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V/v lãnh dao Dcii hç5i Cong doàn các cá'p
trong thi xii, uiên tó'i Dii h(5i COng doOm tinh
J-42u Giang iOn iht'cX nhiçn? kj 2018-2023

K/nh gti: - Thu'ông trrc UBND thj xã;
- Các Ban xây dirng Bang Thi ily;
- MIt trn, doãn the thj xã;
- Các chi b, dãng b5 trrc thuc Thj üy.

Thuc hiên Chi thj so^ 23-CT/TU ngày 30 tháng 12 närn 2016 cüa Ban
Thuô'ng vii Tinh üy Hu Giang ye lãnh do Dii hi Cong doàn các cap trong
tinh, tiên tó'i Dti hôi Cong doân Vit Nam lan thu XII, nhim k' 2018-2023.
Ban Thuô'ng vi Thj üy yêu câu các cap üy dáng, chInh quyên, Mat trân, doàn
the thj xã thuc hin mt so nhim v1,1 trong tam sau:
1. Các cp 6y dáng, chInh quyn länh dao quán trit sâu sic, cu the^ hóa,
triên khai thuc hin Chi thj so 09-CT/TW, ngây 17/11/2016 cüa Ban BI thu
Trung u'ang Dáng ye lãnh dao di hi cong doàn các cap và Di hi Cong
doân Viêt Nam lan thr XII, nhiêm kS' 2018-2023 và Chi thj sO 23-CT/TU,
ngây 30/12/2016 cüa Ban Thuô'ng vii Tinh ñy H.0 Giang ye lãnh dio Di hi
Cong doàn các cap trong tinh, tiên tói Dti hi Cong doàn Vit Nam lan thi'
XII, nhirn kSi 2018-2023. Lãnh dio, chi dao thrc hin tOt vai trô dai diên,
chärn lo bâo ve^ quyn và igi Ich hçp pháp, chInh dáng cüa doân vien và nguôi
lao dng; nâng cao chat lu'gng, hiu qua hot dng, to sir chuyên biên rnmnh
me ye nhn thirc cña cap üy dáng, chInh quyên, cOng nhân, viên chiirc, lao
dng ye nghia, tam quan trong cia to chii'c Cong doàn.
2. Lãnh dao, chi do Ban chap hânh Cong doàn các cp chun bj tt ni
CL
dung dti hi. Báo cáo trInh dti hi dam bâo các ni dung theo yêu cãu a
Chi thj sO 23-CT/TU ngây 30/12/2016 cüa Tinh ñy Hu Giang ye lãnh do
Dai hôi Cong doân các cap trong tinh, tiên tó'i Di Iii Cong doàn Vit Narn
lan thu XII, nhirn kSi 2018-2023.
3. Chi dto cOng tác lii'a ch9n, giói thiu nhân sty Ban chip hành COng
doân khóa rnó'idam báo dü tiéu chuân, dñng nguyen tãc, quy trInh theo quy
djnh cüa Diu I& Dáng yà Diu 16 cüa Cong doàn Vit Nam; có sO Iu'ong, ca
câu hap l, báo darn tInh k thñ'a yâ phát trien, phãn dau
l nU' dt 30%.
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Quan tarn thirc hin tot chInh sách di vó'i can b6 lãnh dto cong doàn chuyên
trách các cap khOng dü diêu kin ye thô'i gian dê tái cü' khóa mói.
4. Ban Tuyên giáo Thi üy phOi hçp vói Lien doán lao dông thi xa
hu'óng dn cOng tác tuyên truyên tru'c, trong và sau dii hi; chi dio cOng
doán các cap phát dng các phong trâo thi dua sOi nOi, thiêt thuc, hiéu qua
chào miirng di hi.
5. Chi do các cp chInh quyn, ban, ngánh, Mt trQtn To quc và doân
the^ có lien quan phOi h9p, t?o diêu kin thun lci dê Cong doàn các cap to
chirc thành cOng dti hi, theo tinh than dôi mói, báo dam trang trong, thiêt
thu'c, tiêt kim và dñng tiên d.
* Thôi gian to chic DO hi:
+ Cp co s: tin hânh tr qu 111/2017 và hoàn thành trong qu
IV/2017.
+ Up thi xã hoán thánh trong qu 1/2018.
Lien doàn Lao dng thi xA ch9n mOt Cong doàn co' sO' lam dirn chi do
dti hi dé rat kinh nghirn chi do chung.
6. Giao Ban Dan van Thi üy chü trI, phi hçp vó'i các Ban xây dçi'ng
Dáng, Van phOng Thi üy, Ban Thu'O'ng vii Lien doàn lao dng thi xa theo dOi,
kiêm tra, chi dao thirc hin. COng van nay, kip thO'i báo cáo Ban Thu'O'ng vu
Thi üy chi dao.
Cong van nay ban hành kern theo Chi thi 23-CT/TU ngày 30/12/2016
cia Ban Thu'ô'ng vt Tinh i,y Hlu Giang./.

