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Kính gửi: Các Công đoàn cơ sở trực thuộc. 

 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2019 của Ban Chấp hành Công đoàn 

Viên chức tỉnh (CĐVC) tỉnh. Để tổng kết công tác công đoàn, phong trào 

CNVCLĐ năm 2019, đề ra những phương hướng nhiệm vụ năm 2020; hoạt 

động UBK Công đoàn năm 2019, phướng hướng nhiệm vụ năm 2020, Ban 

Thường vụ CĐVC tỉnh yêu cầu các Công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc triển 

khai, thực hiện tốt một số nội dung sau: 

I. ĐỐI VỚI BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN 

1. Yêu cầu về nội dung báo cáo 

Báo cáo cần nêu ngắn gọn, có tính khái quát và có đầy đủ số liệu minh 

chứng. Đánh giá đúng những mặt mạnh, kết quả đạt được của CĐCS, chỉ rõ 

những yếu kém, hạn chế, nguyên nhân chủ quan, khách quan, khó khăn, vướng 

mắc trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của công đoàn. Đánh giá các chỉ tiêu 

năm 2019; Những đề xuất, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền và công đoàn cấp 

trên (theo đề cương gửi kèm công văn). 

2. Yêu cầu biểu số liệu 

- Tổng hợp biểu số liệu đầy đủ, chính xác theo mẫu gửi kèm. 

- Không thêm bớt cột, hàng, nội dung nào CĐCS không có thì để trống 

(theo biểu mẫu số 01 gửi kèm công văn)  

II. ĐỐI VỚI BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ỦY BAN KIỂM TRA 

CÔNG ĐOÀN 

1. Yêu cầu về nội dung báo cáo 

Báo cáo cần đánh giá về kết quả hoạt động, nêu số liệu cụ thể và đánh 

giá việc thực hiện từng nhiệm vụ của UBKT CĐCS  năm 2019. (theo đề cương 

gửi kèm công văn). 

2. Yêu cầu biểu số liệu 

- Tổng hợp biểu số liệu đầy đủ, chính xác theo mẫu gửi kèm. 

- Không thêm bớt cột, hàng, nội dung nào CĐCS không có thì để trống 

(theo biểu mẫu gửi kèm công văn) 



Lưu ý: Đề cương báo cáo kết quả hoạt động công đoàn; hoạt động 

UBKT Công đoàn được đăng trên trang Thông tin điện tử CĐVC tỉnh Cao Bằng 

và gửi trực tiếp vào địa chỉ Gmail các CĐCS. 

Ban Thường vụ CĐVC tỉnh đề nghị các CĐCS trực thuộc triển khai, thực 

hiện và báo cáo về CĐVC tỉnh trước ngày 10/11/2019 qua địa chỉ email: 

cdvccaobang@gmail.com. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, phản ánh kịp 

thời về Văn phòng Công đoàn Viên chức tỉnh cùng thống nhất. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi;  

- Lưu: CĐVC tỉnh. 

 

 
 


