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LĐLĐ TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   CÔNG ĐOÀN CÁC KCN                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
          

       Số: 18 /HD-CĐKCN                   Bà Rị -                29 tháng 9  ăm 2017 
 

 

HƯỚNG DẪN 

Tổ chức thảo luận đóng góp ý kiến xây dựng Dự thảo Báo cáo của 

Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Khóa V nhiệm kỳ 2013-2018  

trình tại Đại hội Công đoàn tỉnh Khóa VI nhiệm kỳ 2018-2023 

 

Thực hiện Hướng dẫn số 86/HD-LĐLĐ ngày 21/9/2017 của Liên đoàn 

Lao động tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về “Hướng dẫn tổ chức thảo luận, đóng góp ý 

kiến xây dựng Dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh 

Khoá V nhiệm kỳ 2013-2018 trình tại Đại hội Công đoàn tỉnh Khóa VI nhiệm 

kỳ 2018-2023”, Ban Thường vụ Công đoàn các Khu công nghiệp hướng dẫn các 

Công đoàn cơ sở trực thuộc tập trung tổ chức cho đoàn viên và CNVCLĐ đóng 

góp ý kiến xây dựng Dự thảo Báo cáo của Công đoàn tỉnh như sau: 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU. 

1. Việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp của đoàn viên và CNVCLĐ nhằm 

phát huy dân chủ, trí tuệ của đoàn viên và CNVCLĐ; tập hợp đầy đủ, trung thực 

ý kiến tham gia của đoàn viên và CNVCLĐ vào nội dung Dự thảo Báo cáo của 

Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Khóa V nhiệm kỳ 2013-2018 trình tại 

Đại hội Công đoàn tỉnh Khóa VI nhiệm kỳ 2018-2023. 

2. Đánh giá đúng những kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ rõ những yếu 

kém, hạn chế; phân tích những nguyên nhân khách quan và chủ quan và những 

bài học kinh nghiệm trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn nhiệm 

kỳ 2013- 2018. Đồng thời tiếp thu các ý kiến đóng góp xây dựng phương hướng 

nhiệm kỳ 2018-2023 với các nhiệm vụ và giải pháp phù hợp với nhiệm vụ chính 

trị của địa phương, với nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên và CNVCLĐ. 

3. Tổ chức lấy ý kiến là dịp để đoàn viên và CNVCLĐ đề xuất các kiến 

nghị, nguyện vọng đối với Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy, Tổng Liên đoàn và Liên 

đoàn Lao động tỉnh. 

II. NỘI DUNG ĐÓNG GÓP Ý KIẾN (gửi kèm theo toàn văn dự thảo 

báo cáo) 

1. Phần mở đầu: Việc đánh giá tình hình kinh tế - xã hội có tác động đến  

phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong 

giai đoạn 2013 - 2018 đã phù hợp chưa, cần thêm, bớt nội dung nào? 

 2. Phần thứ nhất: Tình hình CNVCLĐ và kết quả thực hiện Nghị quyết 

Đại hội V Công đoàn tỉnh nhiệm kỳ 2013- 2018. 

2.1. Tình hình CN CLĐ: Đánh giá như dự thảo đã phù hợp với thực trạng 

chưa, cần bổ sung thêm, bớt những nội dung nào? Cần tập trung góp ý các vấn 
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đề: việc làm, thu nhập và đời sống; vấn đề nhà ở, điều kiện làm việc; tư tưởng và 

tâm trạng của CNVCLĐ. 

2.2. Kết q ả thực hiệ  N hị q  ết Đại hội   Cô   đo   tỉ h: Đánh giá kết 

quả thực hiện 08 nhiệm vụ do Nghị quyết Đại hội V Công đoàn tỉnh nhiệm kỳ 

2013 - 2018, trong đó tập trung thảo luận 06 nhiệm vụ sau:  

- Nhiệm vụ 1. Cần tham gia thảo luận đánh giá trách nhiệm của tổ chức 

Công đoàn và hiệu quả đạt được đối với các vấn đề: việc thực hiện quy chế dân 

chủ ở cơ sở; kết quả thực hiện Chương trình “Nâng cao chất lượng thương 

lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể”; vai trò Công 

đoàn tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động trong các 

doanh nghiệp; công tác chăm lo đời sống cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó 

khăn... 

- Nhiệm vụ 2. Quan tâm góp ý việc đổi mới nội dung hình thức và giải 

pháp thiết thực, hiệu quả cao; công tác tuyên truyền, giáo dục của Công đoàn, 

nhất là Công đoàn ngoài khu vực nhà nước; Kết quả thực hiện Chương trình 

“Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động”.  

