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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
  Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2017 

BÁO CÁO 

 KẾT QUẢ THỰC HIỆN “NĂM VÌ LỢI ÍCH ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN” 2017 

 

Kính gửi: Ban Thường vụ Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam 

  

 Thực hiện Công văn số 1451/TLĐ ngày 12 tháng 9 năm 2017 của Đoàn 

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc đẩy mạnh triển khai thực 

hiện “Năm vì lợi ích đoàn viên”, các thỏa thuận hợp tác thực hiện “Chương 

trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động; Công đoàn Dệt May Việt Nam 

báo cáo công tác triển khai và kết quả thực hiện “Năm vì lợi ích đoàn viên công 

đoàn” năm 2017, cụ thể như sau: 

I. Đặc điểm, tình hình chung của Ngành: 

Hiện nay Công đoàn DMVN quản lý trực tiếp 115 công đoàn cơ sở (CĐCS) 

gồm: 4 CĐCS là DN 100% vốn nhà nước, 98 DN là công ty cổ phần và 3 DN có vốn 

liên doanh nước ngoài và 10 CĐCS thuộc đơn vị hành chính sự nghiệp với tổng 

số:119.133 ĐVCĐ/127.453 CNVCLĐ, trong đó có 90.379 nữ CNLĐ.  

Do đặc điểm chung của ngành Dệt May Việt Nam: số lượng công nhân 

đông, chủ yếu là lao động nữ, trong đó một bộ phận lớn lao động trong độ tuổi 

sinh đẻ, nuôi con nhỏ, thời giờ làm việc nhiều, nên phần lớn người lao động có ít 

thời gian để chăm lo một cách đầy đủ cho cuộc sống gia đình, hạn chế trong việc 

nâng cao trình độ văn hóa, cải thiện đời sống tinh thần và sử dụng các dịch vụ 

tiện ích khác; 

Xuất phát từ tình hình đó, nhằm mang lại những lợi ích thiết thực cho 

đoàn viên công đoàn và người lao động, tạo điều kiện cho người lao động ổn 

định cuộc sống, yên tâm công tác, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa; 

các cấp công đoàn đã có nhiều giải pháp triển khai cụ thể, mang lại những lợi 

ích rõ nét, thiết thực cho đoàn viên như: thông qua thương lượng và ký kết thỏa 

ước lao động tập thể có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp 

luật; đối thoại, xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; chương trình 

phúc lợi cho đoàn viên thông qua các thiết chế công đoàn từ các cấp công đoàn 

cơ sở đến cấp ngành, tư vấn pháp luật cho cán bộ, đoàn viên công đoàn và người 

lao động nhằm mang lại lợi ích lớn hơn, phúc lợi vật chất nhiều hơn, nâng cao 

lợi ích tinh thần, quyền lợi chính trị cho đoàn viên,…đã góp phần tăng niềm tin 

của đoàn viên, người lao động vào tổ chức Công đoàn. 

II. Công tác triển khai, chỉ đạo và kết quả thực hiện: 

1. Công tác triển khai, chỉ đạo: 
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Với chủ đề trọng tâm xuyên suốt trong hoạt động công đoàn năm 2017 là 

“Năm vì lợi ích đoàn viên”,  vì mục tiêu NLĐ có “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi 

tốt hơn”, Công đoàn DMVN đã ban hành công văn số 84 ngày 13/3/2017; công 

văn số 106 ngày 28/3/2017 hướng dẫn các cấp công đoàn triển khai một số hoạt 

động trọng tâm, trong đó chú trọng đến việc tổ chức các hoạt động hướng về 

NLĐ, đặc biệt tập trung cải thiện môi trường làm việc, đảm bảo ATVSLĐ, chăm 

lo đời sống vật chất và tinh thần cho NLĐ. 

