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THÔNG Tifi 
v Iãnh do Di hi Cong doàn các cp nhim k' 2023 - 2028 

Trong nhüng nãm qua, các cap üy Dãng, chInh quyên thuàng xuyên quan tam 
lãnh dao,  chi  dao  toàn diên, tao  diu kiin d Cong doàn các cp trong huyn phát 
huy truyn thng doàn kt, tir hào dan tc, phn du, rèn luyn, vixqt qua khó khàn, 
thách thirc dat  duc nhiu thành tIch trong hpc tip, cong tác, lao dng san xut. T 
chirc Cong doàn dã chili tr9ng di mi ni dung, phi.wng thilrc hoat dng; day manh 
cong tác tuyên truyn, 4n dtng ngithi lao dng tham gia to chilrc Cong doàn; 
khng djnh vai trO là to chüc dai  diên, chãm lo, bão v quyn, igi Ich hcip pháp, 
chmnh dáng cho doàn viên và ngwi lao dng. TIch clrc tham gia giárn sat phàn bin 
xã hti, xây dijng Dáng, chInh quyn và h thng chInh trj vthig manh; lam tOt vai 
trO cu ni giQ'a cp üy, chInh quyn vâi doàn viên, ngi.thi lao dng, gop phn thrc 
hin thing lqi các nhim vi chInh trj trên dja bàn huyn. 

Tuy nhiên, t chirc và hoat dng Cong doàn con mt s han  ch nhjx: Hoat 
dng cilia nhiu Cong doàn Co s& chua rO net, chtxa gn vâi dc diem nhu câu 
nguyen v9ng cilia doàn viên, ngui lao dng; di ngü can b Cong doàn con han 
ch v chuyên mOn, nghip vi, khã näng tp hgp, vn dng ngithi lao dng dat  kt 
qua chi.ra cao...Djch Covid-19 nh&ng näm gn day dä ânh hu&ng thông nhó den 
viêc lam, thu nhp, tam tu cilia ngrii lao dng và hoat dtng Cong doàn. 

Dê lãnh dao,  chi  dao  to chilrc thành cOng Dai  hi Cong doàn cap co s& và c.p 
huyn nhim k' 2023 - 2028 dat  kêt qua tot. Ban Thu'ng vii Huyn ày yêu câu các 
cp ày Dàng, chInh quyn và Cong doàn các cp tp trung lãnh dao,  chi  dao  thirc 
hin t& mt s nhim vi sau day: 

1. To chi:rc quán trit, triên khai nghiêm tàc Chi thj 13-CT/TW ngày 
17/01/2022 cilia Ban BI thu v "Lãnh dQo Dai hç5i Cong doàn các cd'p và DQi hçi 
COng doàn Vit Nam nhim Ic)) 2023 - 2028 ", Thông tn s 04-TT/TU ngày 
28/3/2022 cilia Ban Thu'ng v11 Tinh ày "Vi länh do Dai h5i COng doàn cOc cap 
nhim Ic)) 2023 - 2028" gn vOi tip tIic t chilic thirc hin có hiu qua chili truong, 
ththng Ii cilia Dãng, chInh sách pháp lut cilia Nhà nuic v vai trO cilia giai cap 
cong nhân và t chilic Cong doàn trong tInh hjnh mâi. Di mcii manh  me, toàn din, 
dcng b ni dung, phuong thilrc hoat dng cüa các c.p Cong doàn theo tinh thn 
Nghj quyêt 10-NQ/TU ngày 08/02/2022 cilia Ban Thu&ng vli Tinh ày ye "Day 
mqnh di mói nç5i dung, phuvng thz'c hoQt dç5ng cüa Mt trn T quO'c và các tO 
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chic chInh trj - h5i dé'n nám 2025 ". Dng thii nâng cao vai trô dai  din, bão v 
quyên, igi Ich hçp pháp, chInh dáng cüa doàn viên, ngtthi lao dng; chii tr9ng phát 
trién to chirc Cong doàn trong các doanh nghip khu virc ngoài Nhà nuâc, nhãt là 
doanh nghiêp Co vn du tu rn.rcic ngoài và chàm lo xây dirng t chirc Cong doàn 
thuc su maiih ye tu tithng, chInh tr Va t chirc; tao  ngun can b có chgtt luvng cho 
Dãng và h thông chInh tr. 

2. Lãnh dao, chi do Ban Chtp hành Cong doàn các cap chun bj và tO chc 
t& Dai hôi. Báo cáo trInh Dai hôi cn dánh giá diing thrc trng, kt qua thrc hin 
Nghj quyt Dai  hi nhim kS'  qua, chi rO khuyt diem, han ch& nguyen nhân và rut 
ra bài h9c kinh nghim. Xác djnh phtrang hu0ng, miic tiêu, nhim v1.i, giái pháp 
nhim kS'  tâi trén c s dir báo dung tInh hInh, barn sat chO trucrng, chinh sách v 
hoat dng COng doàn, Nghj quyt Dai  hi XIII cOa Dáng và Nghj quyt Dai hôi 
Dãng bc các cap. 