- Nhiệm vụ 3.  Dự thảo đã thể hiện rõ vai trò của Công đoàn và CNVCLĐ 

và hiệu quả của phong trào thi đua chưa? Cần nhấn mạnh thêm nội dung nào? 

- Nhiệm vụ 4. Cần thêm, bớt nội dung nào trong việc đánh giá công tác 

phát triển đoàn viên; nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn; công tác đào 

tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Công đoàn trong 5 năm qua? Kết quả thực hiện 

Chương trình “Phát triển đoàn viên giai đoạn 2013- 2018”. 

- Nhiệm vụ 5. Đánh giá vai trò, hiệu quả công tác vận động nữ và hoạt 

động nữ công đã phản ánh đúng thực tế ở các cấp Công đoàn chưa? Cần bổ sung 

thêm nội dung nào? 

- Nhiệm vụ 6: Vai trò và hiệu quả hoạt động của Ủy ban kiểm tra Công 

đoàn các cấp được phát huy tốt chưa? Cần nhấn mạnh thêm nội dung nào? 

2.3. Yế  kém  kh  ết điểm v      ê   hâ  

- Yế  kém  kh  ết điểm: Trong dự thảo nêu lên 06 yếu kém, khuyết điểm 

trong hoạt động Công đoàn. Cần thêm, bớt nội dung nào? 

- Nguyên nhân: Nguyên nhân chủ quan, khách quan: Đánh giá như dự 

thảo đã phản ảnh đúng thực tế chưa? Cần sửa đổi, bổ sung vấn đề gì? 

2.4. Bài học kinh nghiệm 

Dự thảo rút ra 03 bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua đã phù hợp 

chưa? Cần thêm, bớt bài học nào khác? 

3. Phần thứ hai: Mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018 - 

2023 

Dự thảo nêu một số dự báo về những thuận lợi, khó khăn của tình hình thế 

giới, trong nước và tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong 5 năm tới có tác động đến 
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phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn đã phù hợp chưa, cần thêm, bớt, 

hoặc nhấn mạnh vấn đề nào?  

3.1. Mục tiê   phươ   hướ   tổ   q át. 

- Mục tiê  tổ   q át: Mục tiêu tổng quát như dự thảo đã phù hợp với 

nhiệm vụ của Công đoàn trong 5 năm tới chưa? Cần chỉnh sửa như thế nào cho 

phù hợp?  

- Khẩ  hiệ  h  h độ  : Khẩu hiệu đưa ra đã phù hợp chưa? Cần thêm 

bớt, nội dung để phù hợp với nhiệm vụ hoạt động Công đoàn trong những năm 

tới? 

3.2. Các chỉ tiê  chủ  ế . 

Các chỉ tiêu phấn đấu đề ra trong nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã phù hợp chưa? 

Cần điều chỉnh, thêm, bớt chỉ tiêu nào của từng nhóm? 

3.3. Nhiệm vụ v   iải pháp. 

Dự thảo đề ra 7 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đã phù hợp chưa? Cần bổ 

sung nhiệm vụ và giải pháp nào, hoặc nhấn mạnh nội dung nào để làm rõ các 

nhiệm vụ và giải pháp. 

3.4. Cô   tác chỉ đạo v  tổ chức thực hiệ . 

Cần thêm, bớt hoặc nhấn mạnh thêm nội dung nào để công tác chỉ đạo đạt 

hiệu quả hơn? 

Ngoài những nội dung trên, cần thảo luận tập hợp những kiến nghị của 

đoàn viên, CNVCLĐ đối với Đảng, Nhà nước và tổ chức Công đoàn. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 

1. Các Công đoàn cơ sở khẩn trương triển khai thực hiện Hướng dẫn này. 

Việc lấy ý kiến đóng góp xây dựng báo cáo chính trị được tổ chức thảo luận tại 

đại hội, hội nghị Công đoàn cơ sở. Đồng thời, các Công đoàn cơ sở có thể niêm 

yết nội dung Dự thảo báo cáo trên các bảng thông báo của cơ quan, doanh 

nghiệp, nơi tập trung lao động để tạo điều kiện cho đoàn viên, công nhân lao 

động tham gia ý kiến. 

2. Các Công đoàn cơ sở chịu trách nhiệm tổng hợp ý kiến của đoàn viên 

và người lao động tại cơ sở gửi về Văn phòng Công đoàn các Khu công nghiệp 

trước ngày 20/12/2017./. 
 

 TM. BAN THƯỜNG VỤ 

Nơi nhận:              PHÓ CHỦ TỊCH 
- LĐLĐ tỉnh (b/c); 

- Các CĐCS trực thuộc; 

- Lưu VPCĐ. 

 

 

 

          Trần Thanh Tâm 