Bên cạnh đó, Công đoàn Dệt May Việt Nam cũng đẩy mạnh tuyên truyền 

tới các cấp công đoàn cơ sở “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn”, 

Thông qua các Thỏa thuận hợp tác được ký kết giữa Tổng liên đoàn Lao động 

Việt Nam và 17 đối tác, cụ thể: 

- Ban hành công văn số 92/CSPL ngày 17/3/2017 và công văn số 

336/CSPL-CĐDM ngày 16/8/2017 thông báo về Phúc lợi cho đoàn viên công 

đoàn gửi các công đoàn cơ sở. 

- Ban hành công văn số 458/CSPL-CĐDM ngày 23/10/2017 về đẩy mạnh 

triển khai thực hiện “Năm vì lợi ích đoàn viên”; tóm tắt các phúc lợi của 17 đối 

tác đã ký thỏa thuận hợp tác với Tổng liên đoàn gửi công đoàn cơ sở để phổ biến 

tới toàn thể đoàn viên công đoàn, người lao động trong hệ thống. 

 2. Kết quả thực hiện “Năm vì lợi ích đoàn viên” 

 (Các chỉ tiêu cụ thể theo phụ lục 03 đính kèm báo cáo này) 

 III. Các mô hình, kinh nghiệm tốt cần nhân rộng: 

1. Mô hình nhà máy sản xuất gắn liền với các công trình đa phúc lợi, đa 

tiện ích cho đoàn viên công đoàn của Tổng Công ty May 10 - Công ty Cổ phần. 

Tổng Công ty Cổ phần May 10 là một trong những đơn vị trực thuộc Công 

đoàn Dệt May có mô hình hoạt động độc đáo: mô hình nhà máy sản xuất gắn liền 

với các công trình phúc lợi như trường mầm non, trường đào tạo nghề, ký túc xá, 

siêu thị, nhà hàng, phòng khám đa khoa, điểm sinh hoạt văn hóa công 

nhân...mang lại nhiều phúc lợi, lợi ích vượt trội cho đoàn viên công đoàn. 

Tổng Công ty Cổ phần May 10 được thành lập từ năm 1946, cùng với 

việc xây dựng hệ thống nhà xưởng sản xuất, trường mầm non, trạm y tế cũng 

được xây dựng bên cạnh các khu vực sản xuất để thực hiện chức năng chăm sóc, 

nuôi dưỡng con em cán bộ công nhân viên và chăm sóc sức khỏe, chữa bệnh cho 

người lao động. Hơn 70 năm qua, Trường mầm non May 10 và Trạm Y tế luôn 

thực hiện tốt chức năng chăm sóc, giáo dục trẻ. Năm 2016 trường mầm non 

được nâng cấp, trang bị các thiết bị đào tạo theo chuẩn giáo dục trẻ mầm non. 

Trạm Y tế cũng được trang bị các thiết bị khám chữa bệnh mới như máy siêu 

âm, máy đo đường huyết, các máy móc phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp cho 

người lao động. Tổng Công ty cũng xây dựng Trường Cao đẳng Nghề Long 

Biên đặt ngay cạnh trụ sở lớn, để đào tạo nghề cho sinh viên, đào tạo nâng cao 

tay nghề cho người lao động. Công ty có nhà ăn ca cung cấp bữa ăn cho người 

lao động với thực đơn phong phú, đảm bảo định lượng, calo cho người lao 

động; đặc biệt có cả thực đơn cho người ăn chay, người tiểu đường để mọi 

người lao động đều ăn tập trung tại Công ty, giảm thời gian đi lại, tăng thời gian 

nghỉ ngơi, tái sản xuất sức lao động.  
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Khách sạn Garco Dragon và siêu thị M10 Mart cũng được Tổng Công ty 

xây dựng từ năm 2000. Khách sạn có chức năng nghiên cứu, xây dựng thực đơn 

mới nhằm phục vụ các hội nghị, tiệc cưới và nhà ăn ca Tổng Công ty; Siêu thị 

M10Mart Phối hợp với các nhà cung cấp triển khai các chương trình mua sắm 

ưu đãi với nhiều khuyến mại hấp dẫn dành cho khách hàng nhân dịp các ngày lễ 

lớn của đất nước. Thường xuyên tìm các nguồn hàng mới có nguồn gốc rõ ràng, 

đảm bảo chất lượng để phục vụ khách hàng; tập trung khai thác nguồn hàng tại 

địa phương và tổ chức bán hàng lưu động tại các XN trong Tổng công ty thu hút 

được đông đảo CBCNV. Quảng bá hình ảnh khu vực đồ lễ, thực phẩm chay. 

