Xây dựng tổ chức Hội vững 
mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả.

Phát động Phong trào thi đua “Xây dựng 
người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, Có kiến 
thức, có đạo đức, có sức khỏe, có trách nhiệm 
với gia đình, Tổ quốc, giàu lòng nhân ái, năng 
động, sáng tạo, trung hậu, đảm đang.

Triển khai thực hiện Cuộc vận động “Xây 
dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần vun 
đắp giá trị gia đình Việt Nam”. 

Nghị quyết cũng nêu rõ 5 giải pháp cụ thể: 
Đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành của tổ chức 
Hội; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Hội; đổi 
mới công tác truyền thông; mở rộng liên kết, xã 
hội hoá nguồn lực cho công tác phụ nữ và bình 
đẳng giới; xây dựng phụ nữ Hải Phòng phát 
triển toàn diện đáp ứng yêu cầu phát triển của 
thành phố.

Nâng cao vị trí, vai trò của lao đông nữ trong 
thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa 
đất nước là nhiệm vụ quan trọng của các cấp 
Hội LHPN và Nữ công Công đoàn. Thực hiện 
tốt chương trình phối hợp giữa Hội LHPN và 
Tổng LĐLĐ Việt Nam; Thúc đẩy thực hiện các 
biện pháp bình đẳng giới thực chất trong lĩnh 
vực lao động và triển khai 3 nhiệm vụ trong tâm, 
phong trào thi đua, các cuộc vận động của Hội 
LHPN Việt Nam. Đa dạng hóa các hoạt động 
giáo dục, các mô hình hoạt động phù hợp, khai 
thác các nguồn lực để hỗ trợ lao động nữ  chủ 
động học tập, nâng cao kiến thức, kỹ năng, đạo 
đức, sức khỏe, tự hoàn thiện bản thân, nhận thức 
vai trò, trách nhiệm của mình trong gia đình và 
xã hội là các giải pháp nâng cao vị trí, vai trò của 
lao động nữ trong giai đoạn hiện nay.
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Giải pháp đảm bảo cho quyền hoạt động của 
cán bộ công đoàn cơ sở

     BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ HẢI PHÒNG

Sau gần 30 năm xây dựng và phát triển, 
từ chỉ quản lý 01 khu chế xuất và 02 

khu công nghiệp, hiện nay Ban Quản lý đang 
quản lý KKT Đình Vũ - Cát Hải (tổng diện 
tích 22.540 ha) và 25 khu công nghiệp theo 
quy hoạch (tổng diện tích 12.702 ha), được 
quy hoạch là khu kinh tế tổng hợp, trung tâm 
kinh tế biển đa ngành, đa lĩnh vực, đô thị công 
nghiệp, thương mại, du lịch hiện đại, trở thành 
động lực phát triển của Hải Phòng và các tỉnh 
vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ, là cửa ngõ 
hội nhập của Việt Nam. Đến thời điểm hiện nay 
quản lý trên 500 dự án với trên 600 doanh nghiệp 
bao gồm: doanh nghiệp hạ tầng, doanh nghiệp 
hoạt động trong KCN, KKT, nhà thầu, nhà 
cung cấp dịch vụ trong KCN và trên 184.000 
lao động.

* Công tác quản lý nhà nước về thực 
hiện quyền hoạt động của cán bộ công đoàn 
cơ sở

Hiện nay tình hình thu hút đầu tư nhất là 
các dự án công nghệ cao vào các KCN, KKT 
(gọi chung là KKT) tiếp tục tăng cao; những 
tập đoàn hàng đầu thế giới đầu tư với số vốn 
hàng tỷ USD: Bridgestone, LG Electronics, 
LG Display, LG Innotek, Kyocera, Regina...
đang hoạt động và tiếp tục phát triển mở rộng 
sản xuất. Ngoài ra còn nhiều dự án, doanh 
nghiệp FDI, DDI đã, đang đầu tư và hoạt động 
trong KCN, KKT có phát sinh quan hệ lao động 
đã giải quyết việc làm, nâng cao đời sống, thu 
nhập cho hàng vạn người lao động trong các 
KKT. Cùng với lực lượng lao động trong doanh 
nghiệp tăng nhanh, bình quân mỗi năm tăng 15,7%, 
đồng thời cũng là nguồn thuận lợi cho công tác 
phát triển các tổ chức Đảng, chính trị, đoàn 
thể: Chi bộ Đảng, Công đoàn cơ sở, Chi đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh... theo đúng tinh thần 
triển khai Nghị quyết 28-NQ/NQ của Thành 
uỷ Hải Phòng về “củng cố và phát triển tổ 
chức Đảng, đoàn thể trong các Doanh nghiệp, 
HTX, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập”. Theo 
đó:

Đảng bộ, Công đoàn KKT tập trung tuyên 
truyền chủ trương, chính sách của Đảng, 
Nhà nước cho công nhân nhằm xây dựng tác 
phong công nghiệp, ý thức chấp hành kỷ luật 
lao động của công nhân lao động. Tăng cường 
bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao nhận thức và 
có biện pháp phù hợp phòng ngừa, ngăn chặn 
việc lợi dụng, lôi kéo, kích động công nhân, 
người lao động ngừng việc tập thể, đình công 
trái pháp luật, gây rối, làm mất an ninh trật tự.

Tập trung đổi mới nội dung, đa dạng hóa 
các hình thức, giúp đoàn viên, người lao động 
nhận thức sâu sắc về Đảng và tham gia vào 
các tổ chức, hoạt động của Công đoàn, Chi 
bộ. Từ đó phát hiện và giới thiệu đoàn viên 
ưu tú cho Đảng, xem xét kết nạp; gây dựng 
hạt nhân trong doanh nghiệp để đại diện cho 
người lao động đóng góp tiếng nói, có trách 
nhiệm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích của 
người lao động. 

Làm tốt công tác cán bộ, quy hoạch cán 
bộ nguồn từ công đoàn; Lãnh đạo công tác 
nhân sự đại hội công đoàn các cấp theo đúng 
nguyên tắc, quy trình của Đảng, Nhà nước và 
Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Nhân sự BCH 
Công đoàn phải đảm bảo các tiêu chuẩn, điều 
kiện, tiêu biểu, có uy tín, am hiểu về tình hình 
công nhân lao động và doanh nghiệp. Nêu cao 
ý thức trách nhiệm của đoàn viên là đảng viên 
trong xây dựng tổ chức công đoàn.
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Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng 
phối hợp với các sở, ban, ngành, Công đoàn 
Khu Kinh tế đã thực hiện có hiệu quả các 
hoạt động sau:

Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, giáo 
dục pháp luật về lao động và các quy định 
khác của pháp luật có liên quan đến tổ chức 
công đoàn; quyền, nghĩa vụ của người lao 
động; thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý 
hành vi vi phạm pháp luật về lao động, công 
đoàn, BHXH, ATVSLĐ, việc làm…; phối hợp 
với Công đoàn chăm lo và bảo đảm quyền, lợi 
ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Hướng dẫn doanh nghiệp lấy ý kiến 
của Công đoàn khi xây dựng chính sách, pháp 
luật liên quan trực tiếp đến tổ chức công đoàn, 
quyền, nghĩa vụ của người lao động theo đúng 
quy định của pháp luật.

Trong quá trình hỗ trợ, giải quyết vướng 
mắc của doanh nghiệp, người lao động đã có 
sự phối hợp và tạo điều kiện để Công đoàn 
tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế 
- xã hội, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp 
pháp, chính đáng của người lao động. Khi có 
những vụ việc phát sinh phối hợp với chủ sử 
dụng lao động, tổ chức Công đoàn giải quyết 
tranh chấp lao động và những vấn đề liên quan 
đến việc thực hiện pháp luật về lao động. Kịp 
thời giám sát, giải quyết và kiến nghị những 
vấn đề bức xúc của người lao động nhằm xây 
dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định 
và tiến bộ. 

Cùng với Công đoàn Khu Kinh tế hướng 
dẫn doanh nghiệp triển khai có hiệu quả trong 
thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập 
thể đảm bảo đúng quy trình, thủ tục, các khoản 
có lợi hơn cho người lao động so với quy định 
của pháp luật. 

Tăng cường công tác tuyên truyền về quyền 
lợi của người lao động, kiến nghị với các cơ 
quan có thẩm quyền và các doanh nghiệp 
quan tâm xây dựng nơi ở, nơi sinh hoạt văn 
hóa, thể thao cho công nhân lao động, đẩy 
nhanh tiến độ triển khai xây dựng các khu nhà 
ở công nhân: Công ty TNHH Regina Miracle 
International Việt Nam, Công ty USI, Công ty 

Pegatron Hải Phòng, đảm bảo an sinh xã hội, 
quyền lợi cho người lao động, đặc biệt đối với 
lao động nhập cư. 

*Giải pháp về thực hiện quyền hoạt động 
của cán bộ công đoàn cơ sở

Tiếp tục phối hợp các sở, ban, ngành, đặc 
biệt là Ban Dân vận Thành ủy, Liên đoàn 
Lao động địa phương, Công đoàn Khu Kinh 
tế đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến 
pháp luật cho lực lượng công nhân, lao động 
làm việc trong các doanh nghiệp thuộc KKT 
để nâng cao ý thức kỷ luật, chấp hành pháp 
luật của người lao động. Đổi mới nội dung, 
phương pháp giáo dục chính trị tư tưởng, nâng 
cao nhận thức về mặt chính trị, phẩm chất đạo 
đức, lối sống, ý thức công nhân, tác phong 
công nghiệp. Làm tốt quy chế dân chủ ở cơ 
sở và tăng cường đối thoại nhằm tạo tiếng nói 
chung giữa chủ sử dụng lao động và tổ chức 
đại diện người lao động tại doanh nghiệp.

Chăm lo xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở 
vững mạnh, thực sự là tổ chức bảo vệ quyền 
lợi chính đáng cho công nhân. Ban Quản lý 
KKT phối hợp với Công đoàn Khu kinh tế đổi 
mới hình thức, nội dung bồi dưỡng nghiệp vụ 
đối thoại cho cán bộ công đoàn cơ sở; đa dạng 
hóa các hoạt động công đoàn, tập trung cho 
nhiệm vụ chính là đấu tranh để bảo vệ quyền, 
lợi ích hợp pháp của người lao động, xứng 
đáng là thủ lĩnh tại doanh nghiệp. 

