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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hà Tĩnh, ngày 20 tháng 7 năm 2022

Về việc lãnh đạo, chỉ đạo đại hội
công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Kính gửi: - Các đảng ủy, chi bộ cơ sở,
- Công đoàn Viên chức tỉnh.
Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 17/01/2022 của Ban Bí thư Trung
ương Đảng, Chỉ thị số 20-CT/TU, ngày 18/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
Hà Tĩnh về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028, Đại hội
Công đoàn Viên chức tỉnh sẽ được tiến hành trong năm 2023; đây là sự kiện
chính trị quan trọng của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn các cấp, nhằm
tổng kết, đánh giá kết quả phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt
động công đoàn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức công đoàn
vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm
kỳ 2020 - 2025.
Để lãnh đạo, chỉ đạo đại hội công đoàn cấp cơ sở tiến tới Đại hội Đại biểu
Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đạt kết quả tốt, Ban
Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh yêu cầu các cấp ủy cơ
sở chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:
1. Lãnh đạo, chỉ đạo ban chấp hành công đoàn chuẩn bị tốt nội dung, chương
trình và các điều kiện đảm bảo tổ chức thành công đại hội. Báo cáo trình đại hội
cần đánh giá đúng thực trạng phong trào cán bộ, công chức, viên chức, người lao
động và hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ qua, khẳng định kết quả đạt được,
chỉ rõ khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm; bám sát
các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giai
cấp công nhân và tổ chức công đoàn, nhất là nghị quyết đại hội đảng bộ cùng cấp,
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ XVI,
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc
lần thứ XIII và các nghị quyết của Đảng về hoạt động công đoàn để xác định mục
tiêu, phương hướng cho nhiệm kỳ tới.
2. Lãnh đạo, chỉ đạo nhân sự tham gia ban chấp hành công đoàn khóa mới
cùng cấp có số lượng, cơ cấu hợp lý, đảm bảo tính kế thừa và phát triển, bảo đảm
tiêu chuẩn, điều kiện, thực sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín; đúng
nguyên tắc, quy trình theo quy định của Đảng, Nhà nước và Điều lệ Công đoàn
Việt Nam. Phối hợp với công đoàn cấp trên trong quá trình chuẩn bị giới thiệu các
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chức danh chủ chốt công đoàn, quan tâm cơ cấu chức danh chủ tịch công đoàn là
cấp ủy cùng cấp để phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức công đoàn.
3. Chỉ đạo tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội, đa dạng hóa
hình thức, nhất là phát huy mạng xã hội, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức
và hành động; coi đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ,
đoàn viên. Phát động các phong trào thi đua trong đoàn viên để thực hiện thắng lợi
nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đảm nhận các công trình,
phần việc mang dấu ấn của tổ chức công đoàn.
4. Đại hội công đoàn các cấp phải được tổ chức nghiêm túc, trang trọng, tiết
kiệm, hiệu quả, đúng tiến độ và đảm bảo an toàn.
Thời gian đại hội tiến hành trong năm 2023, cụ thể:
- Cấp cơ sở hoàn thành trước ngày 31/5/2023;
- Đại hội Đại biểu Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028
hoàn thành trước ngày 31/7/2023;
5. Các đảng ủy, chi bộ cơ sở phân công cấp ủy viên chịu trách nhiệm trực tiếp
chỉ đạo đại hội công đoàn cấp mình, đồng thời chỉ đạo các đoàn thể liên quan phối
hợp, tạo điều kiện thuận lợi để công đoàn tổ chức thành công đại hội.
6. Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức tỉnh tăng cường bám sát công tác chỉ
đạo đại hội cơ sở; chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối làm tốt
công tác tuyên truyền, phối hợp với Ban Tổ chức Đảng ủy Khối trong việc hướng
dẫn, chuẩn bị nhân sự tổ chức đại hội công đoàn các cấp.
Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức, Văn phòng
Đảng ủy Khối hướng dẫn, theo dõi, giúp đỡ việc tổ chức Đại hội Công đoàn Viên
chức tỉnh và đại hội công đoàn cơ sở, nhiệm kỳ 2023 - 2028, định kỳ báo cáo Ban
Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.
Nơi nhận:
- Như trên,
- Ban Tổ chức, Ban Dân vận, VP Tỉnh ủy, (để b/c)
- BTV Liên đoàn Lao động tỉnh,
- Các ban Đảng, UBKT, VP Đảng ủy Khối,
- Các đồng chí UV BTV Đảng ủy Khối,
- Lưu Văn phòng Đảng ủy Khối.
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