Nghiên cứu và sản xuất các mặt hàng thiết yếu từ các nguyên liệu tiết kiệm của 

Tổng công ty như túi giặt, túi bọc vali... với giá thành ưu đãi.   

Phòng truyền thống May 10 với nhiều hình ảnh, kỷ vật lưu dấu 71 năm 

hình thành và phát triển của Tổng Công ty, khơi dậy những giá trị đạo đức, tinh 

thần lao động sáng tạo của các thế hệ cán bộ công nhân viên Tổng Công ty, góp 

phần nâng cao hiệu quả giáo dục truyền thống cho cán bộ công nhân viên. 

Đầu năm 2017, nhằm tăng cường chất lượng công tác công đoàn, nâng cao 

sự hiểu biết, sức khỏe, sự sáng tạo, đời sống văn hóa tinh thần cho người lao 

động, Tổng Công ty May 10 đã xây dựng Điểm sinh hoạt văn hóa May 10 tại 

khu văn hóa - thể thao của Tổng Công ty. Điểm sinh hoạt văn hóa được đầu tư 

03 sân cầu lông, 01 sân chơi tổ chức sự kiện ngoài trời, 01 thư viện gồm 400 đầu 

sách, 01 hội trường đa năng có diện tích 400m2 tại Trường Cao đằng Nghề 

Long Biên và cải tạo nâng cấp 01 nhà ăn công nhân diện tích 600m2 với kinh 

phí hơn 1 tỷ đồng. 

Thiết thực hưởng ứng “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn 2017”, tháng 7 

vừa qua, Tổng công ty May 10 xây dựng thêm ký túc xá cho người lao động 

với tổng mức đầu tư 15,7 tỷ đồng, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 200 người. Đoàn 

viên CĐ và người lao động có nhu cầu về chỗ ở sẽ được sinh hoạt trong căn hộ 

có điều hòa không khí, bình nóng lạnh, thiết bị vệ sinh đồng bộ, giường ở 

chuyên dụng hai tầng. Mô hình nhà máy sản xuất gắn liền với các công trình 

phúc lợi như trường mầm non, trường đào tạo nghề, ký túc xá, siêu thị, nhà 

hàng, phòng khám đa khoa, điểm sinh hoạt văn hóa công nhân... thực sự là mô 

hình lý tưởng, đảm bảo chăm lo toàn diện hơn đời sống vật chất, tinh thần cho 

đoàn viên công đoàn và người lao động.  

Mỗi tháng, Công đoàn Công ty tổ chức một phiên chợ cho CBCNV. Tại 

phiên chợ, CBCNV mang vật dụng thiết yếu đã cũ đến bán cho người có nhu cầu sử 

dụng. Toàn bộ số tiền bán hàng được ủng hộ cho Quỹ từ thiện xã hội của Công ty. 

2. Cửa hàng tiện ích phục vụ công nhân của Tổng Công ty Việt Thắng 

- Công ty Cổ phần. 

Tổng Công ty Việt Thắng có gần gần 5.000 lao động làm việc theo chế độ 

3 ca, thường trực, công nhân May thường tăng ca về trễ, đa số công nhân ra ca 

phải tranh thủ về lo việc gia đình, ít có thời gian mua sắm.   

