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Kính gửi: Công đoàn cơ sở trực thuộc. 
 

Thực hiện Kế hoạch số 192/KH-CĐVC ngày 23/5/2019 của Công đoàn Viên 

chức tỉnh Cao Bằng về việc triển khai phần mềm quản lý đoàn viên và đổi thẻ đoàn 

viên đối với các công đoàn cơ sở trực thuộc. 

Ngày 31/10/2019 Công đoàn Viên chức (CĐVC) tỉnh tổ chức tập huấn phần 

mềm quản lý đoàn viên và đổi thẻ đoàn viên công đoàn, tại hội nghị tập huấn các 

công đoàn cơ sở (CĐCS) đã thực hành việc cập nhật danh sách đoàn viên của đơn vị 

mình lên phần mềm quản lý đoàn viên công đoàn (trên bản thử nghiệm). Tuy nhiên 

qua theo dõi đến thời điểm hiện tại nhiều CĐCS chưa cập nhật được 01 (một) đoàn 

viên nào lên phần mềm bản thử nghiệm hoặc trong quá trình thực hiện thao tác trên 

phần mềm nhiều CĐCS cập nhật danh sách đoàn viên trên biểu mẫu không đúng 

định dạng theo yêu cầu hoặc thiếu các thông tin đoàn viên như (ngày vào công đoàn, 

ảnh, số chứng minh thư không đủ...) nên việc cập nhật danh sách đoàn viên lên phần 

mềm không được hoặc thiếu số lượng đoàn viên của đơn vị mình.  

Hiện nay Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã gửi đường Link phần mềm 

quản lý đoàn viên (bản chính thức) cho các cấp công đoàn thực hiện việc cập nhật 

chính xác danh sách đoàn viên lên phần mềm. Để hoàn thành tiến độ theo Kế 

hoạch 192/KH-CĐVC ngày 23/5/2019 đã đề ra, CĐVC tỉnh yêu cầu các CĐCS 

triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tiếp tục cập nhật dữ liệu đoàn viên công đoàn và file ảnh (mẫu danh sách 

theo phụ lục đính kèm Kế hoạch số 192/KH-CĐVC ngày 23/5/2019 đã ban hành. 

2. Các CĐCS truy cập phần mềm theo đường link sau: 

+ Link thử nghiệm: http//103.21.148.18:8181/vtbwebProject/ 

+ Link chính thức: http://doanvien.congdoan.vn/VTBWebProject/ 

Lưu ý: Trong 2 đường link trên, CĐVC tỉnh Cao Bằng khuyến khích các 

CĐCS cập nhật lần đầu nên thực hiện trên đường Link thử nghiệm (sử dụng tại 

khoản cũ mà CĐVC tỉnh đã cung cấp cho CĐCS theo Thông báo số 433/TB-

CĐVC ngày 28/10/2019) để tránh sai sót. Khi các CĐCS đã sử dụng thành thạo 

phần mềm trên đường Link thử nghiệm sẽ truy cập phần mềm ở đường Link chính 

thức theo tài khoản mới. 

http://doanvien.congdoan.vn/VTBWebProject/


3. Hiện nay CĐVC tỉnh đã tạo tài khoản trên đường Link chính thức cho các 

CĐCS (theo phụ lục đính kèm Công văn này được gửi vào hòm thư điện tử các 

CĐCS và địa chỉ Gmail: tailieucdvccb@gmail.com); mật khẩu đăng nhập lần đầu 

sử dụng chung là abc@1234.  

Căn cứ chỉ đạo trên, đề nghị các CĐCS cập nhật đầy đủ 100% dữ liệu, danh 

sách đoàn viên công đoàn của đơn vị mình lên đường Link chính thức trước ngày 

30/11/2019. Trong quá trình cập nhật, sử dụng phần mềm nếu có vướng mắc đề nghị 

các CĐCS liên hệ trực tiếp về CĐVC tỉnh để được hướng dẫn và hỗ trợ xử lý.  

 

 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Ban TCTGNC LĐLĐ tỉnh; 

- Lưu: CĐVC tỉnh. 

 
 

 

 


