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BÁO CÁO 

 Công tác chỉ đạo điều hành của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công 

đoàn Viên chức tỉnh Cao Bằng năm 2019 

  

I. VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC 

- Trong năm 2019 Ban Chấp hành (BCH) công đoàn ổn định, tổng số Ủy viên 

BCH gồm có 15 đồng chí. Trình độ chuyên môn: 03 đồng chí có trình độ Thạc sỹ; 

12 đồng chí có trình độ Đại học, cử nhân; Trình độ lý luận chính trị: 14 đồng chí có 

trình độ Cử nhân, Cao cấp lý luận chính trị; 01 đồng chí hiện đang theo học lớp 

Cao cấp lý luận chính trị; 100% là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. 

- Ủy viên Ban Thường vụ (BTV): có 05 đồng chí, nữ 01 đồng chí; Trình độ 

chuyên môn 02 đồng chí có trình độ Thạc sỹ, 03 đồng chí có trình độ Đại học; 

Trình độ lý luận chính trị 04 đồng chí có trình độ Cao cấp lý luận chính trị; 01 

đồng chí trình độ Trung cấp. 

II. CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG 

Ngay từ đầu năm BCH, BTV Công đoàn Viên chức tỉnh xây dựng Chương 

trình, kế hoạch hoạt động năm 2019 và chỉ đạo, thực hiện theo kế hoạch đã đề 

ra; tổ chức hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ; duy trì chế độ họp đảm 

bảo đúng Điều lệ Công đoàn Việt Nam và tổ chức họp bất thường khi cần thiết. 

Bên cạnh công tác chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc thường xuyên theo 

chương trình công tác và chỉ đạo triển khai thực hiện các văn bản các cấp, duy 

trì tổ chức tốt các cuộc hội ý, cuộc họp BTV, BCH. Trong năm đã tập trung chỉ 

đạo các cơ sở thực hiện tốt các nội dung trọng tâm chủ yếu sau: 

1. Chỉ đạo các cơ sở xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện nhiệm vụ 

công tác ngay từ đầu năm cụ thể từng quý, tháng. Từ kế hoạch, chương trình đã 

xây dựng cụ thể hóa thành các hoạt động trong năm. 

2. Chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra công đoàn xây dựng chương trình công tác 

kiểm tra, hướng dẫn cơ sở thực hiện tốt công tác kiểm tra, tự kiểm tra năm 2019. 

Trong năm UBKT các cấp tổ chức kiểm tra được 40 cuộc, trong đó cấp trên 10 

cuộc, CĐCS tự kiểm tra được 30 cuộc.  

3. Chỉ đạo cơ sở thực hiện tốt công tác phối hợp với chính quyền làm tốt 

công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, nhất là 

trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ hợi, Tháng Công nhân. 

4. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục, Nghị quyết chủ 

trương của Đảng các cấp, chính sách pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết Đại 

hội công đoàn. 
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5. Chỉ đạo đánh giá tổng kết, bình xét thi đua, khen thưởng năm 2018, phát 

động thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019; phát động thi đua lập thành 

tích chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-

28/7/2019). 

6. Chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Cao 

Bằng lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm 

kỳ 2018 – 2023; xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình hành động thực hiện 

Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2018 - 2023. 

7. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tổ chức bộ máy công đoàn, Đại hội CĐCS 

nhiệm kỳ 2019 - 2024; Kiện toàn, giải thể, hợp nhất, đổi tên CĐCS kịp thời sau khi 

sắp xếp lại bộ máy tổ chức theo chính quyền.  

8. Chỉ đạo tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn cho 

142 cán bộ CĐCS, triển khai, tập huấn phần mềm quản lý đoàn viên và đổi thẻ 

đoàn viên công đoàn cho 70 cán bộ CĐCS. Hiện nay các CĐCS đã cập nhật 

danh sách đoàn viên lên phần mềm chung đạt 60%. 

9. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị 

quyết Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2018 – 2023. 

