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TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG 
TỈNH BẮC KẠN 

 

 

Số:          /KH-LĐLĐ 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           

  

        Bắc Kạn, ngày        tháng 9 năm 2020 

 
KẾ HOẠCH 

Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Công đoàn  
tỉnh Bắc Kạn và Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam 

 

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh 
khóa IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023; Kế hoạch số 56/KH-TLĐ, ngày 23/7/2020 của 
Tổng LĐLĐ Việt Nam về sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội 
Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, LĐLĐ tỉnh xây dựng kế hoạch sơ kết giữa 

nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ IX và Nghị quyết 
Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, như sau: 

I - MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Đánh giá thực trạng tình hình CNVCLĐ và kết quả hoạt động công đoàn, 
kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, khâu đột phá, nhiệm vụ và giải pháp do Đại 
hội Công đoàn tỉnh lần thứ IX và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII đề ra (từ 
đầu nhiệm kỳ đến tháng 12/2020). Nội dung sơ kết phải bám sát Nghị quyết Đại hội 
Công đoàn tỉnh lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, 
có số liệu minh chứng, đối chiếu, so sánh, chỉ ra mức độ hoàn thành và triển vọng 
hoàn thành các chỉ tiêu, chương trình, đề án, các nội dung trọng tâm của nghị quyết 
đại hội; đánh giá nổi bật những chủ trương mới, các mô hình tốt, cách làm sáng tạo 
mang lại quyền lợi cho người lao động, tạo sự lan tỏa tích cực trong các cấp công 
đoàn; đồng thời, chỉ rõ những hạn chế, nguyên nhân để có giải pháp khắc phục. 

2. Xác định rõ nhiệm vụ, nhất là các chỉ tiêu và giải pháp thực hiện nhiệm vụ 

trọng tâm nửa nhiệm kỳ tiếp theo để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, phương 
hướng nghị quyết đại hội công đoàn các cấp đã đề ra. 

3. Hình thức tổ chức sơ kết đảm bảo thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm. 

Việc tổ chức phải được tiến hành từ cơ sở trở lên, không tổ chức hội nghị sơ kết 
riêng mà kết hợp với tổ chức hội nghị Ban Chấp hành công đoàn các cấp. 

II - NỘI DUNG 

1. Đánh giá quá trình triển khai, thực hiện Nghị quyết đại hội công đoàn cấp 
mình, Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội Công 

đoàn Việt Nam lần thứ XII và thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch của Tổng 
LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh và công đoàn các cấp đề ra. Trong đó, tập trung vào 

một số chuyên đề, nội dung trọng tâm sau. 

- Nâng cao hiệu quả đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính 

đáng của đoàn viên, CNVCLĐ, vì việc làm bền vững, đời sống ngày càng cao.  
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- Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị, tinh 

thần yêu nước, hiểu biết pháp luật, trách nhiệm cao, tay nghề giỏi góp phần xây 

dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh.  

- Hoàn thiện mô hình tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng 

công đoàn vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng Đảng góp phần xây dựng hệ 

thống chính trị trong sạch, vững mạnh. 

- Nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng phù hợp với điều kiện lao 

động, làm việc, công tác của đoàn viên, CNVCLĐ. Chú trọng phát hiện, bồi 

dưỡng, nhân rộng các mô hình, điển hình mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao. 

- Thực hiện toàn diện và chất lượng công tác nữ công ở các cấp công đoàn, 
trọng tâm là quyền và việc làm bền vững của lao động nữ; xây dựng gia đình 
CNVCLĐ no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; chăm lo cho con CNVCLĐ. 

- Nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát công đoàn. Kiện toàn 

Ủy ban Kiểm tra công đoàn các cấp, từng bước nâng cao chất lượng cán bộ làm 

công tác kiểm tra, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 

- Tăng cường công tác quản lý thu, chi tài chính, quản lý tài sản công đoàn 
theo hướng chuyên nghiệp, công khai, minh bạch, thực hiện phân phối công bằng, 

hiệu quả; xây dựng nguồn lực đủ mạnh để đáp ứng nhiệm vụ của tổ chức Công 

đoàn trong tình hình mới. 

- Đổi mới phương thức chỉ đạo và tổ chức thực hiện theo hướng lấy người lao 

động làm trung tâm; hoạt động chủ yếu ở cơ sở; công đoàn cấp trên phục vụ công 

đoàn cấp dưới; phát huy sức mạnh tổng hợp trong việc xây dựng tổ chức Công 

đoàn vững mạnh. Đẩy mạnh cải cách hành chính; phát huy dân chủ, tăng cường 

trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện. 

2. Kết quả thực hiện các chương trình cụ thể hóa các khâu đột phá của Nghị 
quyết Đại hội công đoàn tỉnh lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam 

lần thứ XII; đánh giá tác động khâu đột phá đối với tổ chức và hoạt động công đoàn.  
Kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm kỳ; tập trung phân tích chất lượng, mức độ 

của từng chỉ tiêu để đề xuất điều chỉnh (nếu có). 

3. Đánh giá những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân trong quá trình thực 
hiện các nội dung, chỉ tiêu nghị quyết đại hội công đoàn cấp mình và cấp trên. 