Tranh thủ sự quan tâm của Thành ủy, 
HĐND, UBND, của các cấp, ngành đẩy mạnh 
thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TU, chú 
trọng phát triển đảng viên mới ở các doanh 
nghiệp chưa có tổ chức Đảng, Công đoàn, 
Đoàn Thanh niên; tạo nguồn và chú trọng kết 
nạp các quần chúng ưu tú làm việc trong các 
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, lấy 
tổ chức công đoàn làm tiền đề để phát triển 
tổ chức đảng. Nghiên cứu đổi mới nội dung, 
hình thức phát triển tổ chức đảng, đoàn thể 
trong các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh 
nghiệp FDI; thông qua các hạt nhân ưu tú tại 
cơ sở để lan tỏa, phát triển sáng kiến, sáng tạo, 
nâng cao năng suất lao động cùng với doanh 
nghiệp phát triển bền vững, ổn định hơn. 
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GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN VIÊN, 
NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TẠI CƠ SỞ, DOANH NGHIỆP

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN TIÊN LÃNG

Tiên Lãng là huyện thuần nông, 
CNVCLĐ chủ yếu là cán bộ 

công chức công  tác tại các cơ quan 
hành chính sự nghiệp (HCSN), xã, 
thị trấn, các trường học trên địa bàn 
huyện. Hiện nay LĐLĐ huyện quản 
lý toàn diện 135 đầu mối CĐCS gồm: 
12 Cơ quan HCSN, 21 xã, thị trấn, 72 
trường học và 30 doanh nghiệp ngoài 
Nhà nước. 

Số CNLĐ tại các doanh nghiệp trên địa 
bàn huyện chủ yếu là lao động phổ thông, 
trình độ thấp. Để hoạt động công đoàn tại cơ 
sở và các doanh nghiệp đạt kết quả tốt, trong 
những năm qua, LĐLĐ huyện đã chủ động 
thay đổi phương thức hoạt động:

Thứ nhất, kịp thời điều chỉnh phương thức 
hoạt động Công đoàn, đặc biệt là hoạt động 
tuyên truyền phù hợp với công tác chống 
dịch. Thay bằng tổ chức các buổi tuyên 
truyền tập thể tại các doanh nghiệp; tăng 
cường tuyên truyền trên trang mạng xã hội 
Facebook và zalo, trung bình mỗi ngày từ 3 
- 5 thông tin. Hiện tại, LĐLĐ huyện có trang 
Facebook Công đoàn Tiên Lãng với gần 3.500 
kết nối. Lập 05 Zalo, 01 trang chung LĐLĐ 
huyện và 04 trang cho các loại hình CĐCS: 
Khối Giáo dục, khối Doanh nghiệp, khối Xã 
và khối Cơ quan để phục vụ cho công tác chỉ 
đạo phù hợp với loại hình CĐCS và mỗi cán 
bộ công đoàn là một tuyên truyền viên tích 
cực trên mạng xã hội. 

Thứ hai, sử dụng đội ngũ đoàn viên cốt cán 
trong các doanh nghiệp làm nhân tố tạo hiệu 
ứng nhân rộng việc làm tốt của đoàn viên, 
NLĐ, đồng thời là kênh thông tin quan trọng 
để nắm rõ tình hình tư tưởng đoàn viên, NLĐ 
để có giải pháp xử lý kịp thời, phù hợp.... Để 
làm được việc này, đòi hỏi người cán bộ công 
đoàn phải thực sự là người tâm huyết, biết hy 
sinh (thời gian, công sức...) và cần phải có 
phẩm chất: Yêu công việc - Đủ sự tự tin - Biết 

hy sinh - Xử lý tình huống linh hoạt và  Sáng 
tạo.

Thứ ba, chú trọng nâng cao chất lượng đội 
ngũ CĐCS. LĐLĐ huyện thường xuyên quan 
tâm bồi dưỡng kiến thức, năng lực, kỹ năng 
cho đội ngũ cán bộ CĐCS thông qua việc tổ 
chức tập huấn nghiệp vụ và thường xuyên 
trao đổi chia sẻ, hướng dẫn cán bộ CĐCS tại 
Doanh nghiệp như: Tập huấn về Thỏa ước 
LĐTT; Ký Thỏa ước, Thỏa ước nhóm với các 
Doanh nghiệp cùng lĩnh vực ngành nghề trên 
địa bàn.

Thứ tư, tạo mối quan hệ phối hợp, bình 
đẳng giữa tổ chức công đoàn với các cơ quan, 
đơn vị phối hợp và doanh nghiệp, thông qua 
các hoạt động đối thoại hàng năm giữa Chủ 
tịch UBND huyện, Giám đốc Doanh nghiệp 
với CNLĐ nhằm góp phần tháo gỡ cơ chế 
chính sách, những khó khăn của CNVCLĐ 
để điều chỉnh kịp thời, đảm bảo cuộc sống 
cho người lao động được tốt hơn.

LĐLĐ huyện duy trì phương châm “Năng 
đến thành gần, năng gần thành thân”. Chính 
vì thế, năm 2021, LĐLĐ huyện đã huy động 
được hơn 250 triệu cho hoạt động Tết Sum 
vầy nhằm chăm lo cho người lao động, nổi 
bật là huy động được 70 triệu đồng để hỗ 
trợ xây dựng nhà Mái ấm công đoàn cho 
đoàn viên.
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Từ giải pháp trên mọi hoạt động của CĐCS 
và LĐLĐ huyện đã được sự đồng thuận và tạo 
điều kiện của các đơn vị phối hợp, các doanh 
nghiệp để CĐCS tổ chức các phong trào thi 
đua cũng như các hoạt động công đoàn thực 
sự thiết thực, hiệu quả.

Thứ năm, thực hiện phong trào thi đua 
“Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”.

Năm 2021, có 97% CĐCS thực hiện đăng 
ký thi đua, đã có 522 sáng kiến được công 
nhận; 41 tập thể, 37 cá nhân được các cấp 
công đoàn khen thưởng. Về Cuộc vận động 
đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính,  LĐLĐ 
huyện đã sớm triển khai việc thu cấp kinh phí 
công đoàn qua ngân hàng và thiết kế phần 
mềm quản lý tài chính CĐCS trên máy mang 
lại hiệu quả khá tốt. Từ đó đã rút ra được bài 
học: Uy tín, trách nhiệm, linh hoạt, sáng tạo là 
chìa khóa của mọi thành công.

Hằng năm phối hợp UBND huyện tổ chức 
hoạt động biểu dương tôn vinh Lao động giỏi, 
Lao động sáng tạo; Biểu dương cán bộ công 
đoàn cơ sở tiêu biểu; Gặp mặt các thầy cô giáo 
có nhiều thành tích xuất sắc trong giảng dạy,...

Thông qua đổi mới công tác tuyên truyền, 
vận động CNVCLĐ tích cực tham gia các 
phong trào thi đua và hoạt động công đoàn 
tại cơ sở, doanh nghiệp đã góp phần rất lớn 
vào việc hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu 
đề ra trong năm, trong đó nhiều chỉ tiêu đạt 
cao như: Phát triển đoàn viên, thành lập Công 
đoàn cơ sở, thu kinh phí công đoàn, huy động 
xây dựng nhà MÂCĐ,…

Những giải pháp trên đã góp phần lớn vào 
kết quả hoạt động năm 2021 của LĐLĐ huyện 
Tiên Lãng, nhiều tập thể, cá nhân được khen 
cao; LĐLĐ huyện hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ, được LĐLĐ TP tặng Cờ thi đua xuất sắc.

THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ ATVSLĐ…
(tiếp theo trang 10)

- Tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 
04/CT-TLĐ ngày 03/3/2017 về việc tiếp tục đẩy 
mạnh phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm 
an toàn vệ sinh lao động” trong tình hình mới 
và 5 năm thực hiện Nghị quyết số 10c/NQ-BCH 
ngày 12/01/2017 về “Nâng cao hiệu quả công 
tác ATVSLĐ của tổ chức công đoàn trong tình 
hình mới.” 

- Chỉ đạo các công đoàn cơ sở tăng cường 
phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức 
các hoạt động tự kiểm tra, rà soát nội quy, quy 
trình ATVSLĐ trong các phân xưởng, tổ, đội 
theo quy định.

- Tổ chức các hoạt động hướng dẫn, tư vấn cụ 
thể về kỹ năng, quy trình làm việc an toàn, các 
quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người sử 
dụng lao động và người lao động trong công tác 
ATVSLĐ; chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề 
nghiệp; các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của 
doanh nghiệp, người lao động khi tham gia bảo 
hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

- Tổ chức tập huấn cho cán bộ công đoàn, 
an toàn vệ sinh viên, người lao động nhận diện, 
đánh giá nguy cơ rủi ro, cải thiện điều kiện làm 
việc an toàn, vệ sinh trong doanh nghiệp, cơ sở, 

tổ, đội, phân xưởng, nhà máy các công trình xây 
dựng, giao thông nơi đông người qua lại, các 
trung tâm thương mại về đảm bảo an toàn trong 
lao động, sản xuất và phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19; chủ động trong công tác phòng ngừa, 
huấn luyện kỹ năng làm việc an toàn cho người 
lao động, các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh 
tăng cường tổ chức các hoạt động tập huấn, huấn 
luyện chuyên đề về ATVSLĐ cho nhân viên y tế 
trong phòng chống dịch.

- Tổ chức khám sức khỏe hậu Covid- 19 cho 
đoàn viên, người lao động; gặp mặt, thăm hỏi, 
động viên các nạn nhân và thân nhân người bị 
tai nạn lao động, công nhân lao động có hoàn 
cảnh khó khăn....

