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THÔNG BÁO 

Kết quả Hội nghị Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh  

về chỉ đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XI 

 

Trong 2 ngày, ngày 07/10/2022 và ngày 11/10/2022, Ban Thường vụ Liên 

đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã tổ chức hội nghị để bàn, cho ý kiến ban hành các 

văn bản và thống nhất một số vấn đề liên quan đến việc chỉ đạo, tổ chức triển khai 

thực hiện công tác chuẩn bị để tổ chức đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công 

đoàn tỉnh lần thứ XI. Cụ thể một số nội dung như sau: 

1.  Về thành lập các tiểu ban Đại hội: 

a. Đối với LĐLĐ tỉnh: Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh thống nhất thành lập 4 

Tiểu ban 

- Tiểu ban nhân sự: Do đồng chí Chủ tịch làm Trưởng Tiểu ban; đồng chí 

Phó Chủ tịch Thường trực là Thường trực Tiểu ban và thành viên là đồng chí Phó 

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh và lãnh đạo các ban có liên quan. 

- Tiểu ban nội dung: Do đồng chí Chủ tịch làm Trưởng Tiểu ban; đồng chí 

Phó Chủ tịch Thường trực là Thường trực Tiểu ban và thành viên là đồng chí Phó 

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh và lãnh đạo các ban có liên quan. 

- Tiểu ban tuyên truyền: Do đồng chí Phó Chủ tịch làm Trưởng Tiểu ban; 

đồng chí Trưởng ban Công tác Cơ sở là Thường trực Tiểu ban và thành viên là các 

đồng chí chuyên viên các ban LĐLĐ tỉnh. 

- Tiểu ban tổ chức, phục vụ: Do đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực làm 

Trưởng Tiểu ban; đồng chí Chánh Văn phòng là Thường trực Tiểu ban và thành 

viên là các đồng chí chuyên viên LĐLĐ tỉnh. 

b. Đối với cấp huyện, ngành: Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh thống nhất cho chủ 

trương thành lập 2 tiểu ban: Tiểu ban nhân sự và nội dung; Tiểu ban tuyên truyền 

và tổ chức phục vụ.  

Việc thành lập các Tiểu ban phải căn cứ vào thời điểm triển khai các công 

việc thuộc trách nhiệm của Tiểu ban (không thành lập khi chưa có yêu cầu triển 

khai các công việc). Vì vậy, đối với LĐLĐ tỉnh, Ban Thường vụ thống nhất, trước 

mắt thành lập 2 Tiểu ban về nội dung và nhân sự để thực hiện công việc theo Kế 



hoạch Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XI. Đối với LĐLĐ các huyện, thành phố, 

công đoàn ngành, Công đoàn Các khu Công nghiệp tỉnh, căn cứ vào tình hình thực 

tế của đơn vị và yêu cầu triển khai công tác chuẩn bị đại hội để thành lập các tiểu 

ban cho phù hợp. 

2. Về  tổ chức đại hội điểm: 

Sau khi xem xét các điều kiện và thời gian tổ chức đại hội công đoàn cơ sở 

và công đoàn cấp huyện, ngành, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh quyết định không tổ 

chức đại hội điểm tại CĐCS Công ty cổ phần Thực phẩm Cánh Đồng Việt và 

CĐCS Kho bạc Nhà nước tỉnh Ninh Thuận; LĐLĐ tỉnh tiếp tục chọn  LĐLĐ 

huyện Ninh Hải để tổ chức đại hội điểm của tỉnh. 

Việc tổ chức đại hội điểm công đoàn cơ sở, LĐLĐ các huyện, thành phố, 

công đoàn ngành, Công đoàn các khu Công nghiệp tỉnh cần xem xét lựa chọn từ 01 

đến 02 công đoàn cơ sở để tập trung chỉ đạo đại hội điểm. Thời gian tổ chức do các 

đơn vị bố trí nhưng phải đảm bảo yêu cầu về chất lượng để rút kinh nghiệm chỉ 

đạo ra diện rộng. 

Trên đây là kết quả hội nghị Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về công tác chỉ đạo 

đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XI Công đoàn tỉnh. Liên đoàn Lao động các 

huyện, thành phố, công đoàn ngành, Công đoàn các khu Công nghiệp tỉnh triển 

khai thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo này./. 

 
Nơi nhận: 
- Các LĐLĐ huyện, thành phố; công đoàn ngành; 

Công đoàn Các Khu công nghiệp tỉnh; 

- Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh; 

- Lưu VT, Ban CTCS. 

 

 

 
 

 

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Văn Đông 
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