10. Chỉ đạo xây dựng, kiểm tra giám sát việc thực hiện chế độ chính sách 

đối với CBCCVCLĐ, trong đó tập trung vào việc đảm bảo dân chủ, công bằng 

trong việc làm, chính sách nâng lương sớm, nâng ngạch…thông qua Hội nghị 

CBCCVC của năm. 

11. Chỉ đạo CĐCS vận động đoàn viên, CBCCVCLĐ ủng hộ các loại quỹ 

từ thiện do Công đoàn các cấp, các ngành phát động đặc biệt là quỹ xã hội do 

LĐLĐ tỉnh quản lý. 

12. Chỉ đạo thực hiện tốt, có hiệu quả Đề án về “Giải pháp đột phá nâng cao 

chất lượng, hiệu quả tăng thu tài chính công đoàn” năm 2019. 

13. Trong năm 2019 CĐVC tỉnh đã tiếp nhận xử lý 260 văn bản từ công 

đoàn cấp trên cấp trên, các Sở, ban, ngành, CĐCS. BCH, BTV ban hành được 

221 đầu văn bản (công văn, hướng dẫn, kế hoạch, báo cáo...) liên quan đến 

CĐCS trực thuộc để tổ chức thực hiện. 

Ngoài ra, BCH, BTV tổ chức được 04 cuộc họp BTV, 02 hội nghị BCH (mở 

rộng) đảm bảo theo đúng Điều lệ Công đoàn Việt Nam quy định. Hội nghị tổ 

chức được chuẩn bị chu đáo, có nội dung cụ thể đảm bảo đúng quy chế hoạt 

động. Thông qua Hội nghị đã kịp thời kiểm điểm, đánh giá, điều chỉnh chương 

trình phù hợp, bám sát các hướng dẫn, văn bản chỉ đạo của cấp trên, cập nhật 

nhanh các thông tin để chỉ đạo để kịp thời. Xây dựng các kế hoạch, văn bản 

hướng dẫn công đoàn cấp dưới về nghiệp vụ công tác công đoàn và theo dõi, 

kiểm tra giám sát việc thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, các chỉ thị, nghị 

quyết của công đoàn cấp trên 

III. HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN 

1. Hạn chế 



3 

 

Tuy có nhiều cố gắng nhưng BCH, BTV nhận thấy công tác chỉ đạo, nắm 

thông tin từ cơ sở nhìn chung vẫn còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được yêu 

cầu đề ra. 

Các Ủy viên BCH, BTV tuy được phân công phụ trách cơ sở nhưng hoạt 

động chưa đều, chưa có được nhiều thông tin được phản ánh từ cơ sở; Chưa có 

nhiều đề xuất để thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của BCH, Ban Thường vụ 

đề ra.  

Công tác lãnh, chỉ đạo của BCH, BTV chưa có sự đổi mới, còn nặng về văn 

bản. Các hướng dẫn, tuyên truyền, triển khai Nghị quyết, chủ trương của cấp 

trên đối với các CĐCS đôi khi còn chậm so với yêu cầu đặt ra. 

Các chương trình hoạt động trong năm có đề ra, nhưng trong quá trình thực 

hiện hiệu quả chưa cao; triển khai các văn bản của cấp trên đôi khi còn chậm so 

với yêu cầu đặt ra. 

2. Nguyên nhân hạn chế 

Công tác chỉ đạo thực hiện còn dàn trải, chưa tập trung cho những nhiệm 

vụ trọng tâm. Việc kiểm tra, giám sát hoạt động đối với cơ sở chưa được duy trì 

thường xuyên, kịp thời. 

Một số đồng chí ủy viên BCH, BTV chưa phát huy hết năng lực của mình, 

chưa tham gia đầy đủ các cuộc họp của BCH và thực hiện nhiệm vụ được phân 

công phụ trách. Các đề xuất từ các đồng chí BCH, BTV còn ít nên cũng ảnh 

hưởng đến hiệu quả thực hiện các nghị quyết của BCH, BTV đề ra. 