Mặc dù bị ảnh hưởng của dịch, bệnh Covid-19 
nhưng các chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong Tháng 
hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 
2022 đã cơ bản hoàn thành. Hoạt động của các 
cấp công đoàn thành phố đã nhận được sự quan 
tâm, chỉ đạo kịp thời của cấp ủy Đảng, sự phối 
hợp hiệu quả của chính quyền, chuyên môn 
đồng cấp, vị thế, vai trò của tổ chức công đoàn 
một lần nữa được khẳng định, xứng đáng là chỗ 
dựa tin cậy của đoàn viên, người lao động./.   
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THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ĐỂ CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH MAY MẶC, DA GIẦY 
ĐẢM BẢO CÁC TIÊU CHUẨN TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ
CÔNG ĐOÀN CÔNG TY TNHH REGINA MIRACLE INTERNATIONAL VIỆT NAM

Công ty TNHH Regina 
Miracle International 

Việt Nam  là doanh nghiệp FDI 
100% vốn đầu tư của Hong 
Kong, địa chỉ tại KCN VSIP, 
huyện Thủy Nguyên,  Hải 
Phòng, giấy phép đầu tư được 
cấp ngày 20/3/2014. Ngành 
nghề: sản xuất, gia công, các 
sản phẩm nội y, quần áo thể 
thao, giầy thể thao cho những 
nhãn hàng hàng đầu thế giới. 
Công ty đã đầu tư xây dựng 
5 nhà máy sản xuất A, B, C, 
D, E tại KCN VSIP, các nhà 
máy đã lần lượt đi vào hoạt 
động từ năm 2015 đến 2022, 
trải qua gần 7 năm hoạt động, 
đến nay số lượng công nhân viên đã lên đến 
37.000 lao động, trong thời gian tới số lao 
động tiếp tục tăng lên đến hơn 40.000 người. 

Trong quá trình toàn cầu hóa và hội nhập 
quốc tế đang diễn ra hết sức nhanh chóng, 
Việt Nam đã và đang phê chuẩn các công ước 
quốc tế, trong đó Công ước số 98 tập trung 
về vấn đề thương lượng tập thể giữa người 
lao động và người sử dụng lao động. Việc phê 
chuẩn Công ước này sẽ tạo cơ hội cho Công 
đoàn cơ sở  không bị chi phối bởi nhà quản lý 
doanh nghiệp. Đây là chìa khóa để xây dựng 
quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, 
vì sự phát triển bền vững. 

Quá trình vận dụng thực tiễn tại các doanh 
nghiệp nói chung, đặc biệt là các doanh nghiệp 
da giầy, may mặc nói riêng, các doanh nghiệp 
này cần sử dụng lực lượng lớn cho nên phải 
xây dựng được các tiêu tiêu chuẩn chung về 
lao động và Công đoàn cụ thể như sau:

Xây dựng và ban hành quy chế dân chủ 
tại doanh nghiệp và đảm bảo nguyên tắc thực 
hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc 
như: thiện chí, hợp tác, trung thực, bình đẳng, 
công khai, minh bạch, tôn trọng quyền và lợi 

ích hợp pháp của người lao động, không trái 
với pháp luật và đạo đức xã hội. 

Đảm bảo việc làm và thu nhập cho người 
lao động; mức thu nhập phải đủ sống, không 
phân biệt giới tính, vùng miền, phải trả đúng 
năng lực của người lao động. 

Ký kết thỏa ước lao động tập thể có nhiều 
điều khoản cho người lao động và cam kết 
thực hiện tốt những điều khoản đã ký kết. 

Môi trường làm việc sạch sẽ thoáng mát, 
đảm bảo an toàn vệ sinh lao động cũng như 
sức khỏe cho người lao động.

Xây dựng và điều chỉnh nhiều chính sách, 
chế độ phúc lợi, linh hoạt phù hợp đáp ứng 
được tình hình thực tế tạo ra sức hút trong quá 
trình tuyển dụng và ổn định lao động. 

Công tác chăm lo, nâng cao đời sống vật 
chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động 
ngày một nâng cao.

Tổ chức Hội nghị người lao động, đối thoại 
định kỳ, tổ chức cuộc họp, đối thoại đột xuất 
khi vấn đề phát sinh trong quan hệ lao động.

Xây dựng chính sách khuyến khích lao 
động, thưởng sản lượng, năng suất tại doanh 
nghiệp.

(xem tiếp trang 26)
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Liên đoàn Lao động TP tổ chức Hội nghị 
Ban Thường vụ lần thứ 22, khóa XIV, 

nhiệm kỳ 2018 - 2023

Liên đoàn Lao động TP tổ chức Hội nghị khảo sát, 
đánh giá kết quả thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt NamChương trình tiếp nhận hỗ trợ và trao tặng 

máy Điều hòa cho 
“Khu nhà ở công nhân văn minh, an toàn”

Liên đoàn Lao động TP tặng Thùng rác cho
 “Khu nhà ở công nhân văn minh, an toàn”

Liên đoàn Lao động TP tổ chức Hội nghị 
lấy ý kiến đánh giá nội dung của Điều lệ Công đoàn 

Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Liên đoàn Lao động TP tổ chức Hội nghị đánh giá 
nội dung, kết quả thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam
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Tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho cộng tác viên 
Quỹ trợ vốn CNVCLĐ nghèo LĐLĐ thành phố

Liên đoàn lao động huyện Tiên Lãng tổ chức 
Lễ báo công lớp Đảng viên Nguyễn Đức Cảnh

Liên đoàn Lao động huyện An Dương tuyên truyền, 
triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 

của Bộ Chính trị

Liên đoàn Lao động huyện Thủy Nguyên
 tuyên truyền, triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 

12/6/2021 của Bộ Chính trị

Hội thi “Cô giáo tài năng - thanh lịch” 
Trường Tiểu học Chu Văn An, quận Ngô Quyền

Liên đoàn Lao động quận Kiến An tổ chức Hội nghị
Ký kết chương trình Thỏa thuận hợp tác với Công ty

TNHH Medlatec Hải Phòng năm 2022
Ký kết thỏa ước LĐTT nhiều doanh nghiệp 
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Công đoàn Khu Kinh tế tổ chức Hội nghị quán triệt
 Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 

của Bộ Chính trị

Công đoàn Viên chức thành phố Hải Phòng tổ chức 
Hội nghị sơ kết Quý 1 năm 2022

Liên đoàn Lao động Quận Ngô Quyền tổ chức 
Giải Bóng đá CNVCLĐ năm 2022

Công đoàn ngành Y tế tổ chức quán triệt, triển khai 
Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 

của Bộ Chính trị

Công đoàn ngành Công Thương tuyên truyền về 
chính sách pháp luật cho người lao động 

Liên đoàn Lao động TP Tổ chức Khai mạc Giải bóng đá 
Cán bộ, công chức, viên chức và công nhân lao động 

Thành phố Hải Phòng năm 2022
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NỮ NHÀ GIÁO ĐAM MÊ SÁNG TẠO
   HÀ LINH

Với sáng kiến “Đổi mới phương pháp dạy học 
trong các tiết luyện tập, ôn tập chương ở 

chương trình Vật lí THPT nhằm phát triển năng 
lực học sinh thông qua tổ chức hoạt động học theo 
nhóm và hướng dẫn học sinh tự học”, cô giáo Vũ 
Thị Hoàn, Trường THPT Hùng Thắng (huyện Tiên 
Lãng) vinh dự nhận Bằng Lao động sáng tạo của 
Tổng LĐLĐ Việt Nam năm 2020.

Gặp cô giáo Vũ Thị Hoàn tại Hội nghị Tổng 
kết hoạt động Công đoàn giáo dục năm học 2020-
2021, cảm nhận niềm vui hiện rõ trên gương mặt 
nữ nhà giáo có 18 năm gắn bó với nghề “trồng 
người”. Nói về sáng kiến giúp mình lần đầu 
nhận Bằng Lao động sáng tạo, cô Hoàn cho biết: 
Trước đây, chương trình dạy học truyền thống 
hay chương trình giáo dục “định hướng nội dung” 
thường chú trọng việc truyền thụ kiến thức đến 
học sinh. Với những tiết dạy ôn tập thường được 
thực hiện bằng hình thức như: Trả lời câu hỏi trắc 
nghiệm hoặc giải bài tập tự luận để học sinh nắm 
kiến thức theo trình tự logic. Trong quá trình đó, 
học sinh tự giải bài tập, rồi giáo viên trình bày lời 
giải lên bảng để học sinh ghi lại. Với phương pháp 
này, học sinh làm việc thụ động theo chỉ đạo của 
giáo viên, dễ gây nhàm chán. Đồng thời, không 
phát huy hết năng lực học sinh như: Giao tiếp, 
sáng tạo, hoạt động nhóm, thuyết trình, năng lực 
tự học, năng lực khai thác và sử dụng công nghệ 
thông tin… Kiến thức lĩnh hội được không có sự 
liên quan với các môn học khác, không chú trọng 
nhiều đến việc liên hệ với thực tế đời sống, khiến 
học sinh không có năng lực giải quyết các vấn đề 
gắn liền với thực tiễn đặt ra.

Để giải quyết hạn chế trên, tiến tới mục tiêu 
phát triển năng lực học sinh, cô giáo Vũ Thị Hoàn 
có sáng kiến đa dạng hóa hình thức dạy học, chú ý 
hoạt động xã hội, nghiên cứu khoa học trong các 
tiết luyện tập, ôn tập chương ở chương trình Vật 
lí THPT. Theo đó, thông qua hoạt động nhóm học 
sinh có khả năng tự học, tự thiết kế một số đồ dùng 
dạy học đơn giản có thể dùng trong quá trình giảng 
dạy ở các năm học tiếp theo mang lại hiệu quả cao 
cho quá trình dạy và học như: Thiết kế ống Tesla; 
thiết kế nhạc cụ hơi từ ống nhựa, tre, trúc; thiết kế 
đèn ngủ dùng nguồn điện từ chanh, muối và nước; 
máy thu thanh đơn giản, tên lửa nước và một số đồ 
chơi trẻ em từ vật liệu tái chế… 

Qua triển khai từ năm học 2018-2019 đến nay, 
các tiết ôn tập môn Vật lý triển khai theo sáng kiến 
của cô Hoàn được học sinh nhà trường đón nhận 

nồng nhiệt. Không khí lớp học thêm hào hứng. 
Học sinh phát huy được tính tích cực, chủ động, 
sáng tạo và một số năng lực tiềm ẩn. Giáo viên 
có thể phát hiện sở trường, sở thích và đam mê 
của từng học sinh, giúp các em định hướng nghề 
nghiệp tương lai. Đồng thời, làm phong phú hơn hệ 
thống học cụ và phòng thí nghiệm của nhà trường, 
phục vụ trong những năm học tiếp theo. 