Trước thực trạng đó, Công đoàn cơ sở đã đề xuất Lãnh đạo công ty dành một 

diện tích ngay cổng công nhân ra vào làm việc để mở cửa hàng do công đoàn quản 

lý, chủ yếu là phục vụ công nhân vào giờ vào ca, giờ tan ca, đặc biệt là buổi sáng ca 
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thường trực vào làm (mấy ngàn người). Công đoàn đã tính toán khoảng thời gian cao 

điểm phục vụ nhiều người và các thời gian ít khách hàng hơn để thuê người làm, kinh 

doanh với chi phí hợp lý, vừa đảm bảo nguyên tắc thu đủ bù chi, vừa phục vụ công 

nhân đảm bảo an toàn thực phẩm với giá rẻ và có lãi. Với tiêu chí đó, cửa hàng thuê 2 

công nhân nghỉ hưu thường trực ở cửa hàng, còn lại hơn chục người là công nhân 

đang làm ở Tổng công ty đi ca thường trực, buổi sáng đi sớm bán - phục vụ, đến giờ 

thì vào Công ty làm việc, không ảnh hưởng đến công việc sản xuất kinh doanh của 

Công ty mà lại giúp công nhân tăng thêm thu nhập. Hầu hết công nhân làm việc tại 

cửa hàng có hoàn cảnh khó khăn.  

Sau 4 năm thành lập, Cửa hàng Công đoàn ngày càng phát triển, hoạt động 

hiệu quả: sắp xếp lao động hợp lý, tiết kiệm được chi phí nhân công; tiện lợi cho 

công nhân trong việc mua sắm, phục vụ công nhân các mặt hàng tiêu dùng thiết 

yếu đa dạng (lương thực, thực phẩm, hàng tạp hóa, vải, thức ăn sáng, nước giải 

khát), bán giá phục vụ là chủ yếu, rẻ hơn bên ngoài, bán trả chậm cho công nhân 

khó khăn; tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho công nhân có hoàn cảnh khó 

khăn; doanh thu cửa hàng đến nay đã đạt mức gần 300 triệu đồng/tháng; tiền 

lãi được tích lũy dùng để bổ sung nguồn vốn, trả lương công nhân cửa hàng, 

hàng quý tặng quà công nhân khó khăn 100 suất = 20 triệu  (mỗi năm 400 suất 

= 80 triệu đồng). Việc làm này của công đoàn cơ sở được Lãnh đạo Tổng Công 

ty và công nhân lao động tin tưởng và hết sức ủng hộ. 

3. Mô hình thiết chế công đoàn đồng bộ đa phúc lợi, đa tiện ích của 

Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú 

Tổng Công ty cổ phần phong phú là một trong những đơn vị có trụ sở tại 

quận 9 Thành phố Hồ chí Minh, với 3.200 lao động 

Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, công tác chăm lo bảo vệ 

người lao động được các cấp công đoàn từ tổ sản xuất, công đoàn bộ phận, Xí 

nghiệp đến Công đoàn Tổng Công ty rất quan tâm.  

Tổng Công ty xây dựng Nhà ăn ca khang trang, sạch sẽ; Bữa ăn của 

người lao động được công đoàn giám sát chất lượng, thực đơn, đảm bảo định 

lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm. 

Công đoàn đầu tư trang trại rau sạch tại Long Khánh với diện tích 6 

hecta để trồng rau củ, quả sạch; tổ chức làm giá sạch phục vụ bữa ăn giữa ca và 

phục vụ cho người lao động mua về sử dụng tại nhà. 

Ngoài ra, từ tháng 8/2017 Tổng công ty đã khai trương Siêu thị tiện ích 

Phong Phú Mart đặt tại Nhà ăn nhằm phục vụ nhu cầu thiết yếu hàng ngày cho cán 

bộ công nhân viên. Các mặt hàng đang được bày bán tại Siêu thị gồm rau củ quả (do 

trang trại Long khánh cung cấp). Công đoàn còn tổ chức thu mua cá biển sạch (mua 

từ biển Ninh Thuận); ký hợp đồng với Công ty Vissan cung cấp thịt heo, gà và tìm 

các nguồn gia vị, gạo, nếp, nước chấm các loại, nước uống đóng chai, quần áo chất 

lượng, giá rẻ để bán cho người lao động với giá ưu đãi…. 