4. Dự báo tình hình kinh tế - xã hội, tình hình CNVCLĐ thời gian tới. Nghiên 
cứu, vận dụng nghị quyết đại hội Đảng các cấp, những yêu cầu mới đặt ra để bổ sung 
nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của các cấp công đoàn trong nửa nhiệm kỳ còn lại. 

5. Kiến nghị của các cấp công đoàn, đoàn viên, CNVCLĐ đối với cấp ủy, 
chính quyền các cấp và công đoàn cấp trên. 

III - TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Liên đoàn Lao động tỉnh 
- Ban hành kế hoạch sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội 

Công đoàn tỉnh lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII 
(kèm theo đề cương báo cáo và phụ lục biểu mẫu) - tháng 9/2020. 
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- Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội tại một số 

đơn vị, ngành, địa phương (có kế hoạch riêng). 

- Tổ chức sơ kết các chương trình, đề án, kế hoạch của Tổng LĐLĐ Việt 
Nam và LĐLĐ tỉnh - tháng 12/2020. 

- Tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa IX (mở rộng) để sơ kết 
nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ IX và Nghị 
quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII  - tháng 01/2021.  

* Nhiêm vụ chuẩn bị các nội dung: 

- Văn phòng:  
+ Chủ trì đôn đốc các cấp công đoàn triển khai thực hiện kế hoạch này. Tổng 

hợp, xây dựng dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ trình Ban Thường vụ, Ban 

Chấp hành LĐLĐ tỉnh và báo cáo Tổng LĐLĐ Việt Nam. 

+ Xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện nghị quyết tại 

một số đơn vị, ngành, địa phương.   
+ Chuẩn bị các điều kiện tổ chức hội nghị. 
- Ban Công tác cơ sở: 
+ Dự thảo báo cáo đánh giá các nội dung chuyên đề: Chương trình số 

2494/CTr-TLĐ, ngày 19/12/2018 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về nâng cao hiệu quả 
việc thực hiện các nhiệm vụ cho người lao động, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp 
chính đáng của người lao động, giai đoạn 2018 - 2023. Chương trình số 1734/CTr-
TLĐ, ngày 14/11/2019 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về nâng cao phúc lợi, lợi ích 
cho đoàn viên và người lao động, giai đoạn 2019 - 2023. Chương trình số 
1306/CTr-TLĐ, ngày 15/8/2019 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về Công đoàn Việt 
Nam đồng hành cùng Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát 
triển bền vững đất nước, giai đoạn 2019 - 2023. Kết quả thực hiện các phong trào 
thi đua do Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ IX phát động. Kết quả thực hiện các đề 
án của LĐLĐ tỉnh. 

+ Tổng hợp các số liệu theo chuyên đề của Ban. 
- Ban Tổ chức - Kiểm tra: 
+ Dự thảo báo cáo đánh giá các nội dung chuyên đề: Chương trình số 

1563/CTr-TLĐ, ngày 09/10/2019 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về xây dựng đội ngũ 
chủ tịch công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước đủ năng lực, phẩm chất, đáp 
ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Công tác phát triển đoàn viên, thành lập và nâng cao chất 
lượng hoạt động công đoàn cơ sở. Công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn. 

+ Tổng hợp các số liệu theo chuyên đề của Ban. 
- Ban Tài chính: 

+ Dự thảo báo cáo đánh giá các nội dung chuyên đề: Công tác quán triệt, thực 
hiện Chương trình số 740/CTr-TLĐ, ngày 22/7/2020 của Tổng LĐLĐ Việt Nam 
về xây dựng nguồn lực tài chính đủ mạnh đáp ứng nhiệm vụ của tổ chức Công 

đoàn trong tình hình mới. Kết quả thu, chi, quản lý tài chính, tài sản công đoàn 
theo quy định của Nhà nước, Tổng LĐLĐ Việt Nam. 

+ Tổng hợp các số liệu theo chuyên đề của Ban. 
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2. Các LĐLĐ huyện, thành phố, công đoàn ngành, công đoàn cơ sở 
- Xây dựng kế hoạch sơ kết, tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (mở rộng) để 

đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội công đoàn cấp mình, 

Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội Công đoàn 
Việt Nam lần thứ XII. 

- Gửi báo cáo sơ kết về LĐLĐ tỉnh trước ngày 25/12/2020.  

Trên đây là kế hoạch sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công 
đoàn tỉnh lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, đề 
nghị các cấp công đoàn trong tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận:    
* * Gửi bản điện tử: 

- Tổng LĐLĐ Việt Nam; 

- Văn phòng Tỉnh uỷ; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND-UBND tỉnh; 

- Uỷ ban MTTQVN tỉnh; 

- Ban Dân vận Tỉnh ủy;  

- Thường trực LĐLĐ tỉnh; 

- Các ban LĐLĐ tỉnh; 

- Các Ủy viên BCH LĐLĐ tỉnh khóa IX; 

- LĐLĐ các huyện, TP, CĐ ngành    (t/h); 

- Các CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh;  

- Cổng Thông tin điện tử LĐLĐ tỉnh; 

* * Gửi bản giấy: 

- Các CĐCS chưa sử dụng TDOffice (t/h);  

- Lưu: VT, VP.     

TM. BAN THƯỜNG VỤ 
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 

Vi Văn Nghĩa 
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