TONG LIEN DOAN LAO DQNG
VI1T NAM

CQNG HOA xA HO! CHU NGHTA VIT NAM

S: cG4e/QD-TLD

Ha N5i, ngày O9tháng 6 näm 2021

Dc 1p - T,i do - Hnh phñc

QUYET NNII
Phê duyt Danh miic nhim vii khoa h9c và cong ngh cp Tong Lien doàn
x
de xuat d.t hang de tuyen ch911, giao trrc tiep bat dau thirc hiçn tu nam 2022
•A

•

DOAN CHU TICH TONG LIEN DOAN LAO DQNG VIT NAM
- Can cü Lu.t Khoa hçc và Cong ngh s 29/2013/QH13 cüa Quc hOi;
- C.n c1r Ngh djih s 08/2014/ND-CP ngày 27/01/2014 ct'ia ChInh phü quy
dnh chi tiêt và hthng dan thi hânh mt so diêu cüa Lut Khoa hçc và Cong ngh;
- Can cir Thông tu s 33/TT-BKHCN ngày 06/11/2014 Ban bath quy ch quãn
1 nhim vii KH&CN cap B cüa B Khoa hçc và Cong ngh;
- Can cü Cong van s 718fBKHcN-KHTC ngày 3 1/3/2021 cüa B Khoa hçc
va COng ngh ye vic hw5ng dan xây d'çrng kê hoch khoa hçc, cong ngh và dOi mcci
sang to Va dir toán ngãn sách KH&N nàm 2022;
- can c Quyt dnh s 183 8/QD-TLD ngày 31/12/2020 c1ia Doàn Chü tjch
Tng Lien doan Lao dng Vit Nam quy djnh ye chtrc nãng, nhim vçi, cc cau to
chirc b may ci quan Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam;
- Xét kát qua lam vic và kik ngh cüa các HOi dng tu vn xác djnh nhim vii
khoa hçc và cong ngh cap TOng Lien doãn nAm 2022;
- Xét d nghj cüa Ban ChInh sách — Pháp 1ut Tang Lien doàn,
QUYET DINEI:
Diu 1. Phê duyt kern theo Quyt dnh nay Danh m1c nhim vi khoa h9c và
cOng ngh cap Tong Lien doàn dê xuât dt hang dê tuyên chçn, giao trrc tiêp bat dâu
thuc hin tir näm 2022 (ph11 lic kern theo).
Diu 2. Giao cho Ban Chmnh sách — Pháp lut Tng Lien doãn phi hcp vói
Vin Khoa h9c An toàn và V sinh lao dng, Vin Cong nhãn và Cong doan tiên
hanh các thu tic tuyên ch9n, giao trirc tiêp theo diing các quy djnh cüa Nba nuâc,
TOng Lien doàn Lao dng Vit Nam va B Khoa h9c và Cong ngh.
Diu 3. Ban Chinh sách — Pháp luat Tng Lien doãn, Vin Khoa h9c An toàn
và V sinh lao dng, Vin Cong nhan và Cong doãn và các don vj có lien quan chju
trách nhim thi hành Quyôt djnh nay./9t-

Noinhân:
-NhsDiu 3;
- D/c Chü tjch (báo cáo)
- Các PCT (d bitt);
- Li.ru: VT, CSPL.

NgQ Duy Hiu

DANH MUC NHIM VT KHOA HQC VA CONG NGH CAP TONG LIEN DOAN BE XUAT BT HANG
BE TUYEN CHQN, GIAO TRIC TIEP BAT BAU THIC HIN T1 NAM 2022
(Kern theo Quyet djnh sdz61-g /QD-TLE) ngày 4 tháng 6 nárn 2021)

TT

Ten nhiin
xut dt hang

Dinh hu*ng mzc tiêu

Yêu cu di vó'i kt qua

Thoi gian
thrc hin

2

3

4

5

1. Báo cáo cci s& dfr 1iu nhn din m6i nguy an toãn và
sire khôe ngh nghip trong các ca s& san xut ngãnh
Din

36 tháng

Phro'ng thtrc
to chirc thwc
hiên (tuyn
chçn hoc
giao trirc
tip)
6

I. D tàifNhim vii thuc Chtro'ng trinh phi hop
1.1. Linh virc An toàn, V sinh lao dng
Nghiên ct'ru xây d1rng
h thng quãn l An
toàn va sire khóe
ngh nghip phir hçp
ISO
chun
tiêu
45001:2018 cho các
C SO Sfl xuat nganh
Then

