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KẾ HOẠCH 

Đại hội Công đoàn  tỉnh Ninh Thuận lần thứ XI,  

nhiệm kỳ 2023 - 2028 

 

Thực hiện Kế hoạch số 179/KH-TLĐ, ngày 03/3/2022 của Đoàn Chủ tịch 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới 

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 03/3/2022 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công 

đoàn tỉnh Ninh Thuận lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028; Kế hoạch số 203/KH-

LĐLĐ ngày 14/4/2022 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về tổ chức đại hội công 

đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Ninh Thuận lần thứ XI, nhiệm kỳ 

2023 – 2028; 

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh xây dựng kế hoạch tổ 

chức Đại hội Công đoàn tỉnh Ninh Thuận lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028, như 

sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Đại hội Công đoàn tỉnh Ninh Thuận là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, 

dân chủ, là ngày hội của cán bộ, đoàn viên công đoàn và của tổ chức Công đoàn, 

theo phương châm: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”. 

2. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại 

hội X Công đoàn tỉnh, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ hoạt động nhiệm kỳ tới; 

tham gia đóng góp ý kiến văn kiện Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và sửa đổi 

Điều lệ Công đoàn Việt Nam. 

3. Tiếp tục quán triệt Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ 

Chính trị “về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình 

hình mới”, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV, các nghị 

quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để cụ thể hóa vào phong 

trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn tỉnh nhằm tạo bước 

chuyển biến mạnh mẽ về hiệu quả hoạt động Công đoàn. 

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG 

VIỆT NAM 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 
Ninh Thuận, ngày        tháng       năm 2022 
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4. Thông qua Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XI để lựa chọn bầu vào ban 

chấp hành những cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ đáp ứng được yêu cầu 

của tình hình mới. 

5. Đại hội Công đoàn tỉnh Ninh Thuận lần thức XI bảo đảm thiết thực, hiệu 

quả, coi trọng chất lượng, tiết kiệm về thời gian và kinh phí, đúng tiến độ. 

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC VÀ SỐ 

LƯỢNG ĐẠI BIỂU DỰ ĐẠI HỘI  

1. Nội dung đại hội 

- Thảo luận, thông qua báo cáo tổng kết công đoàn nhiệm kỳ 2018 - 2023; 

quyết định chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp nhiệm kỳ 2023 – 

2028 phù hợp với ý chí, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động. Cụ thể hoá 

các chủ trương, nghị quyết của Đảng, nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 

và Tổng LĐLĐ Việt Nam vào Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh. 

- Tham gia ý kiến dự thảo văn kiện Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. 

- Tham gia ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam. 

- Bầu Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Bầu đoàn 

đại biểu đi dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. 

- Tổng hợp kiến nghị của đoàn viên, người lao động về những vấn đề liên 

quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động và 

hoạt động công đoàn. 

2. Thời gian tổ chức đại hội: 

Đại hội Công đoàn tỉnh Ninh Thuận lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028, tổ 

chức không quá 04 buổi, thời gian trong 9/2023. 

3. Địa điểm tổ chức Đại hội:  

Tại Hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận. 

4. Dự kiến đại biểu dự đại hội:  

- Số lượng đại biểu chính thức:  không quá 250 đại biểu.  

- Số lượng đại biểu mời: 50 đại biểu (không quá 20% đại biểu chính thức).  

III. DỰ KIẾN SỐ LƯỢNG BAN CHẤP HÀNH, BAN THƯỜNG VỤ, 

ỦY BAN KIỂM TRA LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH KHÓA XI, NHIỆM 

KỲ 2023 - 2028 

1. Số lượng Ban Chấp hành: Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Ninh Thuận khóa 

XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028, không quá 33 ủy viên. 
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2. Số lượng Ban Thường vụ: Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh khóa XI, nhiệm 

kỳ 2023 – 2028, không quá 11 ủy viên. 

3. Số lượng Ủy ban Kiểm tra: Ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh khóa XI, nhiệm 

kỳ 2023-2028 có 05 ủy viên.  

IV. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI 

1. Bước 1: Ban hành văn bản tổ chức, chỉ đạo đại hội:   

- Tham mưu Ban Thường vụ tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về lãnh đạo đại hội 

công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Ninh Thuận lần thứ XI, nhiệm 

kỳ 2023 – 2028. 

- Kế hoạch tổ chức Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn 

tỉnh Ninh Thuận lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028. 

- Hướng dẫn một số nội dung công tác nhân sự đại hội công đoàn các cấp 

tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Ninh Thuận lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028. 

- Kế hoạch tổ chức lớp tập huấn Đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-

2028. 

- Hướng dẫn một số nội dung xây dựng Báo cáo Đại hội và những văn bản 

chủ yếu lưu hành trong Đại hội Công đoàn cấp huyện, ngành và công đoàn cơ sở. 

- Hướng dẫn chế độ chi tổ chức Đại hội Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. 

- Hướng dẫn giải quyết đơn khiếu nai, tố cáo liên quan đến đại hội công 

đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. 