Trong suốt quá trình làm nghề, cô giáo Vũ 
Thị Hoàn rất chú trọng đến việc đổi mới phương 
pháp giảng dạy nhằm phát huy tốt năng lực của 
học sinh, truyền cảm hứng giúp các em yêu thích 
môn Vật lý. Bên cạnh đó, cô Hoàn cũng rất “mát 
tay” trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Trong 
năm học 2018-2019, đội tuyển học sinh giỏi dưới 
sự dìu dắt của cô Hoàn, đoạt 1 giải Ba và 2 giải 
Khuyến khích trong kì thi chọn học sinh giỏi thành 
phố môn Vật lí. Còn ở năm học trước đó, học sinh 
của cô đoạt 1 giải Nhì và 1 giải Ba trong kì thi 
chọn học sinh giỏi thành phố môn Khoa học tự 
nhiên bằng tiếng Anh. Chia sẻ về “bí kíp” này, cô 
Hoàn cho biết: Trong quá trình giảng dạy, tôi đặc 
biệt chú ý đến các em có tư duy logic, ham học và 
thích nghiên cứu khoa học và ham tìm hiểu kiến 
thức thực tế liên quan đến Vật lý. Sau đó, giáo 
viên hướng dẫn, định hướng cho các em phương 
pháp tự học, tự ôn luyện và ứng dụng công nghệ 
thông tin trong quá trình giải đề. 

Là cựu học sinh của Trường THPT Hùng 
Thắng, cô giáo Vũ Thị Hoàn chọn trở về với mái 
trường xưa để theo đuổi sự nghiệp “trăm năm 
trồng người” đầy vinh quang. Cô Hoàn chia sẻ: 
“Tôi luôn vinh dự và tự hào được gắn bó và cống 
hiến cho nhà trường, nơi gắn bao kỷ niệm tuổi 
học trò. Chứng kiến mỗi thế hệ học trò lớn lên và 
trưởng thành tại đây có lẽ là niềm vui lớn nhất của 
người làm nghề giáo”.
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PHÓ PHÒNG BẢO DƯỠNG 
NHIỆT HUYẾT, SÁNG TẠO

NGUYÊN NGUYÊN

Với sáng kiến “Cải tiến băng tải dây chuyền 
và lập trình lại chương trình PLC, nâng cao 

hiệu suất tối đa của dây chuyền kiểm tra sản 
xuất hệ thống giải trí trong ô tô”, anh Vũ Văn 
Dương, Phó phòng sửa chữa và bảo dưỡng 
máy móc sản xuất, Công ty TNHH HKTM 
Vina (Khu công nghiệp Tràng Duệ) vinh dự 
nhận Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên 
đoàn Lao động Việt Nam năm 2020.

Nói về sáng kiến trên, anh Vũ Văn Dương 
cho biết: Chuyền kiểm tra chức năng sản phẩm 
là hệ thống không thể thiếu trong dây chuyền 
sản xuất, trong đó có dây chuyền sản xuất hệ 
thống giải trí trong ô tô. Với nhiệm vụ kiểm tra 
chức năng và mô phỏng hoạt động cũng như 
kết nối các thiết bi thực tế trên ô tô, dây chuyền 
kiểm tra là một trong những công đoạn quan 
trọng liên quan đến năng suất và chất lượng sản 
phẩm. Trước đây, dây chuyền chỉ đạt năng suất 
500 sản phẩm/giờ, chưa đáp ứng yêu cầu của 
ban lãnh đạo nhà máy. 

Nhận trọng trách từ ban lãnh đạo giao phó, 
anh Dương đi sâu tìm hiểu và nhận thấy một số 
hạn chế khiến năng suất chưa như mong muốn. 
Đó là tình trạng pallet (kệ kê hàng) khi di chuyển 
phải chờ để vào các trạm nâng lên kiểm tra trong 
khi trạm kiểm tra đó vẫn đang trống do trên một 
băng tải chỉ cho phép một pallet trên đó. Để 
khắc phục hạn chế này, anh Dương nảy ra sáng 
kiến lắp thêm bàn nâng hạ pallet giúp pallet có 
thể di chuyển vào bên trong kiểm tra. Đồng thời, 
thay đổi vị trí chờ của shield box (hộp bảo vệ) 
để bộ phận này luôn ở vị trí làm việc, giúp giảm 
2 giây cho mỗi lần kiểm tra. Cuối cùng, anh lập 
trình lại chương trình PLC (thiết bị điều khiển 
khả trình) bằng cách điều chỉnh tốc độ ra của 
shutter (thiết bị đóng mở) và tạo thêm vị trí chờ 
của bàn nâng hạ tầng 1, khi có tín hiệu, shutter 
và bàn nâng làm việc cùng thời gian, giúp giảm 
3 giây cho mỗi lần kiểm tra. Nhờ những cải tiến 
trên, nâng suất của dây chuyền tăng lên 610 sản 
phẩm/giờ, làm lợi cho doanh nghiệp 1 tỷ đồng 
mỗi năm.

Để đạt kết quả ấn tượng này, anh Dương mất 
gần 2 tháng thử nghiệm ý tưởng. Liên tục gặp 
phải sự cố, lỗi kỹ thuật phát sinh nhưng anh 
không nản lòng mà càng quyết tâm đeo đuổi 
mục tiêu. Đức tính ấy được anh phát huy ngay 
từ những ngày đầu công tác tại Công ty TNHH 

HKTM Vina.  
Từ vị trí nhân viên phòng kỹ thuật với tấm 

bằng cao đẳng điện tại Trường cao đẳng Công 
nghiệp Hải Phòng, anh Dương không ngừng 
phấn đấu để trở thành Phó phòng sửa chữa và 
bảo dưỡng máy móc sản xuất, quản lý 75 nhân 
viên. Anh chia sẻ: Quản lý nhiều nhân viên cấp 
dưới có trình độ đại học thực sự là áp lực với tôi, 
song cũng là động lực để tôi luôn phấn đấu, học 
hỏi từ đồng nghiệp, sách vở và mạng internet. 
Không những vậy, công ty cũng tạo điều kiện 
thuận lợi khi tổ chức nhiều khóa đào tạo nâng 
cao trình độ chuyên môn, giúp cán bộ, nhân 
viên tiếp cận công nghệ, kỹ thuật tiên tiến, hiện 
đại của thế giới. 

Dù làm công tác quản lý nhưng anh Dương 
dành phần lớn thời gian làm việc dưới xưởng 
sản xuất để giám sát dây chuyền vận hành và 
kịp thời xử lý khi xảy ra sự cố. Nhiều hôm vừa 
về đến nhà, chẳng kịp nghỉ ngơi, nhận được tin 
báo có sự cố, anh lại tức tốc quay trở lại công 
ty, bất kể ngày đêm để bảo đảm dây chuyền vận 
hành thông suốt, giảm thời gian “chết” gây ảnh 
hưởng đến năng suất và doanh thu của doanh 
nghiệp. Cũng từ thời gian gắn bó với xưởng sản 
xuất mà anh Dương nắm vững cơ chế vận hành 
cũng như ưu, nhược điểm của từng loại thiết bị, 
máy móc, từ đó cho ra đời sáng kiến được cấp 
Bằng Lao động sáng tạo trên.

Trải qua nhiều công việc khác nhau trước khi 
đầu quân về Công ty TNHH HKTM Vina, anh 
Dương tự nhận mọi sự như duyên số. 7 năm gắn 
bó với doanh nghiệp, anh được thỏa sức cống 
hiến, sáng tạo trong môi trường làm việc quốc 
tế chuyên nghiệp. Ở đây, không có ranh giới 
giữa cấp trên và cấp dưới, ai cũng phải nỗ lực, 
cố gắng hết mình nếu không muốn tụt hậu với 
đồng nghiệp. Đó chính là động lực giúp anh Vũ 
Văn Dương trở thành phó phòng nhiệt huyết và 
sáng tạo.



CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG

23Số 82-2022 LAO ĐỘNG & CÔNG ĐOÀN
HẢI PHÒNG

NHỮNG TRƯỜNG HỢP KHÁM CHỮA BỆNH BHYT ĐÚNG TUYẾN MỚI NHẤT 

8 trường hợp khám chữa bệnh bảo hiểm 
y tế đúng tuyến theo Thông tư 30:

(1) Đến khám chữa bệnh đúng cơ sở khám 
chữa bệnh ban đầu ghi trên thẻ BHYT.

(2) Thẻ BHYT đăng ký khám chữa bệnh 
ban đầu tại cơ sở khám chữa bệnh tuyến xã 
hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện 
tuyến huyện đi khám chữa bệnh tại trạm y tế 
tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh 
viện tuyến huyện khác trong cùng địa bàn tỉnh.

Trường hợp trẻ em chưa có thẻ BHYT do 
chưa làm thủ tục khai sinh được sử dụng giấy 
chứng sinh đi khám chữa bệnh.

(3) Đi cấp cứu.
(4) Được chuyển tuyến khám chữa bệnh bảo 

hiểm y tế theo quy định, bao gồm:
Được chuyển tuyến theo quy định tại 

Điều 10 và Điều 11 Thông tư 40/2015/TT-
BYT ngày 16/11/2015.

Được chuyển tuyến theo quy định tại khoản 
3 Điều 14 Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 
17/10/2018.

Được chuyển tuyến theo quy định tại khoản 
2 Điều 6 Thông tư 04/2016/TT-BYT ngày 
26/02/2016.

(5) Có giấy tờ chứng minh đang ở tại địa 
phương khác trong thời gian đi công tác, làm 
việc lưu động, học tập trung theo các hình 
thức đào tạo, chương trình đào tạo, tạm trú và 
khám chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám chữa 
bệnh cùng tuyến hoặc tương đương với cơ sở 
đăng ký khám chữa bệnh ban đầu ghi trên thẻ 
BHYT.

(6) Người có giấy hẹn khám lại trong trường 
hợp đã được chuyển tuyến.

(7) Người đã hiến bộ phận cơ thể của mình 
phải điều trị ngay sau khi hiến bộ phận cơ thể.

(8) Trẻ sơ sinh phải điều trị ngay sau khi 
sinh ra.

Được hưởng bảo hiểm y tế đúng tuyến 
khi khám chữa bệnh trong quá trình điều 
trị COVID-19:

Đây là nội dung tại Nghị định 29/2022/
NĐ-CP hướng dẫn một số cơ chế, chính sách 

trong lĩnh vực y tế để phục vụ công tác phòng, 
chống dịch COVID-19.