1. Xây dmg drçc k thut dánh giá
rUi ro An toàn và sirc khôe ngh
nghip cho các ccy sâ san xut ngành
Diên;

2. Bô tài lieu hu&ng dn k th4t nhn din mi nguy
2. Xây dung và ap ding thi:r h thông an toàn và sire khóe nghê ng1iip trong
quàn l An toàn và sire khôe ngh xut ngành Din.
nghip phir hçp tiêu chu.n ISO 3. Báo cáo kt qua dánh giá rim ro An toàn và sire khôe
45001:2018 tai 03 C(Y sâ san xuât ngh nghip cho 03 Co sâ nghiên ciru.
ngành Din.
4. B tài lieu áp di1ng h thng quãn l An toàn và sire
khöe ngh nghip phi hcip tiêu chun ISO 45001:2018
cho 03 cci sâ san xut ngành Din.
5. Chirng nhn dáp ing tiêu chuAn ISO 45001:2018 cia
ccr quan duçic phép cAp ching nhn cho 03 co s?r san
xuât ngành Din.
6. B tài 1iu hi.rirng dn xây drng vâ áp diing h thng
1

Giao trirc tip
cho Vin KH
An toàn và
V sinh lao
dng chir frI
thirc hin

TT

Ten nhim vu de
xut dt hang

Yêu cãu di vol két qua

Dlnh hu*ng mic tiêu

Thai gian
thuc hiên

Phuong thfrc
to chfrc thtrc
hin (tuyn
chon hoc
giao tric
tiêp)

quãn 1 An toàn và st'rc khOe ngh nghip cho ca s san
xut ngành Din phü hcip tiêu chun ISO 45001:2018
7. 03 bài báo khoa hçc
2

Nghiên ci'ru dánh giá
rüi ro AT va sik khoé
ngh nghip cho mt
so các ngành CO nguy
cci cao và d xuât giãi
pháp kim soát i-ui ro

1. Dánh giá thrçic rCii ro ATVSLD 1. Báo cáo k&t qua Dánh giá rüi ro ATSKNN cho 2-3
cho 2-3 ngành cong nghip Co nguy nganh Cong nghip có nguy ca cao.
Ca cao;
2. Báo cáo Ap ding giái pháp kim soát i-ui ro
2. D xut và áp dung thr các giài ATSKNN cho tr 2-3 ca s& san xut
pháp kiêm soát rüi ro ATSKNN cho 3. 02 bài báo khoa hoc
2-3 co sx san xut.

36 tháng

Giao tnrc tip
cho Viên KH
An toàn và
Vç sinh lao
dng chü tn
thuc hiên

24 tháng

Tuyn chQn

24 tháng

Tuyn chn

1.2. Linh viic Khoa hoc xà hôi và nhân van
3

4

Xây drng ban du h thng thng ca 1.H thông ca sO dtt 1iu ye cong nhan và cong doân
sO dü 1iu din tix Ve cong nhân, cong 2. 01 bài tp chI khoa hçc cOng b nhttng kt qua nghien
doàn dam bão tInh h thng, khoa ci:ru cliinli cüa tai
hçc, cap nht; lam ca sO cho vic
nm bit, cung cp thông tin chmnh
xác, kjp thai ph%lc vi cho cong tác
quãn 1 diu hành cia TLD; cong tác
thng h9p, báo cáo, tham muu cüa các
cp cOng doàn; dng thi cung cp
dit lieu cho các nghiên cru v cOng
nhân cOng doàn.
Nghiên ciru h thng Nghiên cru nhiim tng hçp khái quát 1. Dr thão cun sách "L 1un cüa Chü nghia Mac —

Xây dmg h thing
ca sO d lieu v Cong
nhân và Cong doàn
Viêt Nam

2

TT

Ten nhim viii
xut dt hang

1' lun v giai cp
cOng nhán và t chirc
cOng doân phic vi
nhim viii di mài t
chirc và hot dung
cüa Cong doàn Vit
Nam

Dinh hwong mic tiCu

Yêu cu di vói kt qua

quan dim cüa ChU nghTa Mac —
Lenin, Tir tuâng H CM Minh, Quan
dim cüa Dàng ta ye giai cap cOng
nhân và t chi'rc cong doàn.