Không chỉ chăm lo bữa ăn, trợ cấp khó khăn, Công đoàn cùng chuyên môn 

còn chăm lo chốn ở cho người lao động. Tháng 10/2014, nhân dịp kỷ niệm 50 năm 

thành lập, Tổng Công ty Cổ phần phong phú đã đã khánh thành và đưa vào sử 

dụng Chung cư Nhân Phú với 194 căn hộ (từ 44m2 - 62m2), bán trả góp cho 
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công nhân chưa có nhà ở với giá ưu đãi (bình quân từ 9,5 triệu - 10 triệu đồng/m2). 

Ngoài ra, Tổng Công ty cũng tiến hành bảo lãnh cho người lao động được vay vốn 

ngân hàng với lãi suất ưu đãi (từ gói 30.000 tỷ của Chính phủ). 

Thực hiện chủ trương của các cấp công đoàn, trọng tâm công tác năm 

2017 - năm “Vì lợi ích đoàn viên”, vừa qua, Tổng Công ty Tổng Công ty đã 

khánh thànhvà đưa vào sử dụng Khách sạn Du Lys (14 Nam Kỳ Khởi Nghĩa- 

TP. Đà Lạt). Khách sạn đạt tiêu chuẩn 3 sao và có 37 phòng ngủ. Ngoài ra, 

Khách sạn Du Lys có bố trí phòng họp với sức chứa từ 100-120 người. Hiện tại, 

Tổng công ty đang tổ chức cho CBCNV các đơn vị đi tham quan nghỉ mát Đà 

Lạt luân phiên với số lượng tham dự khoảng 1300 người. 

Tổng công ty có 01 Trạm y tế với cơ số là 01 Bác sĩ đa khoa và 4 y sĩ, 

được bố trí đi 3 ca cùng với công nhân sản xuất để chăm sóc sức khỏe cho người 

lao động. 

Công đoàn xây dựng các Quỹ xã hội từ thiện để hỗ trợ đoàn viên công 

đoàn, người lao động, cụ thể: Năm 2014, Công ty đã xây dựng Quỹ “tương thân 

tương ái” và huy động Cán bộ, công nhân viên lao động đóng góp; bình quân 

mỗi năm, Quỹ huy động được 100 triệu đồng. Từ số tiền vận động được, Tổng 

Công ty trợ cấp người lao động bị bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh gia đình khó 

khăn. Từ năm 2014 đến nay, Quỹ đã trợ cấp cho 149 trường hợp với số tiền gần 

325 triệu đồng. Công đoàn Công ty duy trì Quỹ “Vượt khó” được xây dựng từ 

năm 1995, giải quyết cho 265 công nhân vay để đóng học phí cho con đi học 

(vào đầu và giữa năm học), mỗi suất 1.500.000 đồng. Ngoài 02 quỹ trên, Công 

đoàn còn thành lập Quỹ “Nguyễn Đức Cảnh” để trao tặng con em Cán bộ công 

nhân viên có hoàn cảnh khó khăn, nhưng nỗ lực cố gắng và đạt được thành tích 

cao trong học tập. Bình quân mỗi năm công đoàn trao 30 suất học bổng, mỗi suất 

trị giá 1.000.000 đồng. 

Tổng Công ty có trang bị tủ sách cho CBCNV với gần 3.500 đầu sách. 

Mỗi tuần, thư viện mở cửa 03 ngày phục vụ từ 14-16h00 để người lao động có 

thể tham khảo tại chỗ hoặc mượn mang về nhà đáp ứng văn hóa đọc và góp 

phần nâng cao kiến thức cho đoàn viên công đoàn, người lao động. 

4. Mô hình thiết chế công đoàn đồng bộ đa phúc lợi, đa tiện ích của 

Công đoàn Công ty Cổ phần Dệt may Đầu tư Thương mại Thành Công. 

Đây là một trong những công đoàn cơ sở có nhiều hoạt động thiết thực 

mang lại nhiều phúc lợi, nhiều tiện ích cho người lao động. 

