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QUYẾT ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 655/QĐ-TTg ngày 12 tháng 5 năm 2017 

của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đầu tư xây dựng các                 

thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất” 
______________ 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Công đoàn ngày 20 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của 
Chính phủ quy định chi tiết về Tài chính Công đoàn; 

Căn cứ Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của 
Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; 

Xét đề nghị của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tại Tờ trình số 

04/TTr-TLĐ ngày 24 tháng 2 năm 2020 và Tờ trình số 14/TTr-TLĐ ngày 31 
tháng 7 năm 2020,  

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 655/QĐ-TTg 

ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đầu tư 

xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất” 

với các nội dung cụ thể như sau: 

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 như sau: 

a) Sửa đổi mục 1, phần I như sau: 

Mục tiêu tổng quát:  

“ Huy động nguồn lực từ ngân sách nhà nước, nguồn lực của các doanh 

nghiệp thuộc các thành phần kinh tế và nguồn lực của tổ chức công đoàn cùng 

tham gia đầu tư xây dựng nhà ở, các cơ sở y tế, giáo dục, siêu thị và các công 

trình thương mại dịch vụ, công trình văn hóa, thể thao tại các khu công nghiệp, 

khu chế xuất nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự chủ động của các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương và tổ chức Công đoàn trong việc nâng cao 

đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân, đoàn viên công đoàn, người                 

lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.” 

b) Sửa đổi mục 2, phần I như sau: 
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Mục tiêu cụ thể:  

“ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp các địa phương chuẩn bị 

điều kiện về đất đai, quy hoạch để đầu tư xây dựng các thiết chế công đoàn tại 

các khu công nghiệp, khu chế xuất, cụ thể như sau: 

- Giai đoạn 2017 - 2020 đầu tư thí điểm 01 thiết chế công đoàn. 

- Giai đoạn 2021 - 2025 phấn đấu triển khai 50 thiết chế công đoàn tại các 

khu công nghiệp, khu chế xuất. 

- Từ năm 2026 trở đi, phấn đấu tất cả các khu công nghiệp, khu chế xuất 

trên cả nước đều có thiết chế công đoàn.” 

c) Thay thế khoản 1, Phần II như sau:  

“ Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có                       

trách nhiệm:  

- Chủ động xây dựng, điều chỉnh bổ sung các quy hoạch, chương trình, 

kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương theo quy định, đưa chỉ tiêu phát triển 

nhà ở xã hội, nhất là nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất 

vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm. Nâng cao chất lượng nhà ở                    

xã hội, nhà ở cho công nhân; có cơ cấu sản phẩm nhà ở phù hợp; bảo đảm các 

điều kiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, thiết yếu về giao thông, vị trí            

thuận lợi, y tế, giáo dục, văn hóa của các dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở 

công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. 

- Chủ trì, phối hợp Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xây dựng quy hoạch, 

kế hoạch, bố trí nguồn vốn từ ngân sách do địa phương quản lý và thu hút các 

nguồn vốn của các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng 

các khu nhà ở cho công nhân mua, thuê và thuê mua tại các khu công nghiệp, 

khu chế xuất với đầy đủ các công trình hạ tầng kỹ thuật, gồm: hệ thống giao 

thông, hệ thống cấp điện, cấp thoát nước, cây xanh và các công trình hạ tầng 

xã hội, gồm: các công trình văn hóa, thể thao, nhà trẻ, trường học, thương mại 

dịch vụ, công viên cây xanh…trong đó có các thiết chế công đoàn của               

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để chăm lo, nâng cao đời sống vật chất,                  

tinh thần cho công nhân, đoàn viên công đoàn, người lao động. 

- Bố trí quỹ đất, nguồn vốn từ ngân sách do địa phương quản lý và                 

thực hiện giải phóng mặt bằng tại khu đất quy hoạch thiết chế công đoàn đã 

được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thống nhất để thực hiện đầu tư                            

xây dựng thiết chế công đoàn theo Quyết định này. 