Lenin, Tu tixOng H ChI Minh v giai cp cong nhn và
t chIrc cOng doãn";

ThOi gian
tliuc hiên

Phirong thirc
to chfrc thirc
hiên (tuyCn
chon hoäc
giao trtrc
tip)

15 tháng

Tuyên chçn

12 tháng

Tuyn chçn

2. 01 bài tap chi khoa hpc cOng b nhng kt qua nghiên
ciu ciiinh cüa ãè tài

II. D tàiInhim vii tr9ng dim dp TLI)
5

6

Nghiên cru k& qua
thirc hin the khâu
dt phá và nhim vl.1
trong tarn cüa Cong
Nam
doàn Via
nhim kS' 2018 —
2023; khuyn nghj
dôivOinhiêmk'
2023 - 2028

Dánh giá thrc trng thirc hin các
khâu dt phá và nhim vii trong tam
cüa Cong doàn Vit Nam nhim kSr
2018 — 2023 d xut khuyn ngh déi
vài nhim kr 2023 — 2028

1.Báo cáo kt qua nghiên cau;

Dánh giá v tInh
ttrong thIch gica Lust
Cong doàn nm 2012
vOi các tiêu chun lao
dng quc t và h
thng pháp lust Via
Narn; kin nghj, d

Trên co sâ nghiên ciru tiêu chu.n lao
dung quc th va B Lust Lao dng
2019 v t chirc di din cüa NLD a
co so, so sánh vói các quy djnh Lust
Cong doàn 2012; d xut nhttng
huOng và nOi dung cii th cn sra di
trong Lust Cong doàn 2012 nhiim

1.01 Báo cáo Tng hcip kt qua nghiên cifru;

2. Báo cáo d xut khiiyn ng vài TLDLDVN
3. 01 bài Tp cM khoa h9c cOng b nhftng kát qua nghiên
Cii chinh ciia dê tài

2. 01 Báo cáo chit bc k& qua nghiên elm và dê xuAt
khuyên nghj vói Doàn Chü tch TLDLDVN
3. 02 bãi Tp cM khoa hçc cong b nhtrng k& qua nghiên
CUll chinh cüa dé tài

3

Phtro'ng thfrc
chfrc thtrc
Thôi gian hin (tuyn
thirc hin
chçn hoác
giao trc
tip)
to

TT

Ten nhim V1I
xut dt hang

A .X.
A en can uoi voi kt

Bnh hiróng miic tiêu

qua

xut si:ra di Lut dáp irng yeu cu cüa nn kinh t thi
Cong doàn nm 2012 tnr?mg djnh hix&ng x hi chü nghia
và hi nhp quéc t.
7

Di mài hot dng
cong doàn co sO' ô
doanh nghip trong
bi cãnh ra dOi t
chüc cüa nguäi lao
dng
tti
doanh
nghip

Trén Co sO' nghien cUu hành lang
thirc tin, kinh nghim
pháp 1
cUa các nuâc; tr thirc trng hot
dung Cong doãn hin nay và các yêu
cAu dt ra trong bi cãnh mâi; di tài
d xu.t djnh hxóng di m&i, muc
tiêu, giái pháp hot dng cong doan
co sO' trong các doanh nghip, d.c
bit trong bi cành ra di các t chi'rc
cUa nguñ lao dng doanh nghip
hott dng song song, cnh tranh
vài cong doàn Ca sO' hin tai.
va

1.01 Báo cáo Tng hçp kt qua nghiên cCru;

12 tháng

Tuyn ch9n

12 tháng

Tuyn chn

2. 01 Báo cáo chit 1c k& qua nghiên cru và d xuAt
khuyên nghj vói Doãn Chü tjch TLDLDVN và B LDTB
và XH
3. 02 bài Tp chI khoa h9c cong bê nhüng kt qua nghiên
CUU chinh cüa d tài

a

va

8

COng doàn Vit Nam
tham gia kirn tra,
thanh tra, giám sat v
nhng vn d lien
quan dn quyn và
nghTa vi cüa ngiiñ
lao dng