Để chăm lo đời sống cho người lao động, Công đoàn có Căng tin bán đồ 

ăn sáng giá rẻ, đảm bảo ATVSTP cho đoàn viên công đoàn, công nhân lao 

động: chỉ 5000 đồng/ suất ăn sáng trị giá trên 10.000 đồng với số lượng 350-400 

suất/ ngày;  

Công ty có cửa hàng tiện ích nội bộ Happy Mart, cung cấp nhu yếu 

phẩm cho người lao động với giá thấp hơn từ 20% - 30% so với giá thị trường. 

Công đoàn đưa vào hoạt động quán Cà phê mang tên Way Coffee phục vụ 

người lao động trong giờ với giá ưu đãi. Ngoài ra, công đoàn còn tổ chức Nhà ăn 

https://maps.google.com/?q=14+Nam+K%E1%BB%B3+Kh%E1%BB%9Fi+Ngh%C4%A9a-+TP.+%C4%90%C3%A0+L%E1%BA%A1t&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=14+Nam+K%E1%BB%B3+Kh%E1%BB%9Fi+Ngh%C4%A9a-+TP.+%C4%90%C3%A0+L%E1%BA%A1t&entry=gmail&source=g
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Văn phòng mang tên Mom’s Kitchen để phục vụ người lao động là mẹ bầu, mẹ 

nuôi con nhỏ. 

Các hoạt động tương thân tương ái, hỗ trợ khó khăn cũng được phát huy. 

Công đoàn triển khai chương trình “10.000 đồng màu nhiệm”, vận động toàn 

bộ cán bộ công nhân viên đóng góp 10.000 đồng/ tháng. Số tiền thu được để 

giúp đỡ các đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm 

nghèo, tai nạn lao động, tai nạn giao thông. Công đoàn cũng sử dụng kinh phí để 

tặng quà cho đoàn viên các ngày Tết âm lịch, ngày thành lập công ty; hỗ trợ 

đoàn viên công đoàn chi phí gửi trẻ, tặng quà con người lao động nhân dịp 

Trung thu, Tết Thiếu nhi. 

Nhằm chăm sóc sức khỏe cho người lao động và đoàn viên Công đoàn, từ 

năm 2007 Công ty đã xây dựng và đưa vào sử dụng Phòng khám đa khoa. Sau 

10 năm hoạt động, phòng khám đa khoa hiện nay có khoảng 100 cán bộ công 

nhân viên gồm bác sỹ, y tá, y sỹ và các điều dưỡng viên với các trang thiết bị 

hiện đại; quy mô phòng khám đa khoa của Công ty tương đương phòng khám 

cấp huyện. Hiện phòng khám khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho 30.000 bệnh 

nhân có thẻ BHYT, đồng thời khám chữa bệnh cho người lao động và các bệnh 

nhân khác có yêu cầu. 

Không chỉ chăm lo đời sống vật chất, Công đoàn còn thường xuyên chăm lo 

đời sống tinh thần cho đoàn viên. Hàng năm, Công đoàn tổ chức cho người lao 

động đi thăm quan, nghỉ mát với chi phí từ 800 ngàn - 1.2 triệu đồng/ người; tổ 

chức Hội thao, hội diễn văn nghệ hàng năm từ các cấp, thu hút hàng nghìn đoàn 

viên tham gia; tổ chức các hoạt động khác như thi cắm hoa nghệ thuật, thi nấu ăn, 

thi thiết kế trang phục, thi trình diễn áo dài, thi chuẩn bị bàn tiệc vào các ngày kỷ 

niệm của nữ công nhân viên lao động 8/3, 20/10; tổ chức chương trình quà tặng 

âm nhạc cho công nhân được thưởng thức nhạc trong giờ làm việc, giảm căng 

thẳng mệt mỏi và góp phần nâng cao năng suất lao động. 

5. Mô hình thiết chế công đoàn đồng bộ đa phúc lợi, đa tiện ích 

củaTổng Công ty CP Dệt may Hòa Thọ. 

Không chỉ chú trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, Tổng Công ty CP 

Dệt May Hòa Thọ là một trong những đơn vị quan tâm đến phúc lợi, lợi ích cho 

người lao động. Từ năm 2012-2017, Công ty đã chi cho đầu tư phát triển sản xuất 

và các công trình phúc lợi cho người lao động với số tiền gần 900 tỷ đồng. 