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại 

hội XI Công đoàn tỉnh và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. 

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn tỉnh; thành lập Ban Chỉ 

đạo và các tiểu ban Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ X; phân công Thường trực, Ban 

Thường vụ LĐLĐ tỉnh phụ trách, chỉ đạo địa bàn. 

2. Bước 2: Triển khai thực hiện:  

2.1. Quý IV năm 2022 

a. Về công tác chuẩn bị nhân sự 

- Xây dựng phương án cơ cấu, số lượng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy 

ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2023-2028, báo cáo Ban Thường vụ 

LĐLĐ tỉnh (tháng 10/2022). 
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- Ban Thường vụ trình Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa X dự thảo (lần 1) 

Phương án cơ cấu, số lượng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban kiểm tra 

LĐLĐ tỉnh Ninh Thuận khóa XI, nhiệm kỳ 2023-2028 (tháng 11/2022). 

- Báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phương án cơ cấu, số lượng và kết quả 

hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa X về giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành, 

Ban Thường vụ, Ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh Ninh Thuận khóa XI, nhiệm kỳ 2023-

2028 (tháng 12/2022). 

b. Về công tác chuẩn bị văn kiện 

- Hoàn thành xây dựng Đề cương chi tiết Báo cáo Đại hội trình Ban Thường 

vụ, Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh thống nhất (tháng 11/2022). 

- Tập trung khảo sát, thống kê số liệu về thực trạng tình hình, kết quả hoạt 

động công đoàn trong nhiệm kỳ qua (tháng 12/2022). 

c. Về công tác chỉ đạo đại hội 

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh kiểm tra LĐLĐ các huyện, thành phố và công 

đoàn ngành, Công đoàn Các khu Công nghiệp tỉnh trong công tác xây dựng, chỉ 

đạo đại hội công đoàn cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở (tháng 11, 12/2022). 

2.2. Quý I năm 2023 

a. Về công tác chuẩn bị nhân sự 

- Gửi yêu cầu giới thiệu nhân sự cơ cấu vào Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh đến 

các cấp công đoàn, các ngành phối hợp có cơ cấu để tiến hành giới thiệu người ứng 

cử vào Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Ninh Thuận khóa XI, nhiệm kỳ 2023-2028 

(tháng 01/2023). 

- Kế hoạch cơ cấu đại biểu dự Đại hội Công đoàn tỉnh Ninh Thuận lần thứ 

XI; Quyết định phân bổ đại biểu dự Đại hội XI Công đoàn tỉnh Ninh Thuận (tháng 

01, 02/2023).  

- Ban Thường vụ trình Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa X (lần 2) về Phương 

án cơ cấu, số lượng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh 

Ninh Thuận khóa XI, nhiệm kỳ 2023-2028 (tháng 3/2023). 

b. Về công tác chuẩn bị văn kiện 

- Xây dựng dự thảo Báo cáo trình Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh cho ý kiến, 

hoàn chỉnh dự thảo lần đầu (tháng 01/2023). 

- Tổ chức Hội nghị Ban chấp hành mở rộng đến các đồng chí Ủy viên Ủy 

ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh khóa X, lãnh đạo và chuyên viên các ban LĐLĐ tỉnh, Chủ 
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tịch và Phó chủ tịch LĐLĐ huyện, thành phố, công đoàn ngành, khu công nghiệp 

để trình và lấy ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo (tháng 02/2023). 

- Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh tiếp thu ý kiến góp ý để hoàn chỉnh dự thảo lần 

hai (tháng 3/2023). 

c. Về công tác tuyên truyền 

- Hướng dẫn công tác tuyên truyền, phát động phong trào thi đua chào mừng 

đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Ninh Thuận lần thứ XI 

(tháng 02/2023). 

- Xây dựng kế hoạch nội dung hoạt động tuyên truyền, thi đua chào mừng 

Đại hội Công đoàn tỉnh Ninh Thuận lần thứ XI (tháng 3/2023). 

2.3. Quý II năm 2023 

a. Về công tác chuẩn bị nhân sự 

- Hội nghị Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh cho ý kiến nhân sự Ban Chấp hành, 

Ban Thường vụ, Ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh các chức danh chủ chốt LĐLĐ tỉnh 

khóa XI (tháng 5/2023). 

- Ban Thường vụ trình Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa X về nhân sự Ban 

Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban kiểm tra và các chức danh chủ chốt LĐLĐ 

tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2023-2028 (tháng 6/2023). 

- Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn duyệt nhân 

sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban kiểm tra và các chức danh chủ chốt 

LĐLĐ tỉnh khóa XI; nội dung, chương trình Đại hội XI Công đoàn tỉnh, nhiệm kỳ 

2023-2028 (tháng 6/2023). 

b. Về công tác chuẩn bị văn kiện 

- Gởi dự thảo Báo cáo (lần 2) lấy ý kiến góp ý tại đại hội công đoàn cấp 

huyện, ngành (tháng 5/2023). 

c. Về công tác tuyên truyền 

- Xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt văn hóa – văn nghệ, thể 

dục – thể thao (tháng 4, 5/2023). 