- Nghiên cru dánh giá thirc trng
hoat dng tham gia kim tra, thanh
tra, giám sat cüa Cong doân Vit
Nam v nhng vn d lien quan dn
quyn và nghia vi cüa ngtthi lao
co sO' kiên nghj dê xuât
dng;
vO'i TLDLDVN tham gia sira
Lust Cong doàn 2012.
I

lam

V

1. Báo cáo tng lun; Báo cáo torn tat; Báo cáo chit
k& qua nghiên ciru;

icc

2. 01 bài Tap cM khoa h9c cong b nhthig kt qua nghiên
chmnh cüa d tài;
3. Báo cáo kin nghj süa di

4

Lust Cong

doàn 2012

c

TT

Ten nhim vi d
xuât dt hang

Yêu cu d6i v&i kt qua

Dinh htrOng myc tiêu

Thöi gian
thrc hin

Phtrong thfrc
to chfrc thuc
hin (tuyn
ch9n hoc
giao trirc
tip)

24 tháng

Tuyn chçn

24 thOng

Tuyn ch9n

24 thOng

Tuyn ch9n

III. D tail Nhim vii cp TLI)
III. 1. Linh vic An toàn, v sinh lao dng
9

Nghiên ciru dánh giá
rüi ro an toàn si[rc
khôe ngh nghip cho
ngi.rri lao dng tip
xüc vOi các dung mm
gôc halogen và d&
xu&t giãi pháp kim
soát

1. Dánh giá dtrçic rüi ro an toàn süc
khôe ngh nghip cho ngthi lao
dng tip xiic vc9i dung môi gc
halogen

1.Báo cáo kt qua dánh giá rüi ro an toãn süc khöe ngh
nghip cüa ngtthi lao dng tip xüc vói dung môi g6c
halogen

2. Tài lieu quy trinh dánh giá rUi ro an toàn si'rc khOe
2. E) xut dixcrc các giãi pháp kim ngh nghip do tip xüc dung mOi gác halogen vâ tài
soát rüi ro sirc khôe ngh nghip cho lieu huóiig dn sir dmg;
ngu?i lao dQng tiêp xüc vài dung 3. Báo cáo các giái pháp kim soát rüi ro an toàn sic
môi gc halogen
khOe nghê nghip cho ngu&i lao dng tiëp xüc vth dung
môi gc halogen
4. 02bàibáo

10

Nghiên cihi dãnh giá
müc d phth nhim
crom trong biii Xi
mäng và ctê xuât clii
tiêu giOm sat sinh
hçc.

1.Dánh giá duçic mrc d phth nhim 1. Báo cáo dánh giá thrc trng phoi nhim crom trong
b%Ii xi mäng;
crom trong bpi xi mOng;
2. D xut dizac chi s giOm sat sinh 2. Báo cáo nng d chat chuyn hóa cüa crom trong
djch sinh h9c;
h9c ciia crom trong djch sinh hQc.
3. Báo cáo d xuât clii so giOm sat sinh h9c cüa crom
trong dch sinh h9c;
4.02 bàibáo;

11

NghiOn ciru dOnh giá 1. Danh giá mirc d phai nhim cña 1. Báo cáo mi'rc d phcñ nhim cüa ngu&i lao ctng d6i
vói vâi tricloroethylene (C2HC13);
di
dng
lao
m1rc d phcii nhini ngiri
5

TT

Ten nhiêm vu
xuatdthàng

tricloroethylene
(C2HC13) và de xuat
chi s gidm sat sinh
hoc.

Yeu cau d6i vol kk qua

Dinh htr&ng misc tiêu

tricloroethylene (C2HC13);
2. Xây dirng thrçc mi tuang quan
nhim
phcii
d
giva muc
tricloroethylene (C2HC13) Va nông
chit chuyn hóa trong djch sinh hçc;

Thôi gian
thtrc hiên

Phro'ng thfrc
t chfrc thirc
hin (tuyn
chon hoäc
giao trirc
tip)