Môi trường làm việc của người lao động luôn được quan tâm chăm lo, cải 

thiện nơi làm việc từ người lao động đến cán bộ quản lý được đầu tư khang 

trang, sạch đẹp, hiện đại: 

Công ty có nhà ăn rộng rãi, khang trang, cung cấp bữa cơm giữa ca và bữa ăn 

buổi sáng miễn phí cho người lao động. Ngoài ra, người lao động còn được trả phụ 

cấp tiền ăn chiều, bồi dưỡng chống nóng. Đối với lao động ngành Sợi và khối Văn 

phòng có phục vụ cafe, nước giải khát giữa ca tại chỗ, tăng chế độ bồi dưỡng ca đêm.  

Công đoàn Công ty thành lập và quản lý Siêu thị Công nhân đặt trong 

khuôn viên Công ty, cung cấp các nhu yếu phẩm, thực phẩm giá rẻ phục vụ 

người lao động. 
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Trạm Y tế của Công ty cũng mới được cải tạo lại khang trang, sạch sẽ, 

đầu tư bổ sung thiết bị khám chữa bệnh để chăm sóc sức khỏe tại chỗ cho người 

lao động. Ngoài số tiền bảo hiểm y tế được trích lại để chăm lo sức khỏe ban 

đầu, Tổng Công ty còn mua thuốc bổ sung để chữa bệnh cho người lao động với 

số tiền 10 triệu đồng/ tháng. Nhờ vậy, Công ty thực hiện tốt việc khám sức khỏe 

định kỳ theo quy định. Đặc biệt, từ tháng 8/2013 đến nay, đã tổ chức khám 

bệnh, tầm soát ung thư cho 3.205 nữ CBCNV tại bệnh viện ung thư Thành phố 

Đà Nẵng với số tiền gần 2 tỷ đồng. 

Công ty còn trang bị Phòng lưu trữ, bảo quản sữa mẹ phục vụ nữ công 

nhân viên lao động nuôi con nhỏ, được nữ lao động nhiệt tình hưởng ứng. 

Bên cạnh hệ thống thiết chế đa dạng, Công ty còn áp dụng nhiều chế độ 

chính sách, mang lại đa phúc lợi cho người lao động, cụ thể:  

Công đoàn các cấp đã phối hợp với chuyên môn chăm lo cho người lao 

động bằng nhiều hoạt động thiết thực: Tổng Công ty không những thực hiện đầy 

đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN còn mua thêm Bảo hiểm rủi ro 24/24 (Bảo 

Việt) cho CBCNV với số tiền gần 100 tỷ đồng/năm. Hằng năm có tiền thưởng 

tháng lương 13 và tiền lương bù cho tháng nghỉ Tết bình quân mỗi người 2 

tháng lương. Ngoài ra còn có tiền thưởng 10% của một tháng tiền lương cho mỗi 

dịp nghỉ lễ và thưởng thâm niên công tác (100.000 đồng/năm công tác). 

Công ty hỗ trợ tiền gửi trẻ, hỗ trợ tiền thuê nhà trọ đối với công nhân ở 

xa; cấp phát đồng phục, mua bảo hiểm xe máy và cấp phát mũ bảo hiểm cho 

toàn thể cán bộ công nhân viên Tổng Công ty;... 

Tặng quà nhân ngày 8/3 cho chị em phụ nữ hơn 500 triệu đồng/năm. Tặng 

quà Tết cổ truyền dân tộc, quà 1/6 cho con CBCNV, quà Trung thu; khen 

thưởng 7.412 lượt cháu học sinh giỏi các cấp, 63 cháu đỗ Đại học chính quy 

trong 5 năm (2012-2017) với số tiền hơn 10 tỷ đồng. 

Việc tham quan nghỉ mát cho người lao động được tổ chức đều đặn hằng năm, 

quan tâm tổ chức tham quan đối với CBCNV có thâm niên công tác lâu năm, bình 

quân mỗi năm tổ chức cho hơn 500 người đi  tham quan nghỉ mát với số tiền hơn 2 

tỷ đồng. 

