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KẾ HOẠCH 

Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam,  

Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Trị lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023 

 

  Thực hiện Kế hoạch số 56/KH-TLĐ ngày 23/7/2020 của Đoàn Chủ tịch Tổng 

LĐLĐ Việt Nam về việc “Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công 

đoàn Việt Nam lần thứ XII” và Chương trình công tác toàn khoá của Ban Chấp hành 

Liên đoàn Lao động tỉnh (khoá XII), Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh xây dựng kế hoạch 

sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết 

Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Trị lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018-2023 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu do Nghị 

quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thức XII 

đề ra từ đầu nhiệm kỳ đến nay, gắn với việc đánh giá các chương trình, kế hoạch của 

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, nhất là việc thực hiện 03 chương trình 

trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XII đề ra; đồng thời chỉ rõ 

những hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân.   

2. Xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của nửa sau nhiệm kỳ 2018-2023 

để tập trung thực hiện thắng lợi các mục tiêu, phương hướng Nghị quyết Đại hội Công 

đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XII đề ra; đồng thời 

nghiên cứu, bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp mới mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp 

(nhiệm kỳ 2020-2025) đặt ra cho tổ chức Công đoàn để triển khai, thực hiện đạt hiệu 

quả.  

3. Việc tổ chức sơ kết Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp phải đảm bảo thiết 

thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, tránh hình thức. Báo cáo sơ kết viết ngắn 

gọn, có số liệu chứng minh, so sánh kết qủa đạt được, chỉ ra mức độ hoàn thành và khả 

năng hoàn thành các chỉ tiêu, chương trình, nhiệm vụ chủ yếu đặt ra trong cả nhiệm kỳ. 

II. NỘI DUNG 

1. Tập trung đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu Nghị quyết 

Đại hội Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XII, Nghị 

quyết Đại hội công đoàn cấp mình và kế hoạch thực hiện 03 chương trình trọng tâm 

mà Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn tỉnh đề ra: 



- Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội 

nhằm thực hiện tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người 

lao động. 

- Chương trình đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững 

mạnh; sắp xếp hệ thống tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn. 

- Chương trình đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, vì sự 

phát triển bền vững của doanh nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển 

kinh tế- xã hội của địa phương.  

2. Đánh giá những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân (khách quan, chủ quan) trên 

từng lĩnh vực hoạt động và thực hiện các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội cấp mình đề ra; 

rút ra bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các 

cấp.    

3. Dự báo tình hình kinh tế - xã hội, tình hình cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ 

thời gian tới, gắn với việc triển khai 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. 

4. Kiến nghị của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ và các cấp công đoàn đối với 

Đảng, Nhà nước và Công đoàn cấp trên. 

(Nội dung báo cáo sơ kết theo đề cương hướng dẫn gửi kèm) 

III. HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN 

 1. Hình thức tổ chức 

Không tổ chức hội nghị sơ kết riêng mà kết hợp với hội nghị Ban Chấp hành 

công đoàn các cấp tổng kết hoạt động công đoàn năm 2020. 

2. Thời gian thực hiện 

- Các Liên đoàn lao động huyện, thị xã, thành phố, công đoàn ngành, công đoàn 

Viên chức tỉnh: Hoàn thành xong trong tháng 01/2021 

- Liên đoàn Lao động tỉnh: 

+ Ban hành Kế hoạch sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công 

đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XII: Tháng 9/2020. 

+ Tổ chức khảo sát đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công 

đoàn tỉnh lần thứ XII: Tháng 11/2020.  

+ Tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ tại Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh 

lần thứ 7 tổng kết hoạt động công đoàn năm 2020: Hoàn thành xong trong tháng 2/2021.  



 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Liên đoàn Lao động tỉnh 

+ Ban hành Kế hoạch, đề cương báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị 

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

tỉnh. 

 - Thành lập các đoàn khảo sát, đánh giá việc triển khai thực hiện Kế hoạch sơ kết 

giữa nhiệm kỳ của LĐLĐ tỉnh tại một số LĐLĐ huyện, công đoàn ngành (sẽ có kế hoạch 

cụ thể sau). 

 - Văn phòng chủ trì phối hợp với các ban tham mưu giúp Ban Chấp hành, Ban 

Thường vụ LĐLĐ tỉnh đôn đốc các LĐLĐ huyện, công đoàn ngành triển khai thực hiện 

kế hoạch; tổng hợp, xây dựng dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ trình Ban Chấp hành, 

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh. 

2. Các Liên đoàn Lao động huyện, thị xã, thành phố, công đoàn ngành, Công 

đoàn Viên chức tỉnh 

Căn cứ Kế hoạch và hướng dẫn của LĐLĐ tỉnh, xây dựng kế hoạch cụ thể để tiến 

hành sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn tỉnh và Nghị 

quyết đại hội cấp mình đảm bảo nội dung, yêu cầu và thời gian đề ra; gửi báo cáo sơ kết 

giữa nhiệm kỳ về LĐLĐ tỉnh (qua Văn phòng) trước ngày 10/01/2021. 

Trên đây là Kế hoạch sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công 

đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XII. Yêu cầu các ban LĐLĐ 

tỉnh, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện, thị xã, thành phố, Công đoàn ngành, 

Công đoàn Viên chức tỉnh triển khai, thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 

- TLĐLĐ Việt Nam (B/c); 

-  BTV Tỉnh ủy (B/c);                           

- Các huyện, thị, thành uỷ (Phối hợp); 

- BCH, Các ban LĐLĐ tỉnh; 

- Các CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở; 

- Lưu:  Văn thư 
 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đăng Bảo 
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