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KẾ HOẠCH 
thực hiện Chương trình hành động số 20-CTr/TU của Ban Thường vụ  

Tỉnh ủy (Khóa XIV) thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về 
đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới 

----- 

Thực hiện Chương trình hành động số 20-CTr/TU, ngày 20/10/2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XIV) thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 

12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt  

Nam trong tình hình mới; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xây dựng kế hoạch triển 

khai thực hiện như sau:   

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng trong việc xây dựng công 

đoàn các cấp vững mạnh, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới; là 

cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của cấp ủy, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; làm 

tốt vai trò cầu nối, giữ mối liên hệ mật thiết giữa Đảng, cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp đối với đoàn viên, người lao động; là tổ chức đại diện, chăm lo bảo vệ 

quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tập hợp, đoàn 

kết đoàn viên, người lao động tham gia phát triển kinh tế - xã hội, tham gia xây 

dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vững mạnh. 

- Công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của 

Bộ Chính trị, Chương trình hành động số 20-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

phải bảo đảm nghiêm túc; việc đổi mới tổ chức và hoạt động của công đoàn các 

cấp phải thực sự mang lại hiệu quả thiết thực. 

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU  

1. Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt, đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền 

Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm 

túc Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chương trình hành động số 20-



  2 

  

CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn bản có liên quan(1) ; đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, chức năng, 

nhiệm vụ, thời cơ, thách thức và những vấn đề mới đặt ra đối với tổ chức Công 

đoàn Việt Nam trong tình hình mới. 

* Triển khai thực hiện:  

- Ban Tuyên giáo - Dân vận tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. 

- Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở phối hợp cùng với thủ trưởng cơ quan, đơn 

vị, lãnh đạo doanh nghiệp triển khai thực hiện. 

* Thời gian thực hiện: Thường xuyên và khi có chỉ đạo của cấp trên. 

2. Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn, đủ phẩm chất và năng lực đáp 

ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới 

- Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn bảo đảm về số lượng, chất 

lượng, có trách nhiệm, có uy tín, năng lực đối thoại, tập hợp, đoàn kết người lao 

động; người đứng đầu tổ chức công đoàn phải có uy tín cao, có kinh nghiệm thực 

tiễn trong công tác vận động quần chúng. 

- Cơ cấu cấp ủy có tỷ lệ hợp lý đối với cán bộ công đoàn. Quan tâm quy 

hoạch cán bộ công đoàn bảo đảm tính kế thừa, chú trọng đến cán bộ trẻ, cán bộ nữ 

được rèn luyện qua thực tiễn phong trào. 

* Triển khai thực hiện: Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở phối hợp cùng với thủ 

trưởng cơ quan, đơn vị, lãnh đạo doanh nghiệp triển khai thực hiện. 

* Thời gian thực hiện: Thường xuyên và khi có chỉ đạo của cấp trên. 

3. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn đáp ứng yêu cầu 

trong tình hình mới 

- Lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả những nội dung, chỉ tiêu, 

nhiệm vụ trọng tâm về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Công 

đoàn đến năm 2025 theo Công văn số 189-CV/TU, ngày 29/6/2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về “Tiếp tục chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động 

của Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp” và Công văn số 563-

CV/ĐUK, ngày 05/7/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về “Tiếp tục đổi mới 

phương thức hoạt động của các đoàn thể trong Đảng bộ Khối”. 

                                                             
(1) Kết luận số 79-KL/TW, ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TU, ngày 
28/01/2008 của BCH Trung ương Đảng về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH 
HĐH đất nước”; Chỉ thị số 37-CT/TW, ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư TW về“Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo 
xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới”. 
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- Các cấp ủy cơ sở lãnh đạo công đoàn tập trung thực hiện tốt việc chăm lo 

lợi ích thiết thực của đoàn viên; tổ chức thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, 

các phong trào thi đua yêu nước theo hướng đổi mới, thiết thực, hiệu quả, phù hợp 

với từng đối tượng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Trong đó, chú trọng thực hiện 

các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Dân vận khéo”, “Xanh 

- sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”… góp phần nâng cao năng suất, 

chất lượng sản phẩm, dịch vụ; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông 

thôn mới, đô thị văn minh”; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh 

học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần 

Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị 

quyết Trung ương 4 (khóa XII) tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn 

chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện 

“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thực hiện tốt việc sơ kết, tổng kết, 

đánh giá kết quả phong trào thi đua; qua đó, phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên 

tiến, mô hình hoạt động sáng tạo, hiệu quả; kịp thời biểu dương, khen thưởng các 

tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận 

động, chú trọng các đối tượng trực tiếp lao động, sản xuất... 

