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THÔNG TRI
CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY
về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp,
tiế n tới Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023
____
5 năm qua, phong trào công nhân và hoạt động công đoàn các cấp trong tỉnh
đã đạt những kết quả quan trọng; tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt
động, hướng về cơ sở, phát huy vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp,
chính đáng và chăm lo việc làm, đời sống của đoàn viên, người lao động; tập hợp
được đông đảo công nhân, viên chức, người lao động vào tổ chức; tích cực tham
gia xây dựng chính sách, pháp luật; tuyên truyền, vận động và tổ chức nhiều phong
trào thi đua yêu nước của công nhân, viên chức, người lao động đạt kết quả thiết
thực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Vai trò, vị
thế của công đoàn các cấp ngày càng được khẳng định và nâng lên.
Tuy nhiên, công tác phát triển tổ chức và đoàn viên, nhất là khu vực kinh
tế ngoài nhà nước còn hạn chế; nội dung, phương thức hoạt động của một số
công đoàn cơ sở còn hình thức, chưa thu hút, tập hợp được nhiều lao động trong
các doanh nghiệp tư nhân vào tổ chức; một bộ phận người lao động trình độ học
vấn, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp, hiểu biết pháp luật, ý thức
chính trị vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới.
Để lãnh đạo, chỉ đạo đại hội công đoàn các cấp, tiế n tới Đại hội Công đoàn
tỉnh lần thứ X, nhiê ̣m kỳ 2018 - 2023 đạt kết quả tốt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu
cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung chỉ đa ̣o thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:
1- Tiếp tục quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa viê ̣c thực hiện Nghị quyết Đại hội
đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đa ̣i biể u Đảng bộ
tỉnh lần thứ XV, nhiê ̣m kỳ 2015 - 2020 đối với hoạt động công đoàn và phong trào
công nhân, viên chức, lao động; gắn với thực hiện tốt Chỉ thị số 09-CT/TW, ngày
17 tháng 11 năm 2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo đại hội công
đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.
2- Tập trung chỉ đạo ban chấp hành công đoàn các cấp chuẩn bị tốt nội
dung đại hội. Báo cáo trình đại hội cần đánh giá đúng thực trạng công nhân, viên
chức, người lao động và hoạt động của tổ chức công đoàn mỗi cấp; nêu rõ những
kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém, làm rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh
nghiệm. Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới phải dự
báo, đánh giá đúng thuận lợi, khó khăn, thách thức; quán triệt đầy đủ, sâu sắc các
nghị quyết của Đảng về giai cấp công nhân, phong trào và hoạt động của công
đoàn trong tình hình mới. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày
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28 tháng 01 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng
giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiê ̣p hóa, hiê ̣n đại hóa đất
nước; Kết luận số 62-KL/TW, ngày 08 tháng 12 năm 2009 của Bộ Chính trị về
tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
và các đoàn thể chính trị - xã hội. Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tạo điều kiện để
công đoàn các cấp tiếp tục hoàn thiện tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức
hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Đại hội nhiệm kỳ này, công đoàn các cấp cần nâng cao nhận thức và
trách nhiệm, quyết tâm đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt
động, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ; đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên,
thành lập công đoàn cơ sở, nhất là khu vực kinh tế ngoài nhà nước; phát huy
vai trò tiên phong, gương mẫu, tinh thần đoàn kết, ý thức tổ chức, kỷ luật của
đoàn viên công đoàn. Đồ ng thời, thư ̣c hiê ̣n có hiê ̣u quả Chỉ thi ̣ số 07-CT/TU,
ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Ban Thường vu ̣ Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác phát
triể n đảng viên, đoàn viên và tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiê ̣p tư nhân.
3- Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy trong việc lựa chọn, giới thiệu
nhân sự bầu vào ban chấp hành công đoàn khóa mới ở mỗi cấp, nhất là các chức
danh chủ chốt, bảo đảm: Đúng quy trình, đủ tiêu chuẩn, thực sự tiêu biểu về
phẩm chất, năng lực, tâm huyết, nhiệt tình, uy tín, trưởng thành từ phong trào
công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn. Ban chấp hành công
đoàn các cấp khóa mới cần có số lượng, cơ cấu hợp lý, bảo đảm tính kế thừa và
phát triển theo hướng trẻ hóa, tăng cường cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số,
phấn đấu đạt 30% cán bộ nữ tham gia ban chấp hành công đoàn các cấp. Quan
tâm thực hiện tốt chính sách đối với cán bộ lãnh đạo công đoàn chuyên trách các
cấp không đủ điều kiện về thời gian để tái cử khóa mới.
4- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo,
hướng dẫn công tác tuyên truyền và định hướng dư luận xã hội trước, trong và sau
đại hội; chỉ đạo công đoàn các cấp tổ chức phát động các phong trào thi đua sôi nổi,
thiết thực, đăng ký công trình, sản phẩm chào mừng đại hội. Đẩy mạnh việc biểu
dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong công nhân, viên chức, người lao động.
5- Cấp ủy chỉ đạo chính quyền các cấp tập trung giải quyết, giải đáp kịp
thời những vấn đề bức xúc, kiến nghị, đề xuất chính đáng của công nhân, viên
chức, người lao động và tổ chức công đoàn, như: Việc làm, thu nhập, nhà ở, bảo
hiể m xã hô ̣i, bảo hiể m y tế , phúc lợi công cộng, tranh chấp lao động… Lãnh đạo,
chỉ đạo chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính tri ̣ - xã hô ̣i có liên
quan phối hợp, tạo điều kiện để công đoàn các cấp tổ chức thành công đại hội.
6- Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh xây dựng kế hoạch, hướng dẫn và
chỉ đạo công đoàn các cấp chuẩn bị chu đáo, tổ chức đại hội theo tinh thần đổi
mới, bảo đảm trang trọng, thiết thực, tiết kiệm và đúng tiến độ. Thời gian đại hội
công đoàn cơ sở tiến hành từ quý III/2017 đến hết quý IV/2017; đại hội công
đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hoàn thành trong quý I/2018; Đại hội Công đoàn
tỉnh lần thứ X tổ chức trong quý II/2018.
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7- Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên trách
tham mưu, giúp viêc̣ Tỉnh ủy, Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh và ban
thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc theo dõi, kiểm tra,
đôn đốc việc triển khai thực hiện Thông tri này, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ
Tỉnh ủy để chỉ đạo.
Thông tri này được phổ biến đến chi bộ.
Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương Đảng + T26,
- Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao đô ̣ng Việt Nam,
- Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp viê ̣c
Tin̉ h ủy,
- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc,
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn,
- Báo Gia Lai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh,
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
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PHÓ BÍ THƯ

(đã ký)

Châu Ngo ̣c Tuấ n