Cụ thể, việc thanh toán chi phí khám chữa 
bệnh các bệnh khác trong quá trình điều trị 
COVID-19 được hướng dẫn như sau:

- Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán phần chi 
phí khám chữa bệnh theo phạm vi được hưởng 
và mức hưởng bảo hiểm y tế như trường hợp 
đi khám chữa bệnh đúng tuyến.

Người bệnh COVID-19 có thẻ bảo hiểm y 
tế tự chi trả chi phí cùng chi trả và các chi phí 
ngoài phạm vi được hưởng (nếu có) theo quy 
định của pháp luật về bảo hiểm y tế;

- Trường hợp cơ sở thu dung, điều trị 
COVID-19 không bóc tách được chi phí 
khám chữa bệnh COVID-19 và các bệnh khác 
để thanh toán theo các nguồn hoặc không thu 
được các khoản chi phí phát sinh trong quá 
trình điều trị mà người bệnh phải trả theo quy 
định do một trong các nguyên nhân bất khả 
kháng quy định tại Khoản 5 Điều 7 Nghị định 
29/2022/NĐ-CP thì:

Được ngân sách nhà nước chi trả theo số 
lượng dịch vụ y tế thực tế sử dụng và mức giá 
dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Như vậy, chi phí khám chữa bệnh các bệnh 
khác trong quá trình điều trị COVID-19 sẽ 
được thanh toán như trường hợp đi khám chữa 
bệnh bảo hiểm y tế đúng tuyến.
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NGƯỜI MẮC COVID-19 KHÔNG CÓ BHYT THÌ CÓ PHẢI TỰ CHI TRẢ 
MỘT SỐ KHOẢN CHI PHÍ ĐIỀU TRỊ KHÔNG?

Căn cứ Quyết định số 219/QĐ-BYT, ngày 
29/01/2020 của Bộ Y tế, dịch bệnh Covid-19 
thuộc danh mục các bệnh truyền nhiễm nhóm 
A. Theo khoản 2, Điều 48 Luật Phòng, chống 
bệnh truyền nhiễm 2007, người mắc dịch bệnh 
thuộc nhóm A được khám và điều trị miễn phí. 
Như vậy, người mắc Covid-19 sẽ được khám 
và điều trị miễn phí, không phải chi trả chi phí 
điều trị. Trường hợp người mắc Covid-19 trước 
đó được cách ly y tế theo quy định thì phải chi 
trả chi phí cách ly y tế theo Nghị quyết số 16/
NQ-CP, ngày 08/02/2021 của Chính phủ. 

Trong thời gian cách ly y tế tập trung, nếu 
mắc các bệnh khác (không phải Covid-19) mà 

phải khám, điều trị thì việc trả chi phí khám, 
điều trị thực hiện theo khoản 7, ĐIều 1 Nghị 
quyết số 16/NQ-CP như sau: Người có thẻ 
BHYT được quỹ BHYT thanh toán phần chi 
phí được hưởng và mức hưởng BHYT như các 
trường hợp khám, chữa bệnh đúng tuyến. Đối 
với phần chi phí đồng chi trả và các chi phí 
ngoài phạm vi hưởng BHYT (nếu có) thì người 
bị cách ly phải tự chi trả theo quy định của pháp 
luật về BHYT. Người không có thẻ BHYT tự 
chi trả toàn bộ chi phí khám, điều trị theo mức 
giá dịch vụ y tế hiện hành.

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HƯỞNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Theo quy định của pháp luật thì trong 3 tháng 
từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, người lao 
động phải đến Trung tâm dịch vụ việc làm để đăng 
ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Đồng thời, thời gian tham gia bảo hiểm thất 
nghiệp phải đủ 12 tháng trong vòng 24 tháng trước 
khi chấm dứt hợp đồng lao động thì mới đủ điều 
kiện được hưởng. Tuy nhiên, pháp luật cũng quy 
định, trong trường hợp người lao động tự ý thôi 
việc không đúng quy định pháp luật thì không 
được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Trong trường hợp người lao động quên mất 
chưa đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp, chưa 
được hưởng thì tiếp tục bảo lưu, nếu tham gia bảo 
hiểm thất nghiệp ở các đơn vị mới, và đủ các điều 
kiện nêu trên thì người lao động vẫn được hưởng 
chế độ thất nghiệp.

Về hồ sơ, người lao động đem quyết định chấm 
dứt hợp đồng lao động và sổ BHXH đã chốt đến 
các Trung tâm dịch vụ việc làm để làm thủ tục.

ĐIỀU KIỆN HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

Điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp quy định 
tại điều 49 Luật Việc làm là NLĐ chấm dứt hợp 
đồng lao động (HĐLĐ) hoặc hợp đồng làm việc 
(HĐLV) - trừ trường hợp đơn phương chấm dứt 
HĐLĐ, HĐLV trái luật; hưởng lương hưu, trợ cấp 
mất sức lao động hằng tháng; đã đóng BHTN từ đủ 
12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi 
chấm dứt HĐLĐ; đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp tại 
trung tâm dịch vụ việc làm trong thời hạn 3 tháng, 

kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐLV; chưa tìm 
được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ 
hưởng BHTN (trừ các trường hợp thực hiện nghĩa 
vụ quân sự, nghĩa vụ công an; đi học có thời hạn từ 
đủ 12 tháng trở lên; chấp hành quyết định áp dụng 
biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo 
dục, cai nghiện bắt buộc; bị tạm giam; chấp hành 
hình phạt tù; ra nước ngoài định cư; đi lao động ở 
nước ngoài theo hợp đồng; chết).

Căn cứ quy định trên, NLĐ đóng BHXH được 
24 năm, đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa làm hồ sơ 
hưởng lương hưu có thể nộp hồ sơ hưởng BHTN. 
Sau khi kết thúc thời gian hưởng BHTN NLĐ nộp 
hồ sơ để hưởng chế độ hưu trí.

QUY ĐỊNH VỀ ĐƠN PHƯƠNG 
CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Điều 35 Bộ Luật Lao động năm 2019 quy định 
người lao động (NLĐ) có quyền đơn phương 
chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) nhưng phải 
báo trước cho người sử dụng lao động (NSDLĐ) 
ít nhất từ 3 đến 45 ngày làm việc, tùy theo loại 
HĐLĐ đã giao kết. 

Căn cứ điều 40 Bộ Luật Lao động, khi đơn 
phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật thì ngoài 
việc phải hoàn trả chi phí đào tạo (nếu có), bồi 
thường cho NSDLĐ nửa tháng tiền lương theo 
HĐLĐ và một khoản tiền tương ứng với tiền 
lương theo HĐLĐ trong những ngày không báo 
trước, NLĐ sẽ không được trợ cấp thôi việc. 
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HỖ TRỢ TIỀN THUÊ NHÀ CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG
Ngày 28/3/2022, Phó Thủ tướng Lê Minh 

Khái vừa ký Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg 
quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ 
tiền thuê nhà cho người lao động. Theo đó, 
hai đối tượng sẽ được nhận hỗ trợ là người 
lao động đang làm việc trong doanh nghiệp 
và người lao động quay trở lại thị trường lao 
động, với mức 500.000 đồng/người/tháng và 
1.000.000 đồng/người/tháng.

* Hỗ trợ người lao động đang làm việc 
trong doanh nghiệp

Cụ thể, Quyết định quy định người lao 
động đang làm việc trong doanh nghiệp tại 
khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực 
kinh tế trọng điểm được hỗ trợ khi có đủ các 
điều kiện sau:

1- Ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ 
ngày 01/2/2022 đến ngày 30/6/2022. 

2- Có hợp đồng lao động không xác định 
thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời 
hạn từ 01 tháng trở lên được giao kết và bắt 
đầu thực hiện trước ngày 01/4/2022. 

3- Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt 
buộc (có tên trong danh sách tham gia bảo 
hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hiểm 
xã hội) tại tháng liền kề trước thời điểm doanh 
nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ 
tiền thuê nhà.

Trường hợp người lao động không thuộc 
đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc 
theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định số 
115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 
Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc 
thì phải có tên trong danh sách trả lương của 
doanh nghiệp của tháng liền kề trước thời 
điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề 
nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Người lao động đang làm việc trong doanh 
nghiệp đáp ứng đủ các điều kiện trên thì được 
nhà nước hỗ trợ 500.000 đồng/người/tháng. 
Thời gian hỗ trợ tối đa 3 tháng. Phương thức 
chi trả hằng tháng.

Hỗ trợ người lao động quay trở lại thị 
trường lao động.

Quyết định quy định người lao động đang 
làm việc trong doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ 

kinh doanh có đăng ký kinh doanh tại khu 
công nghiệp, khu chế xuất hoặc khu vực kinh 
tế trọng điểm được hỗ trợ khi có đủ các điều 
kiện sau:

1- Ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ 
ngày 01/4/2022 đến ngày 30/6/2022.

2- Có hợp đồng lao động không xác định 
thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời 
hạn từ 01 tháng trở lên được giao kết và thực 
hiện trong khoảng thời gian từ ngày 01/4/2022 
đến ngày 30/6/2022, trừ hợp đồng lao động 
giao kết tiếp nối của hợp đồng lao động đã 
giao kết và thực hiện trước đó.

 3- Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc 
(có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã 
hội bắt buộc của cơ quan bảo hiểm xã hội) tại 
tháng liền kề trước thời điểm người sử dụng 
lao động lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ 
tiền thuê nhà.

Trường hợp người lao động không thuộc 
đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc 
theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị định 
số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 
Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt 
buộc, người lao động mới tuyển dụng và có 
giao kết hợp đồng lao động nhưng chưa có 
tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội 
bắt buộc của cơ quan bảo hiểm xã hội thì phải 
có tên trong danh sách trả lương của người 
sử dụng lao động của tháng liền kề trước thời 
điểm người sử dụng lao động lập danh sách 
lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.
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Mức hỗ trợ áp dụng cho đối tượng này là 
1.000.000 đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ 
tối đa 3 tháng. Phương thức chi trả hằng tháng.

* Hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà cho lao động 
trực tiếp đến hết 15/8

Đối với người lao động đang làm việc trong 
doanh nghiệp:

Theo Điều 7 của Quyết định, doanh nghiệp 
gửi danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ 
tiền thuê nhà theo Mẫu số 02 đến cơ quan bảo 
hiểm xã hội để xác nhận người lao động đang 
tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 
được đề nghị, cơ quan bảo hiểm xã hội xác 
nhận việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc 
của người lao động.