- Xây dựng và triển khai kế hoạch phóng sự tại Đại hội X Công đoàn Ninh 

Thuận (Tháng 5/2023). 

d. Về công tác tổ chức, phục vụ: 

Xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức, phục vụ Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ 

XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028 (tháng 6/2023). 
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e. Công tác chỉ đạo đại hội 

- Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh phối hợp huyện ủy, thành ủy, đảng ủy duyệt 

nội dung, nhân sự, chương trình nghị sự đại hội công đoàn cấp huyện, thành phố, 

công đoàn ngành (tháng 4/2023). 

- Chỉ đạo tổ chức đại hội điểm công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở (tháng 

5/2023). 

- Chỉ đạo tổ chức đại hội công đoàn cấp huyện, thành phố, công đoàn ngành, 

Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh (tháng 6/2023). 

2.4. Quý III năm 2023 

a. Về công tác nhân sự 

- Hoàn thiện Đề án Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban kiểm tra và các 

chức danh chủ chốt LĐLĐ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2023-2028 (tháng 7/2023). 

- Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa X cho ý kiến nội dung, nhân sự 

lần cuối để trình Đại hội XI Công đoàn tỉnh (tháng 7/2023). 

b. Về công tác văn kiện 

- Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh tiếp thu ý kiến đóng góp của Đại hội Công 

đoàn cấp huyện, ngành, hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo lần ba (tháng 7/2023). 

- Tiếp thu ý kiến góp ý của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh để hoàn chỉnh văn 

kiện trình Đại hội (tháng 8/2023). 

c. Về công tác tuyên truyền 

- Tuyên truyền đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Ninh 

Thuận lần thứ XI (tháng 7/2023). 

- Kế hoạch tuyên truyền cao điểm Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XI và Đại 

hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII (tháng 7/2023). 

- Tuyên truyền Nghị quyết của Đại hội X I Công đoàn Ninh Thuận, trọng 

tâm là tuyên truyền về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2023 -

2028 (Tháng 9/2023). 

d. Về công tác tổ chức, phục vụ: 

- Xây dựng và triển khai các kế hoạch về khánh tiết, phục vụ và bảo đảm an 

ninh, an toàn trong Đại hội (tháng 7/2023). 

- In ấn tài liệu Đại hội, phát hành văn bản triệu tập Đại hội (tháng 8/2023). 

e. Về công tác chi đạo đại hội 
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- Báo cáo công tác chỉ đạo đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở (tháng 

7/2023). 

- Tiếp tục chỉ đạo tổ chức đại hội công đoàn cấp huyện, thành phố, công 

đoàn ngành, Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh (tháng 7/2023). 

3. Bước 3: Tổ chức Đại hội Công đoàn tỉnh Ninh Thuận lần thứ XI, nhiệm 

kỳ 2023-2028 (Tháng 9/2023). 

4. Kinh phí tổ chức đại hội 

Kinh phí chi tổ chức Đại hội XI Công đoàn Tỉnh được bố trí hợp lý, tiết 

kiệm trong kế hoạch tài chính công đoàn Tỉnh 2023 và theo Quyết định số 

5051/QĐ-TLĐ, ngày 04/8/2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về ban 

hành Quy định chế độ chi tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII 

Công đoàn Việt Nam (có Kế hoạch dự trù kinh phí chi đại hội riêng). 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ Kế hoạch này, các Tiểu ban xây dựng kế hoạch, xác định cụ thể 

nội dung công việc theo từng thời gian để thực hiện, bảo đảm hoàn thành đúng tiến 

độ, có chất lượng các công việc của tiểu ban đã được xác định trong kế hoạch này. 

2. Các Ban, Văn phòng LĐLĐ tỉnh tạo mọi điều kiện thuận lợi, cử cán bộ 

tham gia tổ giúp việc theo yêu cầu của các tiểu ban để góp phần hoàn thành thắng 

lợi các nội dung công việc của Kế hoạch đề ra. 

3. Trong quá trình triển khai thực hiện, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh tăng 

cường công tác kiểm tra, đôn đốc để bảo đảm tiến độ triển khai thực hiện. Trường 

hợp có phát sinh những khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo về Thường trực 

LĐLĐ tỉnh để chỉ đạo. 

 

 

Nơi nhận: 
- Tổng LĐLĐ Việt Nam (b/c); 

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy (b/c); 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy; 

- Ban Dân vận Tỉnh ủy; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Ban Tổ chức Tổng LĐLĐ Việt Nam; 

- Các đồng chí UV BCH LĐLĐ tỉnh khóa X; 

- LĐLĐ huyện, thành phố, CĐ ngành, CĐ các 

KCN tỉnh. 

- Trang tin điện tử LĐLĐ tỉnh; 

- Lưu: VT, Ban CTCS.  

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

 

Trần Văn Đông 
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