24 tháng

Tuyn ch9n

24 tháng

Tuyn chçn

2. Báo cáom& tuang quan giia mrc d phai nhim
tricloroethylene (C2HC13) và nng d chit chuyn hóa
trong djch sinh h9c;
3. Báo cáo chi s gim sat sinh h9c cüa tricloroethylene
(C2HC13) trong djch sinh hçc

3. D xut dtrçic chi so giám sat Siflh 4. 02 bái báo
hçc cüa tricloroethylene (C2HC13)
trong djch sinh hçc
12

Nghiên cru dánh giá
nguy ca sirc khôe
ngh nghip do phcii
di-n-but'l
nhim
phthalate (DBP) cua
cong nhân ti các ca
sO ch bin cao su

1.Dánh giá dixçc mIrc d phoi nhim 1. Báo cáo müc dO phai nhim DBP cüa ngu&i lao dng
DBP cüa ngiRii lao dng & các cci s& & các ca s& chê biên cao su;
ch bin cao su;
2. Baa cáo kt qua dánh giá nguy cci sirc khôe ngh
2. Dánh giá thrçxc nguy ca sirc khôe nghip do phai nhim DBP cüa ngtrxi lao dng & các ca
ngh nghip do phai nhim DBP cüa so ch bin cao su;
nguYi lao dng 0 các ca sO chá bin 3. Giãi pháp giãm thiu nguy ca phai nhim DBP cüa
cao su;
ngiri lao dng 0 các ca sO ch bin cao su;
3. D& xut di.rqc các giái pháp giam 4. 02 bài báo khoa hoc;
thiu nguy ca phai nhim DBP cüa
ngu?ñ lao dng 0 các Ca sO ch bin
cao su;
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Dánh giá gánh nng
lao dng ãnh hi.thng
dn cng thng thAn
kinh tifiTi 1Y cua flIIO1

1.Xác dnh duçc gánh n.ng lao dng 1.Báo cáo gánh nng lao dng cüa ngui lao dng khai
cüa ng.r&i lao dng khai thác than thác than hAm là;
hAm là;
2. Báo cáo mirc dO cäng thAng thAn kinh tm 1 cua
2. Dánh giá &rçxc mc d cAng th&ng ngu&i lao dng khai thác than hAm là;
6

f 4

TT

14

Ten nhim
xuâtdthàng

YCu cu di vói kt qua

Dinh htróng mxtc tiêu

lao dng khai thác
than hm là và d
xut bin pháp giâm
thiu

thn kinh tam l cüa ngithi lao dng 3. Báo cáo các giãi pháp giám thiu cng thng th.n
lthai thác than hm là;
kinh tam l cüa nguai lao dng khai thác than ham là;
3. D xut giái pháp giãm thiêu cing 4 02 bài báo
thng than kinh tam i cüa ngtrai lao
dng khai thác than hm là;

Nghiên ciru dnh giá
mirc d phth nhim
2-Butoxyethanol (2BE) và d xuat CIII SO
giam sat sinh h9c

1. Dánh giá mrc d phcii nEim cüa 1. Báo cáo mrc d phth nhim cixa ngithi lao dng di
nguài lao dng di vài 2- vi 2-Butoxyethanol (2-BE);
Butoxyethanol (2-BE);
2. Báo cáomi tircmg quan giia mirc ct phcñ nhim 22. Xây dmg dixcxc mi tLrong quan Butoxyethanol (2-BE) và nng d cht chuyn hóa trong
phth nhim 2- dch sinh hçc;
giüa mxrc d
Butoxyethanol (2-BE) Va nông
3. Báo cáo chi s giám sat sixth hçc cüa 2-Butoxyethanol
ch.t chuyn hóa trong djch sixth hoc; (2-BE)trong djch sinh h9c

Thai gian
thtrc hiên

Phuong thfrc
to chfrc thtrc
hin (tuyn
chon hoAc
giao trirc
tip)

24 thãng

Tuyn chQn

12 tháng

Tuyn ch9n

3. D xu.t thrçic chi SO giam sat Sllth 4. 02 bài báo
hçc cüa 2-Butoxyethanol (2BE)trong djch sixth h9c
111.2 Linh virc Khoa hoc xã hôi và nhân vAn
15

Nghiên ci'ru diu kin
lao dng tai các
doanh nghip có vn
du ti.x nithc ngoài
trong mt s ngãnh
thâm diing lao dng a
Vit Nam