Doanh nghiệp gửi hồ sơ theo quy định đến 
UBND cấp huyện nơi đặt trụ sở chính hoặc 
chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản 
xuất, kinh doanh. Doanh nghiệp có thể gửi hồ 

sơ đề nghị hỗ trợ gộp 02 tháng hoặc 03 tháng.
Đối với người quay lại thị trường lao động 

Theo Điều 11, trước ngày 15 hằng tháng, người 
sử dụng lao động gửi danh sách người lao động 
đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Mẫu số 03 đến 
cơ quan bảo hiểm xã hội để xác nhận người lao 
động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. 
Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được 
đề nghị, cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận 
việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của 
người lao động.

Người sử dụng lao động gửi hồ sơ theo 
quy định đến UBND cấp huyện nơi đặt trụ sở 
chính hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa 
điểm sản xuất, kinh doanh.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ của cả hai đối 
tượng chậm nhất đến hết ngày 15/8/2022. 

 

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ĐỂ CÁC DOANH NGHIỆP... (tiếp theo trang 17)

Vai trò của Công đoàn cơ sở trong việc phối hợp với người sử dụng lao động trong 
việc thực thi các cam kết

Cùng với sự phát triển của doanh nghiệp, vai trò của Công đoàn cơ sở trong việc phối 
hợp với người sử dụng lao động trong việc thực thi các cam kết đó là vô cùng quan trọng, vì 
Công đoàn cơ sở và cán bộ Công đoàn cơ sở đóng vai trò hết sức quan trọng, bởi chính đây 
là nơi trực tiếp tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn; tập trung đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, 
chính đáng cho đoàn viên, người lao động cụ thể như: Công đoàn cơ sở phải thể hiện được 
vai trò đại diện; thực hiện giám sát hợp đồng lao động và các chế độ chính sách đối với 
người lao động theo quy định của pháp luật; thực hiện các nội quy, quy chế, quy định phải 
công khai của Công ty; thực hiện thỏa ước lao động tập thể của Công ty (nếu có); thực hiện 
nghị quyết hội nghị NLĐ cấp Công ty, nghị quyết hội nghị Công đoàn Công ty; trích lập 
và sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi, các quỹ do NLĐ đóng góp; trích nộp kinh phí Công 
đoàn, đóng BHXH, BHYT, BHTN.

Người lao động thực hiện quyền giám sát thông qua chức năng kiểm tra giám sát của 
BCH Công đoàn cơ sở; giám sát thông qua Hội nghị người lao động hàng năm; giám sát 
thông qua hình thức công khai, dân chủ; giám sát thông qua các hoạt động đối thoại tại nơi 
làm việc…

Ngoài những chức năng và nhiệm vụ trên, Công đoàn cơ sở luôn luôn đồng hành cùng 
doanh nghiệp và người lao động, cùng chia sẻ để tạo ra mối quan hệ hài hòa, bình đẳng hai 
bên cùng có lợi để cùng nhau đoàn kết và phát triển.   
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MỘT SỐ ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ THAM GIA BHYT THEO HỘ GIA ĐÌNH

PHƯƠNG THỨC ĐÓNG BHYT 
THEO HỘ GIA ĐÌNH

Nghị định 146/NĐ-CP/2018 quy định chi 
tiết 6 nhóm đối tượng tham gia BHYT như 
sau: Nhóm do NLĐ và NSDLĐ đóng; nhóm 
do cơ quan BHXH đóng; nhóm do ngân 
sách nhà nước đóng; nhóm do ngân sách 
nhà nước hỗ trợ mức đóng; nhóm tham gia 
BHYT theo hộ gia đình; nhóm do NSDLĐ 
đóng.

Về mức đóng, người thứ nhất trong hộ 
gia đình đóng BHYT bằng 4,5% mức lương 
cơ sở tại thời điểm đóng (tương ứng 804.600 
đồng/năm); người thứ 2, 3, 4 lần lượt đóng 
BHYT bằng 70%, 60%, 50% của người thứ 
nhất (tương ứng 563.220 đồng, 482.760 
đồng, 402.300 đồng/năm); từ người thứ 5 
trở đi đóng bằng 40% của người thứ nhất 
(321.840 đồng/năm). Mức giảm trừ được áp 
dụng khi 100% thành viên cùng tham gia 
BHYT trong năm tài chính. Phương thức 
đóng do người tham gia BHYT lựa chọn: 
Đóng 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng/lần.

CÁCH THAM GIA BHYT 
HỘ GIA ĐÌNH

Hiện nay, tất cả các xã, phường, thị trấn 
trên toàn quốc đều có hệ thống đại lý thu 
do cơ quan BHXH ký hợp đồng. Theo đó, 
tùy từng địa bàn sẽ có những đại lý thu như: 
Đại lý thu UBND xã, hội phụ nữ, hội nông 
dân, MTTQ, trung tâm y tế, trạm y tế xã, 
hệ thống bưu điện hoặc Viettel. Do đó, gia 
đình bà có thể đến một trong những đại lý 
thu này để nhận được tư vấn về việc tham 
gia BHYT hộ gia đình, BHXH tự nguyện; 
đồng thời có thể đăng ký tham gia ngay cho 
người thân với đại lý đó. Về thủ tục tham gia 
BHYT hộ gia đình, theo quy định, đối với 
trường hợp tham gia lần đầu, cần điền đầy 
đủ, chính xác thông tin vào mục I và phụ lục 
thành viên hộ gia đình của tờ khai tham gia 
BHYT (mẫu TK1-TS) do đại lý thu BHXH, 

BHYT cung cấp, kèm theo bản chụp hoặc 
bản sao CMND/CCCD và nộp tiền cho đại 
lý thu. Đối với trường hợp tiếp tục tham gia 
BHYT hộ gia đình, chỉ cần đóng tiền cho 
đại lý thu vào thời gian trước khi hết hạn 
thẻ. Sau 3 ngày, kể từ ngày cơ quan BHXH 
nhận được hồ sơ hợp lệ và tiền đóng của đại 
lý thu chuyển đến, sẽ được nhận thẻ BHYT 
do cơ quan BHXH chuyển về thông qua đại 
lý thu. 

THỜI HẠN SỬ DỤNG THẺ 
BHYT HỘ GIA ĐÌNH

Điều 16 Luật BHYT sửa đổi, bổ sung năm 
2014 quy định người tham gia BHYT hộ gia 
đình lần đầu và người tham gia BHYT hộ 
gia đình không liên tục từ 3 tháng trở lên, 
thì thẻ BHYT có giá trị sử dụng sau 30 ngày, 
kể từ ngày đóng tiền tham gia BHYT. Người 
tham gia BHYT liên tục kể từ lần thứ hai trở 
đi, thì thẻ BHYT có giá trị sử dụng nối tiếp 
với ngày hết hạn sử dụng của thẻ lần trước. 
Người tham gia BHYT cần lưu ý: Nếu đóng 
tiền tham gia trước khi thẻ hết hạn, thì hạn 
thẻ được tính nối tiếp; còn nếu đóng tiền sau 
ngày thẻ hết hạn trong thời gian 3 tháng, thì 
giá trị thẻ được tính từ ngày đóng tiền. 
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Hỏi: Tôi là quản đốc 1 phân xưởng sản xuất 
của một công ty, tại Đại hội công đoàn cơ sở, tôi 
được tín nhiệm bầu làm chủ tịch CĐCS. Nhưng 
sau đại hội Giám đốc công ty yêu cầu tôi:

1. Vẫn là quản đốc kiêm chức vụ Chủ tịch 
CĐCS thì không được nhận phụ cấp trách 
nhiệm quản đốc.

2. Từ chối chức vụ Chủ tịch CĐCS, chỉ làm 
quản đốc thì vẫn được nhận phụ cấp chức vụ 
như cũ với lý do khi làm Chủ tịch CĐCS tôi sẽ 
không toàn tâm, toàn ý làm công việc chuyên 
môn do phải giành thời gian cho hoạt động 
công đoàn. 

Yêu cầu của Giám đốc Công ty như vậy có 
đúng không?

Trả lời:
Căn cứ theo Khoản 1 Điều 90 Bộ luật Lao 

động năm 2019 quy định: “Tiền lương bao gồm 
mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ 
cấp lương và các khoản bổ sung khác”. Bạn là 
quản đốc phân xưởng nên phụ cấp trách nhiệm 
chính là một phần của tiền lương mà người sử 
dụng lao động phải chi trả hàng tháng cho bạn. 
Phụ cấp trách nhiệm này gắn với trách nhiệm 
quản đốc phân xưởng sản xuất của bạn mà 
không gắn với hoạt động công đoàn. Do vậy, 
khi còn giữ chức vụ quản đốc phân xưởng sản 
xuất thì đương nhiên bạn vẫn được hưởng phụ 
cấp trách nhiệm theo quy định.

Thứ hai: Điều kiện mà giám đốc đặt ra đối 
với bạn; “Lựa chọn hoặc là vẫn đảm nhận chức 
vụ quản đốc phân xưởng sản xuất và kiêm chủ 
tịch Công đoàn cơ sở thì không được hưởng phụ 
cấp chức vụ nữa hoặc không đảm nhận chức vụ 
Chủ tịch công đoàn cơ sở mà chỉ đảm nhận chức 
vụ Quản đốc thì vẫn hưởng phụ cấp trách nhiệm 
như cũ” thực chất là biểu hiện của sự phân biệt 
đối xử vì hoạt động công đoàn mà pháp luật 
nghiêm cấm.

Thứ ba: Với vai trò là Chủ tịch CĐCS, bạn 
đương nhiên “được sử dụng thời gian trong giờ 
làm việc để hoạt động công đoàn theo quy định 
của Luật Công đoàn”, cụ thể tại khoản 2 Điều 
24 Luật Công đoàn 2012 quy định: “Cán bộ 
công đoàn không chuyên trách được sử dụng 24 
giờ làm việc trong một tháng đối với Chủ tịch, 
Phó Chủ tịch công đoàn cơ sở…để làm công tác 
công đoàn và được người sử dụng lao động trả 
lương. 

