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Kính gửi: Các Công đoàn cơ sở trực thuộc. 

 

Thực hiện công văn số 493/LĐLĐ-CSPLKT ngày 10/10/2019 của Liên đoàn 

Lao động tỉnh Cao Bằng về việc triển khai, tiếp tục thực hiện Quyết định số 217-

QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về 

giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQVN và các 

đoàn thể chính trị-xã hội, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức (CĐVC) tỉnh yêu 

cầu các Công đoàn cơ sở trực thuộc triển khai, thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

1. Quán triệt sâu sắc vai trò, chức năng, nhiệm vụ của các cấp công đoàn  

trong việc thực hiện giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính 

quyền theo Hướng dẫn số 726/HD-TLĐ ngày 02/6/2014, Quyết định số 589/QĐ-

TLĐ và Hướng dấn số 17-HD/ĐĐ-LĐLĐ ngày 26/6/2014. 

2. Coi trọng sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, sự phối hợp với chính quyền 

trong xây dựng và tổ chức chỉ đạo thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết 

định số 218-QĐ/TW. 

3. Công đoàn quan tâm khai thác thế mạnh của đội ngũ CBCCVCLĐ, trí tuệ 

của tập thể Ban Chấp hành để thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội và 

góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. 

4. Thường xuyên đa dạng hoá các hoạt động giám sát, phản biện xã hội và 

góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; thu hút các nguồn lực, chú trọng hiệu quả và 

chất lượng hoạt động, tăng cường kiểm tra, tổng kết thực tiễn, quan tâm hỗ trợ các 

cơ sở khó khăn. 

5. Các cấp công đoàn căn cứ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách 

Pháp luật của Nhà nước có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của 

đoàn viên công đoàn, CBCVCLĐ; chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn 

tham gia giám sát cấp uỷ Đảng, chính quyền đồng cấp về việc chỉ đạo triển khai, 

kiểm tra và kết quả thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách Pháp 

luật của Nhà nước trong phạm vi quản lý.  

6. Căn cứ tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị, công đoàn cần chủ 

động lựa chọn những nội dung, vấn đề giám sát, phản biện xã hội phù hợp, những 

vấn đề mà xã hội và nhân dân đang quan tâm để báo cáo với cấp ủy, thống nhất với 

chính quyền cùng cấp xây dựng kế hoạch thực hiện. 
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Hoạt động giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền 

là nhiệm vụ thường xuyên của tổ chức Công đoàn. Ban Thường vụ CĐVC tỉnh đề 

nghị các công đoàn cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về CĐVC 

tỉnh theo báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, năm./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi;  

- Ban CSPLKT LĐLĐ tỉnh; 

- Lưu: CĐVC tỉnh. 

 

 
 