Nghien cüu thxrc trng diu kin lao 1.Báo cáo nghiên cIru so sánh
dng ti các doanh nghip có von 2. 01 bài Tp chi khoa h9c cong b nhüng kt qua nghiên
dAu txr rnràc ngoài trong mt s6
clmnh cüa dã tài
ngành tham dmg lao dng & Vit
Nam d khuy&i nghi thu hiit d&u tu
nithc ngoài phü hçip vâi các cam kt
trong các PTA th h mOi ma Vit
7

TT

Tênihim Vii
xuat dt hang

Yêu cu di vó'i kt qua

Dinh huóng m1c tiêu

ThOi gian
thi;rc hin

Phuo'ng thfrc
to chfrc thtrc
hiên (tuyn
chçn hoc
giao tri;rc
tip)

12 tháng

Tuyn chçn

12 tháng

TuyEn chn

Nam tham gia.
16
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V.n d nha i. cho
cong nhãn lao dng
di cu— Thi;rc tr?ng và
giâi pháp

v
thu
Nghiêri
throng hrcmg t.p th
trong b6i cành ra dOi
t churc cüa nguOi lao
dng
doanh
tai
nghip theo quy djnh
cüa B luat Lao dQng
2019 —Giãi pháp di
vOi Cong doân Viêt
Nam.

Ti'r vic nghiên ciru chü tnrclng,
throng 16i cüa Dãng, chinh sách pháp
luat cüa Nhà nuâc v vn d flh a
cho CNLD; tCr thi;rc tiên và nhu câu
nhà 0 cüa CNLD hin nay; d xut
th vài
các giài pháp kin nghj
chirc
cong
chInh quyn các cAp, t
doãn v chàm 10 vAn d& nhà 0 cho
CNLD thOi gian tOi, dc bit tai cac
khu tp trung dong CNLD.

1.01 Báo cáo Tng hçrp kt qua nghiên cüu;
va d xukt
2. 01 Báo cáo ch&t icc kt qua nghiên
khuyn nghj vói cac co quan hitu quan, Doàn ChU tjch
TLDLDVN
3. 02 bài Tp chI khoa hçc cong b nhutng k& qua nghiên
CU cbInh cüa d tài

Nghiên thu co sO 1 1un v thuo'ng 1.Báo cáo thng lun; Báo cáo tOrn tAt; Báo cáo chtlçc
lucmg tp th và vai trà cüa t6 chirc k&t qua nghiên thu va kin nghj.
COng doàn Vit Nam trong thi.rcing 2. 01 bài
Tap chi khoa hçc cong b nhng k& qua nghiên
hrqng tp th trong bM cãnh cO nhiu
chInh cüa d tài.
t chirc di din nguOi lao dng tai
doanh nghip. Nh.n din m& quan
h gifta t ch'Crc Cong doàn Vit Nani
vOi các t churc dai din nguOi lao
dng tai doanh nghip. Trn Ca sO
do, d xuAt giài pháp cüa t chirc
Cong doãn Vit Nam trong thirang
hrcng t.p thá 0 doanh nghip trong
b6i cãnh có nhiu t chüc di diên
nguOi lao dng tai doanh nghip.
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Tênihim VI
xuat dt hang

Yêu cu di vói it qua

Dinh htrthig mic tiêu

Nghiên cfru, d xut D xut mô hinh t chirc va hot
mô Mnh t chüc va dung cong doàn ca s trong các
hoat dng ti cOng doanh nghip có dOng cOng rthan
doãn Co so doanh
nghip có trOn 5000
lao dng

1.Báo cáo thng 1un; Báo cáo torn tat; Báo cáo chit 19c
két qua nghiên cihi và kin nghj.
2. 01 bài Tap chi khoa h9c cOng bé nhQng kt qua nghiên
ciru chinh cüa dê tài
3. Các mô hinh t chirc và hoat dng cüa cOng doàn
trong các doanh nghip có trên 5000 lao dng;
4. Dir thão K hoach thI dim các rnô hinh dira ra trên
thut t

9

Tho'i gian
tluyc hin

Phirong thüc
to chfrc thirc
hiên (tuyn
cI1Qn hoc
giao trlrc
tiep)

12 tháng

Tuyn ch9n