Như vậy lý do mà Giám đốc đưa ra để cắt 
phụ cấp trách nhiệm khi đảm nhận thêm chức vụ 
Chủ tịch công đoàn cơ sở là không đúng so với 
quy định pháp luật hiện hành./.

Hỏi: Khi ký HĐLĐ với công ty, tôi đã cam 
kết không sinh con trong 18 tháng đầu thực hiện 
hợp đồng lao động. Nhưng sau 14 tháng làm 
việc tôi đã lỡ có thai. Công ty thông báo tôi đã vi 
phạm hợp đồng và chấm dứt HĐLĐ đối với tôi. 

Hỏi công ty làm như vậy có đúng không?
Trả lời:
Quyền làm mẹ là một trong những quyền cơ 

bản của người phụ nữ. Pháp luật quốc gia cũng 
như pháp luật quốc tế đều hướng tới việc bảo 
vệ quyền con người. Không thể có bất kỳ một 
quy định nào, kể cả quy định của luật pháp được 
phép xâm phạm quyền này.

Tại Khoản 2 Điều 36 Hiến pháp Việt Nam 
năm 2013 quy định: “Nhà nước…bảo hộ quyền 
lợi của người mẹ…” và tại Khoản 2 Điều 6 Luật 
hôn nhân và gia đình  năm 2000 quy định: “Nhà 
nước, gia đình và xã hội có trách nhiệm bảo vệ 
phụ nữ, trẻ em, giúp đỡ các bà mẹ thực hiện tốt 
chức năng cao quý của người mẹ.” Theo đó khi 
ký kết HĐLĐ ghi nhận cam kết bạn không sinh 
con trong 18 tháng đầu thực hiện HĐLĐ vừa 
trái với đạo đức xã hội vừa trái với Hiến pháp và 
Luật Hôn nhân và Gia đình.

Khoản 2 Điều 15 Bộ luật Lao động 2019 
quy định về nguyên tắc: “Tự do giao kết HĐLĐ 
nhưng không trái pháp luật, thỏa ước lao động 
tập thể và đạo đức xã hội” và pháp luật hiện hành 
cũng quy định: “Trong trường hợp nội dung của 
HĐLĐ hạn chế các quyền khác của người lao 
động thì một phần hoặc toàn bộ nội dung đó bị 
vô hiệu”. Theo đó cam kết không sinh con trong 
18 tháng đầu thực hiện HĐLĐ đã hạn chế quyền 
làm mẹ của bạn nên vô hiệu.

Tại điều 36 Bộ luật Lao động quy định về 
các trường hợp người sử dụng lao động được 
quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ thì việc 
công ty thực hiện quyền đơn phương chấm dứt 
HĐLĐ với bạn là không có căn cứ. Theo đó , 
hành vi đơn phương chấm dứt HĐLĐ của công 
ty đối với bạn trong trường hợp này là hành vi 
đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái quy định pháp 
luật.
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    1. Planter’s punch 
Dùng ly Hurrican hay ly Tumbler.
Nguyên liệu:
- 30ml rum nâu
- 60ml nước 

cam
- 10ml nước 

chanh
-15ml sirô cam
- 1/6 muỗng cà 

phê sirô Grenadine
- Đá nhuyễn
Cách làm:
Cho các nguyên liệu vào bình lắc, lắc đều với 

đá nhuyễn, rót ra ly phục vụ.
Trang trí: Trang trí với vài lát cam , chanh và 

trái cherry
2. Whisky sour 
Dùng ly Old - Fashioned
Nguyên liệu:

- 45ml 
Scotch whisky

- 30ml nước 
chanh

-15ml nước 
đường

- Đá viên
Cách làm:

Cho các nguyên liệu vào bình lắc, lắc đều 
với đá viên.

Chế thức uống vào ly đã cho sẵn đá viên.
Trang trí: Trang trí thêm một miếng vỏ 

chanh thắt gút thả vào ly hoặc 3 lát cam, và 1 
trái cherry…

3. Million dollars
Dùng ly Highball
 Nguyên liệu:
-1 muỗng cà phê sirô Grenadine
- 1 lòng trắng trứng
- 10ml rượu 
Rosso Martini (rượu 

Vermouth ngọt)
- 20 ml rượu Gin
- 90ml nước dứa
- Đá viên
Cách làm:

Cho các nguyên liệu vào bình lắc, lắc đều với 
đá viên và chế ra ly phục vụ

Trang trí: Dùng trái Cherry và lát dứa xiên 
qua một que nhọn. Gác que này ngang miệng ly.

4. Rusty nail
Dùng ly Old - Fashioned
Nguyên liệu:
- 45ml Scotch whishky
- 45ml Drambuie
- Đá viên
Cách làm:
Chế rượu Whisky rồi 

đến Drambuie vào ly đã 
cho sẵn đá viên.

Trang trí :
Dùng một trái chanh 

đã khía sọc trên phần vỏ, 
cắt một lát khoảng 3mm, thả vào ly.

5. Passion fruit martini
Dùng ly Highball
 Nguyên liệu: (Cho 2 ly)
  - 2 quả chanh dây chín
  - 60ml rượu Vodka vani
  -30ml rượu mùi Passoa
  -1 muỗng canh nước cốt chanh
  - 1 muỗng canh syrup đường
  -1 chút rượu Prosecco
 Cách làm:
  Cắt 1 quả chanh dây làm đôi, múc hạt cho 

vào bình shaker, thêm rượu Vodka + rượu Passoa 
+ nước cốt chanh + 
syrup đường + đá viên 
và lắc đều.

  Rót ra 2 ly phục 
vụ và thêm một ít rượu 
Prosecco lên trên

  Trang trí: Thả vào 
mỗi ly nửa quả chanh 
dây để trang trí

Công thức pha chế một số loại cocktail đơn giản
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CÁCH CHỌN KEM CHỐNG NẮNG 
HIỆU QUẢ NGÀY HÈ

THỰC PHẨM GIÚP CHỐNG RỤNG TÓC

* Quan tâm đến chỉ số SPF 
SPF (Sun Protection Factor) là chỉ số đo 

khả năng chống tia UVB mà bạn cần quan tâm 
trước nhất khi chọn mua kem chống nắng.

SPF càng cao thì thời gian ở dưới nắng càng 
lâu. Để biết kem chống nắng hiệu quả trong 
bao lâu, bạn lấy chỉ số SPF nhân với 10 (Ví 
dụ SPF 20 = 20 x 10 = 200 phút = 3h20phút).

* Quan tâm đến tính chất của kem chống 
nắng

Kem chống nắng hiện nay chủ yếu được 
chia làm 02 loại: 

Kem chống nắng vật lý: Thành phần chính 
của loại này là Zinc oxide và Titanium dioxide, 
tạo lớp màng chắn bảo vệ giúp ngăn chặn, phát 
tán và phản xạ tia UV và tia cực tím.

Ưu điểm: Rất lành cho da, ít gây kích ứng 
và bền vững dưới nắng.

Kem chống nắng hoá học: Hoạt động như 
một màng lọc hóa học, bằng cách hấp thu và 
thẩm thấu các tia UV. Thành phần chính trong 
kem chống nắng hóa học là: avobenzone, 
oxybenzone, sulisobenzone.

Ưu điểm: thấm nhanh vào da, không làm 
da bạn bóng dầu và trắng xóa. 

* Cách chọn kem chống nắng tốt nhất 
phù hợp với làn da của bạn

Kem chống nắng cho da nhạy cảm:
Nếu bạn sở hữu làn da nhạy cảm thì thành 

phần bạn cần tránh xa đó là oxybenzone và 
PABA.

Kem chống nắng cho da khô:
Da khô dễ bị lão hóa và nhăn nheo sau khi 

phơi nắng nên dù bạn có sử dụng kem chống 
nắng chứa chất dưỡng da thì vẫn nên thoa 
thêm kem dưỡng trước khi dùng kem chống 
nắng.

Kem chống nắng cho da dầu (da nhờn):
Bạn nên chọn các loại kem chống nắng 

có chứa từ “No Sebum” (không gây nhờn) 
hoặc “Oil Free” (không dầu) nếu sở hữu loại 
da dầu, tránh để kem bị hòa vào dầu loang lổ 
không đều màu.

1. Cá, trứng và đậu Protein là thành phần 
chính cấu tạo tóc, vì vậy ăn những thực phẩm 
giàu protein sẽ giúp bảo dưỡng mái tóc bạn 
thêm mạnh khỏe. Cá, trứng, sữa, các loại đậu 
là những loại thực phẩm giàu protein mà lại 
ít các chất béo gây hại cho cơ thể, rất tốt cho 
mái tóc bạn. 

2. Nho khô: Chất sắt là thành phần chính 
sản xuất nên hemoglobin, một thành phần 
trong máu có nhiệm vụ mang oxy đến các mô 
và cơ quan trong cơ thể. Khi lượng hemoglobin 
trong cơ thể ở tình trạng tốt, oxygen sẽ được phân 
tán đều khắp cơ thể - kể cả da đầu bạn - và có 
tác dụng kích thích tóc mọc tốt. Trái cây khô, 
ngọt (như nho khô) hay trái sơ ri khô đều chứa 
nhiều chất sắt. 

Những trái cây khác chứa vitamin C giúp 
tăng cường sự hấp thu chất sắt như cam, dâu 
và chanh cũng giúp ngăn chặn tình trạng rụng 
tóc hiệu quả. 

3. Silica: Nếu bạn mong muốn ngăn chặn 
tóc rụng và mau mọc lại tóc thì thực phẩm 
chứa silica (silic điôxýt) cần có trong bản thực 
đơn của bạn. Cơ thể cần silica để giúp hấp thụ 
vitamin và chất khoáng, nếu không có silica 
thì vitamin vào cơ thể bạn sẽ kém hiệu quả. 
Silica được tìm thấy ở các loại đậu, vỏ dưa 
leo, tiêu xanh và khoai tây. 

4. Hải sản các loại: Nhiều người rụng tóc 
vì thiếu chất kẽm trong cơ thể. Kẽm đóng vai 
trò chính trong rất nhiều chức năng, kể cả việc 
tạo các tế bào để cân bằng hormone, có ảnh 
hưởng quan trọng đến nang tóc. Khi cơ thể 
thiếu kẽm, các nang tóc trở nên yếu, giòn, dễ 
gãy. Thịt bò, hàu, nghêu, sò, ốc, hến là các loại 
thực phẩm cung cấp dồi dào kẽm cho cơ thể, 
giúp nang tóc khỏe mạnh, chắc chắn. 