T/M BAN THUO'NG VU
=HO BI THU

Noi nhân:
- Nhu kInh gri;
- Ban Dan van Tinh üy;
- Các d/c üy viên BCH dáng bô thi xã;
- Luu Van phông Thi ñy.
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ve Iãnh do Di hi Cong aoàn các cap trong tinh,
tin tói Pii hi Cong doàn Vit Nam 1n thfr XII, nhim k5 2018 - 2023

Trong 5 näm qua, phong trào cong nhãn và hot dng Cong doãn tinh Hu
Giang dã dt duqc nhting kt qua quan trong, tp hçrp duçc dOng dáo cong nhan,
viêri chüc, lao dng vao t6 chirc cong doàn. Cong doàn dã chü dng tham gia
xây dirng chInh sách, pháp lut; di din bão v6 quyn v lcii Ich hqp pháp,
chInh dáng, chäm lo vic lam, di sng cüa doàn vién và ngthi lao dng; tich
crc tuyén truyn, vn dng, phát dng nhiu phong trào thi dua thit thirc, hiu
qua, dng viên cOng nhán, viên chüc, lao dng hang hái thi dua lao dng giôi,
lao dng song tao,... gop ph.n xây dung giai cp cong rthân Vit Nam và to
chirc cong doàn ngày càng vüng mnh dáp ftg yêu cu trong tInh hInh mäi.
Tuy nhiên, to^ chrc và ho?t dng cong doàn vn con mt s6 hn ch: MO
hinh to^ chc con chng chéo; cOng tác phát trin doàn vièn và thành lp cong
doãn co s& cOn yu; ni dung, phixong thirc hot dng cüa mt so^ to^ chi'rc cong
doàn cOn dan diu, chua dü sirc hut, lôi cun, nhât là dôi vOi nglxi lao dng khu
vrc kinh th ngoài nhà nisâc tham gia to chirc cong doàn. Do do, trong thai gian
tó'i tO^ chic cong doàn các cp trong tinh can quan tam vâ ph.n du han na,
nht là trong cOng tác cOn b, chun bj chu dáo nhân s%r, van kin và ke^ hoch to
chirc dii hi Cong doàn các cp trong tinh nhim kS' 2018 - 2023.
Dai hôi Cong doàn các cp tin téi dai hi Cong doàn tinh Hu Giang lan
thu X, Dii hi COng doàn Vit Nam thn thir XII, nhim k' 2018 - 2023 là sir
kin chInh trj quan trong cüa giai cp cOng nhân và t6 chirc cOng doàn Vit Nam
nói chung, giai cp cOng nhân tinh Hu Giang nói riông, dánh dAu buóc phát
trin mái cüa to^ chirc cong doàn trong bi cãnh dt mric hi nhp quc te ngày
càng sâu rông; viêc k kt và thirc hin các hip djnh thuang mai tr do the h
mâi vra mang lai nhthig thun lçyi, thai ca, vüa dan xen không It khó khän,
thách thirc d& vó'i t6 chirc cong doàn. Nhm phát buy mnh me vai trO và s1x
sang tao cüa lire li.rqng can b, cOng chc, viên chic và ngi±i lao dng tinh nba
trong cong cuc xay drng và phãt trin dt nuc theo phuang hiràng, nhim v'i
DO hi Dàng b6 tinh Hu Giang iAn thir XIII dà de^ ra, gop phn cing cã nithc
thirc hin sr nghip cong nghip boa, hin di hóa. Thirc hin Chi thi
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so 09-CT/TW, ngày 17/11/2016 cUa Ban Bi thu Trung uang Dãng v6' lãnh dao