6. Ngoài những đơn vị tiêu biểu trên, tại hầu hết các đơn vị trực thuộc của 

Công đoàn Dệt May Việt nam đều có các thiết chế phục vụ người lao động như 

bếp ăn tập thể, nơi sinh hoạt văn hóa, nơi luyện tập thể thao... 

IV. Đánh giá chung: 

1. Mặt được: 

1.1. 100% đoàn viên công đoàn cơ sở có thiết chế công đoàn cơ bản như 

nhà ăn, phòng y tế, nơi sinh hoạt văn hóa để phục vụ người lao động. 

1.2. Các công đoàn cơ sở lớn sử dụng từ 2000-5000 lao động đều xây dựng 

các thiết chế mang lại lợi ích cao hơn cho người lao động như: siêu thị, nhà ở, 

nhà trẻ, điểm sinh hoạt văn hóa, hội trường, khu vui chơi, khách sạn, trường học 

trong doanh nghiệp. 
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1.3. Các cấp công đoàn tăng cường, chủ động đối thoại với người sử dụng 

lao động để thỏa thuận những lợi ích cho đoàn viên công đoàn, người lao động; 

quan tâm, thăm hỏi, trợ cấp người lao động khó khăn; xây dựng môi trường lao 

động đoàn kết, gắn bó, người lao động yên tâm công tác. 

2. Mặt hạn chế, tồn tại: 

2.1. Các đoàn viên công đoàn mới chủ yếu được thụ hưởng các thiết chế, 

các phúc lợi từ các thỏa thuận với người sử dụng lao động các cấp trong hệ 

thống và thông qua hoạt động của các cấp công đoàn trong ngành. Đối với việc 

sử dụng các sản phẩm, dịch vụ ưu đãi của các đối tác khác hiện chưa được tiến 

hành do phụ thuộc vào chương trình cấp thẻ đoàn viên của Tổng liên đoàn. 

2.2. Một số đơn vị quy mô nhỏ hoặc hoạt động sản xuất kinh doanh còn 

gặp nhiều khó khăn nên chưa có hệ thống thiết chế công đoàn đầy đủ, đoàn viên 

công đoàn mới được hưởng những phúc lợi cơ bản, chưa có điều kiện để sử 

dụng những tiện ích, dịch vụ văn hóa tinh thần ở mức độ cao. 

V. Kiến nghị, đề xuất: 

1. Tổng liên đoàn lao động Việt Nam thúc đẩy nhanh việc cấp thẻ Đoàn 

viên Công đoàn theo mẫu mới cho đoàn viên công đoàn và người lao động. 

2. Tổng liên đoàn thỏa thuận với đối tác để định kỳ xem xét tăng các phúc 

lợi cho đoàn viên công đoàn theo các nội dung đã ký kết. 

3. Đề nghị Tổng liên đoàn xem xét cho Công đoàn Dệt May Việt Nam 

không phải nộp về Tổng liên đoàn phần giảm chi 10% chi chí hành chính, phong 

trào để CĐDMVN có nguồn cho việc đầu tư mới các thiết chế cơ sở, cũng như 

duy trì hoạt động của các thiết chế đã có để phục vụ NLĐ (do hầu hết các doanh 

nghiệp thuộc CĐDMVN không nằm trong khu Công nghiệp, khu Chế xuất, nên 

các doanh nghiệp đã, đang và sẽ phải tự hình thành các thiết chế tại cơ sở trong 

điều kiện nguồn tài chính vốn đã vô cùng eo hẹp). 

Trên đây là báo cáo kết quả “Năm vì lợi ích đoàn viên” trong các cấp Công 

đoàn Dệt May Việt Nam, kính chuyển Ban Thường vụ Tổng liên đoàn Lao động 

Việt Nam xem xét. 

 

 

Nơi nhận:                                                                                 
- Như kính gửi; 

- Lưu: VT, Ban CS-PL.         

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHỦ TỊCH 
(Đã ký) 

 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Thanh Tâm 
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