- Giao đất, cho thuê đất cho người sử dụng đất, bao gồm: giao đất cho 

Ban quản lý dự án thiết chế Công đoàn thuộc Tổng Liên đoàn Lao động                 

Việt Nam để đầu tư các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội 

thuộc quy hoạch khu thiết chế của công đoàn; giao đất cho doanh nghiệp 

thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các doanh nghiệp khác để              

đầu tư các dự án nhà ở để bán, cho thuê và cho thuê mua thuộc khu quy hoạch 

thiết chế công đoàn theo quy định pháp luật về đất đai, nhà ở, đầu tư và               

pháp luật khác có liên quan.” 

d) Sửa đổi, bổ sung mục a khoản 2 Phần III như sau:  
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“- Đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn để phục vụ đoàn viên 

công đoàn và người lao động theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam. 

- Chịu trách nhiệm toàn diện trong việc triển khai thực hiện Đề án,                    

đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu quả, sử dụng đúng mục đích, phát huy              

tác dụng, quản lý tài chính và quản lý đầu tư xây dựng theo đúng quy định của 

pháp luật về đầu tư xây dựng và pháp luật về đầu tư công. 

- Chủ trì, phối hợp các bộ, ngành, cơ quan có liên quan tổ chức,                 

triển khai thực hiện Đề án đảm bảo hiệu quả, sử dụng đúng mục đích,             

phát huy tác dụng, quản lý tài chính và quản lý đầu tư xây dựng, quản lý sau 

đầu tư theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng và pháp luật khác 

có liên quan; định kỳ kiểm tra đánh giá, tổng kết việc thực hiện Đề án,                     

báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện. 

- Sau khi được Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

giới thiệu, chấp thuận địa điểm khu đất quy hoạch thiết chế công đoàn,                 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có trách nhiệm: 

 + Tổ chức khảo sát, lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 thiết chế của 

công đoàn trên toàn bộ phạm vi diện tích đất do địa phương giới thiệu,                  

chấp thuận bằng vốn của tổ chức công đoàn. 

+ Thực hiện đầu tư một số hạng mục hoặc toàn bộ dự án thiết chế           

công đoàn bằng nguồn vốn của tổ chức công đoàn, vốn ngân sách nhà nước 

hỗ trợ, vốn vay và vốn huy động hợp pháp khác theo hướng: 

. Làm chủ đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật (nếu có) và các 

công trình văn hóa, thể thao thuộc quy hoạch khu thiết chế công đoàn từ 

nguồn vốn của tổ chức công đoàn và ngân sách nhà nước hỗ trợ tuân thủ các 

quy định của pháp luật. 

. Các doanh nghiệp có chức năng và đủ năng lực theo quy định của 

pháp luật thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm chủ đầu tư xây dựng 

nhà ở để bán, cho thuê và cho thuê mua thuộc quy hoạch khu thiết chế công đoàn 

theo quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 57 của Luật Nhà ở, tổ chức đầu tư 

theo các quy định của pháp luật về nhà ở xã hội, trong đó có các đối tượng là 

công nhân, đoàn viên công đoàn, người lao động tại các khu công nghiệp,    

khu chế xuất. 

- Phối hợp Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

trong quá trình thực hiện quy hoạch khu thiết chế công đoàn, với các nội dung: 

thu hút các nhà đầu tư nhằm xã hội hóa tối đa nguồn lực thực hiện đầu tư               

xây dựng nhà ở cho công nhân; tiêu chí lựa chọn đối tượng được mua, thuê và 

thuê mua nhà ở thuộc dự án nhà ở cho công nhân; phương án giá bán, giá thuê 

và giá thuê mua tại các dự án nhà ở cho công nhân; quản lý thiết chế                      

công đoàn sau đầu tư theo các quy định của pháp luật.” 

đ) Bổ sung mục e khoản 2 phần III như sau:  

“Ủy quyền cho các địa phương thẩm định thiết kế cơ sở dự án đầu tư                 

xây dựng thiết chế công đoàn”. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  