dai hi cong doàn các cap và Di hi COng doàn Vit Nam 1n thir XII, nhiêm
kS' 2018 - 2023, Ban Thisô'ng vi Tinh üy yêu câu các cap üy, t chüc dng tap
trung chi do thirc hin mtt s6 nhim vii sau:
1. Tiêp tiic quán trit sâu sc, cu th hóa duô'ng 16i, chü tnrang cüa Dãng,
nhât là Nghj quy& D?i hi di biu toàn qu6c 1n thir XII cUa Dãng, Nghj quyêt
Dii hi di biu Dàng b tinh H.0 Giang 1n thir XIII, Nghj quyt dai hi dang bO
cac cap và cac nghj quyt cüa Dãng v th chirc cOng doàn và phong trào cOng nhân.
Chi do ban chAp hành cong doàn các cap chuAn bj tt ni dung dai hQi.
Báo cáo trmnh dai hi can dánh giá dung th%rc trng tinh hinh cOng nhan, viên
chi:rc, lao dng và kt qua hoat dng cüa t6 chirc cong doân mi cAp; nêu rO
nhttng kt qua dt th.rçic, chi ra nhitng khuyt dim, yu kern, phân tich nguyen
nhân và n'it ra bài hoe kinh nghim. Ve^ phuong huóng, miic tiêu, nhim v11, giái
pháp nkiim kS' tói, phãi nhn thirc rb thai co và thách thirc, quán trit sâu s.c
các nghj quyt cüa Dãng ve giai cap cong nhân, phong trào cong nhân và hot
dng cong doàn trong tInh hInh mâi. Thirc hin có hiu qua Nghj quyt
s6 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 cüa Ban ChAp hành Trung trong Dng v "Tip
tiic xay dimg giai cAp cong nhân Vit Nam thai k' dAy m?nh cong nghip hóa,
hin dai hóa dt nithc", Kt lun s6 62-KL/TW, ngày 08/9/2009 cüa B6 ChInh
trj v "Tiêp tçic di mói ni dung, phu'crng thirc hot dng cüa Mt tr.n T6 quc
Vit Nam và các doàn thd chfnh trj - xã hi". Dng thñ quan tam lãnh do, chi
do, to diu kin d8 cOng doàn các cap tip t1c hoàn thin mô hInh to chirc, dOi
mó'i mainh me ni dung, phucmg thi'rc hot dng, dáp irng yêu câu thai k5' cOng
nghip hóa, hin dai boa dAt nuc và hi nhp quc t.
Dai hi nhim k' nay, cong doàn các cap can nâng cao nhn thüc, trách
nhim, quyt tam dM mâi ni dung, phuong thirc, nâng cao chAt lucmg, hiu qua
hoat dng, t?o sir chuyn bin mnh me; tip tiic thu hut, tp hap, dng viên
cOng nhân, viên chirc, lao dng chAp hành tM du&ng LM, chü tnwng cüa Dãng,
chInh sách, pháp lut cüa Nhà nu6rc và thirc hin tt vai trè di din, chàrn lo
báo ve^ quyn và l?i Ich hop pháp, chInh dáng cüa doàn viên; dAy mnh c6ng tác
phát trin doàn viên, thành lp cong doAn co s& trong doanh nghip thuc các
thành Phan kinh t; phát huy vai trô tiên phong, guang mu, tinh thAn doàn kt,
thrc to^ chirc, k luAt cüa doàn viên cOng doàn...
2. Chi d?o cong tác nhân sr di hi cong doàn các cAp dung nguyen tic,
quy trInh theo quy dnh cüa Diu l Dàng vâ Diu 18 Cong doàn Vit Nam. Ban