5. Giá, dưa chuột và khoai tây: Chất silic 
dioxit trong thực phẩm đóng vai trò rất quan 
trọng giúp ngăn ngừa rụng tóc và giúp tóc 
phát triển chắc khỏe hơn. Hợp chất này có tác 
dụng giúp cơ thể hấp thụ vitamin và khoáng 
chất tốt hơn. Để bổ sung chất silic dioxit, bạn 
nên ăn nhiều các loại thực phẩm như giá, dưa 
chuột, khoai tây.
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NHỮNG ĐIỂM DU LỊCH CHÂU Á NỔI TIẾNG THẾ GIỚI
1. Kuala Lumpur - Malaysia
Kuala Lumpur là thủ đô liên bang và là 

một trong những thành phố có tốc độ tăng 
trưởng nhanh nhất Malaysia. Đặc biệt, chính 
tốc độ phát triển nhanh chóng đã khiến Kuala 
Lumpur trở thành thành phố được ghé thăm 
nhiều thứ sáu trên thế giới. Không chỉ vậy, 
thành phố này còn có nền văn hóa đa dạng, 
nhiều khu mua sắm với giá cả phải chăng 
cùng vô vàn lựa chọn ăn uống.

2. Bhutan - Tu viện ẩn náu của Hổ
Vương quốc Bhutan, là một quốc gia nội 

lục tại miền đông dãy Himalaya thuộc Nam 
Á. Đến với Bhutan, du khách sẽ được chiêm 
ngưỡng những điểm đặc sắc nhất về một miền 
đất được coi như “ Kinh đô trên mây”, “Đất 
nước hạnh phúc nhất thế giới” bằng hành trình 
kết hợp giữa đi xe và đi bộ sâu vào những 
làng mạc hẻo lánh của “Vương Quốc Rồng 
Sấm” và đi thăm những ngôi đền cổ kính cùng 
những tu viện nằm sâu trên núi cao để cảm 
nhận được vẻ thanh bình và cuộc sống khác 
biệt rõ nhất của người dân Bhutan với những 
miền đất khác.

3. Ngôi làng Cầu Vồng -  Đài Loan
Đài Loan vốn nổi tiếng bởi những điểm du 

lịch hiện đại và hấp dẫn. Vậy nhưng bạn có 
biết rằng ở giữa Đài Trung phồn hoa ấy có một 
ngôi làng mang đậm màu sắc văn hóa độc đáo 
mà không nơi đâu có được. Đó chính là Làng 
Cầu Vồng.

4. Siem Reap - Campuchia
Nằm ở Tây Bắc Campuchia, Siem Reap là 

nơi thu hút khách du lịch chính ở Campuchia 
nhờ vị trí gần quần thể Angkor. Tuy nhiên, bên 
cạnh quần thể Angkor nổi tiếng thì Siem Reap 
còn thu hút du khách bởi nhiều hoạt động thú 
vị khác.

5. Khu bảo tồn tự nhiên Bokeo - Lào
Đi du lịch Lào đến vùng Muang Bokeo 

Huay Xai có những địa điểm mua sắm lớn. 
Bên cạnh các loại sản phẩm thường bán như 
thịt tươi, trái cây cùng rau quả và các thành 
phần thực phẩm khác, thì các quầy hàng xung 
quanh khu vực thị trường này cũng hoàn toàn 

cung cấp các sản phẩm địa phương khác.
6. Đền Taj Mahal -  Ấn Độ
Ít ai biết rằng, ban đầu, ngôi đền có tên là 

Tat Bibica Rauza, nghĩa là “nơi chôn chất nữ 
hoàng của trái tim”, bởi nó là lăng mộ mà Vua 
Shah Jahan xây dựng dành tặng cho người vợ 
thương yêu của mình.

7. Vạn Lý Trường Thành - Trung Quốc
Vạn Lý Trường Thành là bức tường thành 

bằng đất và đá nổi tiếng của Trung Quốc. 
Nhiều người đã nghĩ Vạn Lý Trường Thành là 
công trình ở Bắc Kinh nhưng Vạn Lý Trường 
Thành thật ra là tên gọi chung của tập hợp 
nhiều thành lũy bằng đất đá được xây dựng từ 
khoảng 2500 năm trước trong thời Tây Chu, 
kéo dài ngàn vạn cây số từ phía Đông sang 
Tây.

8. Công viên quốc gia Shinjuku Gyoen 
-  Nhật Bản

Nếu muốn trải nghiệm cuộc sống thanh 
bình  để lại dấu ấn khó quên trong chuyến đi 
tới Nhật bản thì hãy ghé đến Công viên quốc 
gia Shinjuku Gyoen, đây là  Công viên tuyệt 
đẹp nằm ở  giữa thủ đô Tokyo - Nhật Bản. 
Công viên sở hữu diện tích khoảng 58,3 ha 
với hơn 20.000 cây xanh. Khu vực trồng cây  
trong nhà kính được trưng bày với hơn 1.700 
loài cây nhiệt đới và cận nhiệt đới.

9. El Nido - Philippines
El Nido là một trong những hòn đảo lớn của 

Philippines, nơi đây được mệnh danh là thành 
phố hoang sơ và là khu vực bảo tồn tài nguyên 
thiên nhiên rộng lớn. Hòn đảo với những bãi 
biển xanh mát, phong cảnh hùng vĩ hút hồn 
du khách, với những hoạt động thú vị như lặn 
ống thở trong hồ rộng được bao quanh bởi hoa 
phong lan, được nghỉ ngơi trong những khu 
khách sạn nổi trên mặt biển. Cùng khám phá 
toàn bộ vẻ đẹp chốn hùng vĩ của hòn đảo với 
những con thuyền đánh cá của ngư dân, ngắm 
mặt hồ phẳng lặng với những con cá nhảy 
tung tăng, du khách sẽ được thả hồn mình vào 
cuộc sống thanh bình đến lạ thường.
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TRUYỆN VUI CƯỜI
KIẾP LỪA

Một con lừa gõ cửa nhà trời, vị thần giữ cửa 
mở cổng cho nó và hỏi nó mong ước điều gì?

- Kiếp sau tôi muốn trở thành một cầu thủ 
bóng đá ngôi sao - con lừa nói.

- Sau đó thì sao?
- Sau đó thì yêu và cưới một cô gái xinh đẹp 

và cưới cô ta làm vợ.
Vị thần tỏ vẻ thương hại:
- Thế thì con vẫn làm thân lừa thôi chứ có 

khác gì kiếp này.

CHÚ ẾCH CÔ ĐƠN

Một chú ếch sống rất cô đơn, tách biệt khỏi 
bầy đàn buồn bã, không biết tương lai mình về 
đâu, cậu tìm đến bác sĩ tâm lý.

Cậu đừng lo, sẽ có một cô gái rất xinh đẹp 
xuất hiện. Cô ấy rất muốn gặp cậu và muốn tìm 
hiểu mọi điều về cậu

Chú Ếch mừng rỡ: Thật tuyệt! Tôi sẽ gặp 
nàng ở đâu? Ở trong chỗ làm, trong buổi tiệc 
hay ở nhà riêng?

Không, nhà tâm lý trả lời, trong phòng thí 
nghiệm sinh học

NO IDEA

Một anh chàng biết tiếng Anh lõm bõm đi du 
lịch ở Mỹ. Buổi sáng vừa bước ra khỏi khách 
sạn, anh ta thấy một đám cưới đi qua. Khều một 
người đang đứng xem anh ta hỏi:

- Who?
- No idea.
Anh ta đi thăm thú nhiều nơi. Ðến chiều, 

khi về gần đến khách sạn thấy một đám tang đi 
ngang anh ta lại hỏi một người đang đứng xem:

– Who?
– No idea.
Anh ta lẩm bẩm: Tội cho cái anh chàng “No 

Idea” mới đám cưới hồi sáng giờ đã chết rồi.

BỐ AI NHANH HƠN

Ba cậu bé ở trong sân trường đang khoe 
khoang với nhau về ông bố của chúng. Cậu bé 
thứ nhất nói:

- Bố tớ chạy nhanh nhất. Ông bắn một mũi 
tên và chạy về đích trước nó.

Cậu thứ hai:
- Bố tớ là thợ săn, ông bắn nhầm một phát 

súng vào bạn săn, sau đó còn kịp chạy đến kéo 
ông kia tránh viên đạn.

Cậu bé thứ ba nghe xong, bĩu môi nói:
- Bố tớ là một nhân viên nhà nước. Ông hết 

giờ làm việc lúc 5h chiều và về đến nhà lúc 
4h15′

THỰC TẾ

Anh chàng nọ muốn tạo điều kiện cho cậu 
bạn thân của mình có được những trải nghiệm 
thực tế trước khi kết hôn nên nói chuyện với 
vợ:

- Chồng: vợ ơi, hôm nay anh muốn mời 
thằng Tuấn về nhà ăn cơm tối.

- Vợ: anh điên à! Nhà thì bề bộn ngập ngụa 
trong rác bẩn, cả tuần nay em cũng chưa đi chợ 
lấy gì mà nấu ăn đãi khách. Còn bát đĩa suốt 
mấy ngày anh có chịu rửa. Thế mà anh còn dầy 
mặt mời bạn về nhà à?

- Chồng: à, em đừng lo! Thằng bạn anh định 
lấy vợ. Anh muốn cho nó đi thực tế tìm hiểu 
trước rồi đưa ra quyết định cuối cùng ý mà.

NGƯỜI BẠN TỐT NHẤT

Một người đàn ông ngồi trong quán rượu 
uống hết ly này đến ly khác. Một người bạn của 
anh ta tình cờ bước vào và hỏi:

- Này, cậu làm gì thế? Bao nhiêu lâu nay cậu 
có bao giờ uống rượu thế này đâu? Có chuyện 
gì vậy?

- Vợ tớ bỏ nhà đi theo thằng bạn tốt nhất 
của tớ.

- Ơ, cậu vẫn thường bảo tớ là thằng bạn tốt 
duy nhất cơ mà?

- Mọi khi thì đúng như thế, nhưng cho đến 
khi cô ấy bỏ đi cùng hắn thì tớ coi thằng đó là 
bạn tốt nhất. 


