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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: 109/CĐKCN                       Bà Rị -               29 tháng 9  ăm 2017 
 

V/v tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở. 

 
Kính gửi: Các Công đoàn cơ sở trực thuộc. 

               
Thực hiện Công văn số 2300/LĐLĐ ngày 15/9/2017 của Liên đoàn Lao 

động tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp; để hoàn 

thành việc chỉ đạo Đại hội Công đoàn cơ sở và tổ chức Hội nghị đại biểu Công 

đoàn các Khu công nghiệp Khóa III nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Thường vụ Công 

đoàn các Khu công nghiệp yêu cầu các Công đoàn cơ sở trực thuộc cần tập trung 

lưu ý một số nội dung như sau trong quá trình chuẩn bị tổ chức Đại hội Công 

đoàn cơ sở: 
 

- Công tác tuyên truyền, trang trí về Đại hội và các ấn phẩm của Đại hội, sử 

dụng logo (Huy hiệu) Công đoàn Việt Nam phải đúng theo mẫu quy định của 

Điều lệ Công đoàn Việt Nam. 

- Chuẩn bị nhân sự giới thiệu bầu vào Đoàn Chủ tịch Đại hội, thực hiện đúng 

quy định tại điểm b, Mục 8.8 Hướng dẫn số 238/HD-TLĐ ngày 04/3/2014 của 

Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về Hướng dẫn thi hành Điều 

lệ Công đoàn Việt Nam. 

- Công tác chuẩn bị chương trình Đại hội phải thực hiện trình tự các nội 

dung cơ bản theo đúng quy định tại Mục 8.7 Hướng dẫn số 238/HD-TLĐ ngày 

04/3/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về Hướng dẫn 

thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam. 

- Công tác chuẩn bị báo cáo tổng kết nhiệm kỳ cần có kết cấu đủ nội dung và 

có số liệu minh họa kết quả hoạt động, thông qua các phụ lục (kèm theo báo cáo 

tổng kết) để trình bày tại Đại hội. 

- Tại Đại hội cần làm rõ kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, những 

hạn chế và nguyên nhân, đồng thời thảo luận các chỉ tiêu, giải pháp thực hiện, 

làm cơ sở để thảo luận, giới thiệu nhân sự Ban chấp hành khóa mới, đáp ứng tiêu 

chuẩn, yêu cầu hoạt động nhiệm kỳ tới. 

- Công tác bầu cử Đại hội phải thực hiện đúng quy định từ Mục 8.12 đến 

8.16 Hướng dẫn số 238/HD-TLĐ ngày 04/3/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên 

đoàn Lao động Việt Nam về Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam. 

Đặc biệt lưu ý cách tính tỷ lệ phiếu và kết quả trúng cử. 

- Công tác chuẩn bị và điều hành Đại hội, cần tập hợp đầy đủ những đề xuất, 

kiến nghị của cán bộ, đoàn viên về việc làm, điều kiện làm việc, sinh hoạt, nâng 

cao đời sống và thu nhập cho người lao động…, đồng thời phối hợp tốt với người 

sử dụng lao động trong việc chuẩn bị phát biểu giải đáp, tiếp thu đề xuất, kiến 

nghị của đoàn viên và người lao động ngay tại Đại hội. 
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Ban Thường vụ Công đoàn các Khu công nghiệp yêu cầu các Công đoàn cơ 

sở trực thuộc đến kỳ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ khẩn trương hoàn tất văn kiện 

chuẩn bị Đại hội Công đoàn cơ sở; tổ chức làm việc với lãnh đạo doanh nghiệp 

tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức Đại hội đúng thời gian quy định./.   

 
  TM. BAN THƯỜNG VỤ 

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

- Các CĐCS trực thuộc; 

- Lưu VPCĐ. 

 

 

 

          Trần Thanh Tâm 

 