chAp hânh cong doân khóa mi phãi dam bào dU tiêu chuAn, dáp img yêu cAu,
nhirn vii trong tinh hInh mài, phai thirc sir tiêu biu v phAm chAt, nng lirc, uy
tin, tnrâng thânh tir thirc tin phong trào cong nhãn, viên chirc, lao dng và hot
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dng cong doàn; có s luçxng, ca cu ho l, bào dam tInh k thüa Va phát trin,
Phan c1u t5 18 na dt tr 30%. Quan tam thrc hin t& chInh sách d61 vol can b
lãnh do cong doàn chuyên trách các cAp không dü diu kin ye thi gian d8 tái
c~r khóa m&i.
d Lao
oàn
3. Ban Tuyén giáo Tinh üy ph& hop v&i Ban Thrng vçi Lien
ding tinh chi do, hrn5ng dn cong tác tuyén truyn và dnh huâng du lun x
hi tnrâc, trong và sau di hQi; chi do cong doàn các cap to^ ch'(rc phát dng cac
phong trào thi dna sOi ni, thit thixc, hiu qua; có nhiu cong trinh, san phm
chào m&ng di hi. Day mnh vic biêu ducmg, nhân rng các din hinh tiên
tin trong cOng nhân, viên chi.c, lao dng.
4. Chi dao chInh quyn các cAp tp trung giài quyêt nhng van de^ büc
xic, giãi dáp ki p thài nh&ng kin ngh, de xuAt cüa cong nhân, viôn chrc, lao
dng và to^ chrc cong doàn nhu: thu thp, nhà a, dôi sng van boa tinh th.n,...
Lnh dio, chi dio các c a^p chInh quyn, ban, ngành, Mt trn To quc Vit Nam,
các doàn th& tinh có lien quan ph& hcp, tio diu kin thun lcii d8 Cong doàn các
cap t6 chi'ic thành cong dai hi.
5. Tp trung chi do cOng doãn các cap trong tinh chu.n bj chu dáo, to
chtrc dai hi theo tinh than d&i mOi, bâo dam trang trong, thit thrc, tit kim va
di.'ing On dQ; t6 chirc D?i hi dim trng cAp dê rut kinh nghim; th&i gian tin
hành di hi cOng doàn cAp ca sf1, tin hânh tr ngày 01/7/2017, hoân thành
truác 31/12/2017; dai hôi cOng doàn cap trên trirc tip co si hoàn thành tnthc
ngây 31/3/2018; di h5i Cong doàn tinh Hu Giang 1n thu' X, nhim k 2018
2023 hoàn thành truck ngày 30/6/2018.
-

6. Ban Dan van Tinh üy chü trI, phi hop vO'i Ban Thuô'ng vi Lien doàn
Lao c1ng tinh, Ban T6 chirc Tinh uy, Ban Tuyên giáo Tinh üy, Uy ban Kim tra
Tinh iy và Van phàng Tinh üy giiip Ban Thuàng vi Tinh fly theo dOi, chi do
thrc hin Chi thi nay, dinh k' báo cáo ve^ Thuô'ng trrc Tinh fly.
Chi thi nay ph6 bin dn chi b./.
No'i nhn:
Ban BI thir Trung hang Dãng,
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Van phOng Trung uong Dãng,
Ban Chi do Tây Nam b,
Các dông chi Trung iro'ng phii trách dja Mn,
Các ding Tinh iiy viên,
Cãc ban xây dmg dãng, ban can sr dàng, dàng doân,
Các huyn iiy và tuong throng,
Dài PT&TH I-iau Giang, Báo Hau Giang,
Urn Van phông Tinh üy.

T/M BAN THONG VU
PHO BI Thu