* Triển khai thực hiện:  

- Ban Tuyên giáo - Dân vận tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. 

- Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện. 

* Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

4. Tăng cường lãnh đạo của cấp ủy đối với tổ chức và hoạt động công 

đoàn; phát triển đảng viên trong đội ngũ công nhân, người lao động 

- Xây dựng Quy chế phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh trong chỉ đạo, 

lãnh đạo, xây dựng tổ chức Công đoàn ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong 

Khối và thành lập tổ chức Công đoàn ở các doanh nghiệp hoạt động trong các khu 

Công nghiệp. 

- Quan tâm lãnh đạo công tác phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của các 

tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; phát huy vai 

trò nòng cốt của tổ chức công đoàn trong việc phát triển đảng viên và thành lập tổ 

chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. 

 - Bảo đảm lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của cấp ủy đối với tổ chức và hoạt 

hoạt động công đoàn, tạo điều kiện để công đoàn thực hiện tốt chức năng, nhiệm 
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vụ; khắc phục tình trạng buông lỏng vai trò lãnh đạo hoặc bao biện, làm thay, giao 

nhiệm vụ không phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn.  

- Các cấp ủy cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo phát huy vai trò của tổ chức công đoàn 

trong công tác phối hợp lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong việc thực 

hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao chất lượng hội nghị cán bộ, công chức, hội 

nghị người lao động; tổ chức đối thoại tại nơi làm việc, chú trọng hình thức đối 

thoại đột xuất khi có vấn đề phát sinh. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động 

của Ban Thanh tra Nhân dân. 

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển đảng viên; quan tâm, tạo điều 

kiện bồi dưỡng công nhân, người lao động đủ tiêu chuẩn để giới thiệu cho Đảng 

xem xét, kết nạp. 

- Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức công đoàn tăng cường tự kiểm tra, giám sát trong 

nội bộ; nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội; tham gia góp ý 

xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217 - QĐ/TW, Quyết 

định số 218 - QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) và các văn bản 

chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.  

* Triển khai thực hiện:  

- Ban Tổ chức chủ trì, phối hợp cùng Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy 

tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. 

- Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở phối hợp cùng với thủ trưởng cơ quan, đơn 

vị, lãnh đạo doanh nghiệp triển khai thực hiện. 

 * Thời gian thực hiện: Xây dựng Quy chế phối hợp với Liên đoàn Lao động 

tỉnh hoàn thành trong năm 2022; những nhiệm vụ còn lại thực hiện thường xuyên. 

5. Tăng cường kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị 

quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công nhân, công đoàn  

Các cấp ủy đảng tăng cường kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện 

nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công nhân, công đoàn. Phát huy trách 

nhiệm nêu gương của đảng viên là cán bộ công đoàn, nhất là người đứng đầu; đảng 

viên phải gương mẫu, tích cực tham gia các hoạt động của công đoàn. 

* Triển khai thực hiện:  

- Ủy ban Kiểm tra tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối công tác kiểm 

tra, giám sát hàng năm; 
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- Ban Tuyên giáo - Dân vận tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối việc sơ 

kết, tổng kết khi có yêu cầu. 

- Các chi, đảng bộ cơ sở triển khai thực hiện. 

* Thời gian thực hiện: Thường xuyên và khi có yêu cầu. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Cấp ủy cơ sở phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, lãnh đạo doanh 

nghiệp căn cứ tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và Kế hoạch 

này để triển khai thực hiện.   

2. Các ban của Đảng ủy Khối căn cứ chức năng, nhiệm vụ và các nội dung 

trong Kế hoạch này để tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối lãnh đạo, chỉ đạo, 

triển khai thực hiện. 

3. Giao Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Khối theo dõi, đôn đốc việc triển 

khai thực hiện Kế hoạch này và tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối báo cáo 

kết quả định kỳ hàng năm khi có yêu cầu./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy,    
- Ban Dân vận Tỉnh ủy, 
- Thường trực Đảng ủy Khối, 
- Các chi, đảng bộ cơ sở, 
- Các ban, đoàn thể Khối, 
- Lưu VP, TGDV. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ BÍ THƯ 

  
 

 
    
 
           Phạm Thị Tố Loan 
 
 
             

  
  
 

(b/c) 
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