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ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ TĨNH 
    THÀNH ỦY HÀ TĨNH 

                       * 

          Số 33  - CT/Th.U 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

     TP. Hà Tĩnh, ngày 14 tháng 4 năm 2022 

 

                  

                                                   

                                                          CHỈ THỊ 

CỦA BAN THƯỜNG VỤ THÀNH ỦY 

Về lãnh đạo Đại hội công đoàn cơ sở và Đại hội đại biểu  

Công đoàn thành phố Hà Tĩnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 

 
 

Thực hiện Chỉ thị số 20 - CT/TU, ngày 18/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về lãnh đạo Đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn tỉnh Hà Tĩnh lần 

thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy 

Đảng, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố tập trung thực hiện tốt 

những nhiệm vụ trọng tâm sau:  

1. Quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong các cấp, các ngành, cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội 

công đoàn các cấp; vai trò, vị thế của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn 

trong tình hình mới; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, trách nhiệm 

của các cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với các hoạt 

động của tổ chức công đoàn. Đại hội 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, với vai trò là lực lượng đi đầu trong xây dựng thành phố phát triển văn 

minh, hiện đại, bền vững, phấn đấu trở thành một trong những đô thị trung tâm 

vùng Bắc Trung Bộ.  

2. Lãnh đạo, chỉ đạo Ban Chấp hành công đoàn các cấp chuẩn bị tốt nội 

dung và các điều kiện đảm bảo tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028. 

Báo cáo trình đại hội cần đánh giá đúng thực trạng phong trào công nhân và hoạt 

động công đoàn trong nhiệm kỳ qua, khẳng định kết quả đạt được, chỉ rõ những 

hạn chế, khuyết điểm, yếu kém và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm; đề ra 

phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ tới, trên cơ sở dự báo 

đúng tình hình, bám sát các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước về giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn và nghị quyết Đại hội 

Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI. Phát huy ý chí 

tự lực, tự cường, khơi dậy khát vọng và truyền thống văn hóa, con người Hà Tĩnh; 

bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị, giác ngộ giai cấp, 

trình độ, kỹ năng, tác phong công nghiệp, hiểu biết pháp luật, kỷ luật lao động cho 

đoàn viên và người lao động. Tập trung đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn 

các cấp theo nội dung Nghị quyết số 02 - NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính 
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trị; tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng 

chính quyền vững mạnh; nâng cao vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp 

pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; phát huy vai trò tiên phong, 

gương mẫu của giai cấp công nhân; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, 

xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đẩy mạnh 

công tác phát triển đoàn viên và thành lập tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp. 

3. Lãnh đạo, chỉ đạo nhân sự tham gia ban chấp hành công đoàn các cấp 

theo đúng nguyên tắc, quy trình, quy định của Đảng, Nhà nước và Điều lệ Công 

đoàn Việt Nam. Nhân sự ban chấp hành khóa mới phải có số lượng, cơ cấu hợp lý, 

bảo đảm tính kế thừa và phát triển, thực sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy 

tín; quan tâm những cán bộ trưởng thành từ thực tiễn phong trào công nhân, viên 

chức, lao động và hoạt động công đoàn; có tư tưởng đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, 

dám làm, dám chịu trách nhiệm. Phân công cụ thể cho cấp ủy viên trực tiếp chỉ đạo 

Đại hội công đoàn cùng cấp. Chỉ đạo chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức 

chính trị - xã hội, các ban, ngành liên quan phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để 

công đoàn cùng cấp tổ chức thành công đại hội; tập trung giải quyết kịp thời những 

vấn đề bức xúc, những kiến nghị, đề xuất chính đáng của công nhân, viên chức, lao 

động và tổ chức công đoàn; bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho Đại hội công 

đoàn từ thành phố đến cơ sở. Quan tâm thực hiện tốt chính sách đối với cán bộ 

lãnh đạo công đoàn chuyên trách không đủ điều kiện về thời gian để tái cử khoá 

mới. 

4. Đại hội công đoàn các cấp phải được tổ chức nghiêm túc, trang trọng, tiết 

kiệm, đúng tiến độ thời gian và đảm bảo an toàn trong điều kiện dịch bệnh Covid-

19 diễn biến phức tạp. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố lựa chọn 02 

đến 03 đơn vị tổ chức Đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung. 

- Đại hội công đoàn cơ sở hoàn thành trước ngày 31/5/2023; 

- Đại hội đại biểu Công đoàn thành phố lần thứ X hoàn thành trước ngày 

31/7/2023. 

5. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố khóa IX xây dựng kế 

hoạch, chỉ đạo, hướng dẫn Đại hội công đoàn cơ sở và tổ chức thành công Đại hội 

đại biểu Công đoàn thành phố Hà Tĩnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đảm bảo 

đúng quy định. Phát động và tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, triển 

khai các công trình, phần việc chào mừng Đại hội công đoàn các cấp; chú trọng 

biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong công nhân, viên chức, lao động; 

chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy và các cơ quan liên quan đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền về Đại hội công đoàn các cấp, tăng cường công tác 

tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để Đại hội thực sự là ngày 

hội của cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động. 

6. Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo, hướng dẫn Ban Thường vụ Liên đoàn 

Lao động thành phố và các đơn vị liên quan làm tốt công tác tuyên truyền trước, 
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trong và sau Đại hội. Ban Dân vận Thành ủy phối hợp các cơ quan tham mưu giúp 

việc Thành ủy chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc thực hiện Chỉ thị; định kỳ tổng hợp báo 

cáo Ban Thường vụ Thành ủy.  

Chỉ thị này được quán triệt đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên và tuyên 

truyền, phổ biến rộng rãi trong Nhân dân./. 

 
 

 

Nơi nhận: 
- Ban Dân vận Tỉnh ủy,          Báo cáo 

- Liên Đoàn lao động Tỉnh,  

- TT Thành ủy, HĐND, UBND Th.phố, 

- Các Ban Đảng, UBKT, VP Thành ủy, 

- UBMT Tổ quốc, các đoàn thể Th. phố, 

- Các đồng chí Thành uỷ viên,   

- Các TCCS đảng trực thuộc, 

- Lưu VP.  

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ 

 

 

 

 

 
 

 

Dương Tất Thắng 
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