Các c.p üy Dáng tang cu&lg lânh dao  chuân bj tot cOng tác nhân sir Dai  hi 
Cong doàn các cp; chi do rà soát, quan tarn b tn can b tham gia hoat dng 
Cong doàn, quan tam dn nhrng can b tru'&ng thành tü thiic tin phong trào cOng 
nhân, viên chi:rc, lao dông và am hiu sâu sc tInh hInh cong nhãn lao dng và 
doanh nghip. Chun bj nhân s1r Ban Chip hành, Ban Thu?ng vti, ChÜ tjch, Phó 
chü tjch Cong doàn khóa mi bão dam diu kin, tiêu chun, näng hrc, uy tin, có 
s 1ucmg, co' cu hcip l', có tInh k thüa, phát trin và dung nguyen tc, quy trInh 
theo các quy djnh cüa Dãng, Nhà ni.thc và Diu l Cong doàn Vit Narn. Thrc hin 
tt chInh sách di vói can b Cong doàn các cp, can b Cong doàn chuyên trách 
không dO thyi gian tái cir. 

Chi dao  dy  manh  cong tác tuyên truyn trén các phwmg tin truyn thông, 
mng xâ hi dê vic tO chi.rc Dai  hi COng doàn các c.p thirc s1r trâ thành sir kin 
chInh trj quan trong, là din dan cOa ngi.thi lao dng. Chi dao  Cong doàn các cp 
phát dng phong trào thi dua sôi ni, rng khp, thit thirc có cOng trInh, san phrn 
chào rnrng Dai  hi; dtng thxi trin khai mt s chwing trInh, cOng trmnh chäm lo 
cho doàn viên, cOng nhân lao dng trén dja bàn. 

3. Chinh quyn cac cap tp trung giái quyt nhüng van dê birc xOc, giái pháp 
kjp thi nhüng kin nghj, d xut cOa cong nhân, viên chOc, lao dng và to chirc 
Cong doàn. ChInh quyn, các ban, ngành, Mt trn T quOc, các to chO'c chInh trj - 
xã hi các cp theo chüc nàng phi hgp chat chë, tao  diêu kin thun igi ye co s 

vat cht, kinh phi dê Lien doàn Lao dng to chirc Dai  hi cap co th, cap huyn 
thành cOng, dam bão dOng tin d, an toãn trong diêu kin phOng, chông djch 
Covid-19. 

4. Ban ThuO'ng v1i Lien doàn Lao dng huyn xây drng K hoach d hixng dn 
Ban Chp hành các COng doàn Co s& tnic thuc t chtrc Dai  hi dam báo theo quy 
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djnh vâ xây dirng K hoich Dai hôi Cong doãn huyn Doan Hing 1tn thur IX, nhim 

k' 2023 - 2028. Tp trung chi do thrc hin báo darn yêu câu, kê hoch dê ra. 

Thyi gian tiên hãnh Di hi: 

- Cp cci s: hoàn thành xong tri.róc ngày 31/5/2023 (Ban Thuäng vi Huyn 
üy dng vâi d nghj cüa Ban Thumg vii Lien doàn Lao dng Iira ch9n 01 CDCS 

khi doanh nghip và 01 CDCS khi cc quan, xã, th trn; 01 CDCS khi trung 
hoc lam Dai hôi dim). 

- Ctp huyn: Xong tnrc ngày 31/7/2023. 

5. Các Ban xây durng Bang, Van phông Huyn i.iy theo dOi, don dc vic thurc 
hin Thông tn nay và thithng xuyên báo cáo kt qua v Huyn üy (qua Ban Dan 

vn Huyn iy)  dê tong hcp báo cáo Thu.rOng trirc Huyn üy và Ban Thung vi 
Huyn üy. 

Thong tn nay dUQC phc biê'n dê'n cOc chi, dáng bç5 trong toàn huyn dé td 
chic thuc hiên. 

Noinhãn:  
- Ban Dan van Tinh i:iy, 
- BTV LDLD tinh, 
-TTHU, 
- IT HDND, UBND huyn, 
- Các die IJV BCH Dãng b huyn, 
- Các Ban xây dirng Dâng, 
- UBMTTQ vã cac to ch,rc CT:XH huyên, 
- Các co quan khôi Tuyén truyén, 
- Các chi, dãng b trrc thuc, 
- CDCS tnrc thu9c, 
- CVP, CaC PCV P1-EU, 
- Luu VT. 

Lê Vn Phtrçrng 
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