Phần lớn các đồng chí Ủy viên BCH, BTV là lãnh đạo các Sở, ngành, cơ 

quan đơn vị bận nhiều công việc chuyên môn, đồng thời phải thường xuyên đi 

công tác nên thời gian dành cho hoạt động công đoàn chưa nhiều.  

Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo 2 chiều giữa cơ sở với cấp trên trực tiếp 

còn chậm thậm chí là không có, các nội dung báo cáo chưa phản ánh đầy đủ thông 

tin hoạt động do đó đã ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động.  

Kinh phí dành cho hoạt động ở cấp Công đoàn Viên chức chưa đáp ứng với 

quy mô, tính chất và nội dung chương trình hoạt động đơn vị. 

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2020 

 1. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò của 

tập thể BCH, BTV và vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cũng như của 

từng đồng chí ủy viên BCH, BTV. 

2. Bám sát vào chương trình, kế hoạch của Công đoàn cấp trên để chỉ đạo 

các hoạt động công đoàn tại cơ sở có hiệu quả. 

3. Đối với các CĐCS chưa triển khai phần mềm quản lý đoàn viên và đổi 

thẻ đoàn viên công đoàn. Khẩn trương hướng dẫn, đôn đốc CĐCS thực hiện 

đúng quy định. 

4. Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp lại đầu mối CĐCS tại các đơn vị trực thuộc 

Sở Lao động thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Hướng 
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dẫn, chỉ đạo các CĐCS Ủy ban nhân dân tỉnh, Cục Quản lý thị trường tổ chức 

Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.  

Hướng dẫn, chỉ đạo các CĐCS Ủy ban nhân dân tỉnh, Cục Quản lý thị 

trường tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025; CĐCS Trung tâm Quản lý khai 

thác dịch vụ hạ tầng, CĐCS Trung tâm Đào tạo, thi đấu Thể thao và Nghệ thuật 

tỉnh, CĐCS Trung tâm Văn hóa và Thông tin du lịch tỉnh tổ chức đại hội lần thứ 

I, nhiệm kỳ 2020 - 2025 

5. Chỉ đạo quyết liệt các CĐCS lập bảng thống kê con dấu của đơn vị, của 

các công đoàn cơ sở thành viên trực thuộc (nếu có) đang sử dụng, điền đầy đủ 

các thông tin theo mẫu và làm dấu mới theo quy định tại Thông tư số 

44/2017/TT-BCA ngày 20/10/2017 của Bộ Công an quy định về mẫu con dấu 

của cơ quan, tổ chức và chức danh nhà nước 

6. Thực hiện công tác phát triển và quản lý đoàn viên, xây dựng CĐCS vững 

mạnh; nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, chú trọng sinh hoạt chuyên đề, 

sinh hoạt tổ công đoàn, tham gia tích cực công tác xây dựng Đảng. 

7. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động 

CBCCVCLĐ đi đầu trong thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn các cấp. Đặc biệt năm 

2020 là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần 

thứ XIII. 

8. Chỉ đạo các CĐCS phối hợp với chính quyền tổ chức Hội nghị điển hình 

tiên tiến trong các cấp công đoàn giai đoạn 2010 - 2015 và tổng kết 10 năm thực 

hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy 

mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về tiếp tục 

đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ 

CNVCLĐ giai đoạn 2010-2020. 

9. Trong công tác chỉ đạo luôn thực hiện việc kiểm tra, hướng dẫn, sơ kết, 

tổng kết rút kinh nghiệm, khen thưởng kịp thời. 

Trên đây là nội dung báo cáo công tác điều hành, chỉ đạo của BCH, BTV 

CĐVC tỉnh trong năm 2019, một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020. 

 
 

 

Nơi nhận: 

- TT LĐLĐ tỉnh; 

- TT Đảng ủy Khối CQ và DN tỉnh; 

- CĐVC Việt Nam; 

- Các đ/c UV BCH CĐVC tỉnh; 

- Lưu: CĐVC tỉnh. 
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