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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Nghị quyết số 9b/NQ-BCH, ngày 23/8/2016 

của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về  

"Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở  

trong tình hình mới" 
----------------------------------- 

 

Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-CĐVC, ngày 04/4/2022 của Công đoàn 

viên chức tỉnh về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 9b/NQ-BCH ngày 23/8/2016 

của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Công đoàn tham 

gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở trong tình hình 

mới” (gọi tắt là Nghị quyết 9b); 

Công đoàn cơ sở Sở kế hoạch và Đầu tư xây dựng kế hoạch như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

 Tiếp tục tuyên truyền, đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 30-

CT/TW, ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị khóa VIII về “Xây dựng và thực hiện 

quy chế dân chủ ở cơ sở”; Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành 

chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; Kết luận số 04/KL-

BCH ngày 20/01/2022 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 

về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 9b/NQ-BCH ngày 23/8/2016 của Ban Chấp 

hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Công đoàn tham gia xây dựng và 

thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong tình hình mới” và các văn bản hướng 

dẫn của Trung ương, của tỉnh.  

Nâng cao nhận thức của đoàn viên, người lao động về thực hiện QCDC ở 

cơ sở, thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan; phát 

huy vai trò của công đoàn về đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính 

đáng của đoàn viên, người lao động; phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện và chống 

các hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu, góp phần xây 

dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. 

2. Yêu cầu 

Việc tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm nghiêm túc, kịp thời, toàn diện 

và hiệu quả. Bám sát các nhiệm vụ công tác năm của chuyên môn, công đoàn 

cấp trên về thực hiện QCDC ở cơ sở để cụ thể hóa thành các nhiệm vụ phù hợp 

với tình hình thực tế công tác của cơ quan.  
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 Phát huy vai trò của công đoàn cơ sở về xây dựng và thực hiện QCDC ở 

cơ sở. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết kịp thời, có hiệu quả 

những bức xúc, kiến nghị chính đáng của đoàn viên, người lao động gắn với 

thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.  

II. NỘI DUNG 

1. Phấn đấu từ nay đến năm 2026, công đoàn tham gia xây dựng và thực 

hiện QCDC ở cơ sở: 

- Hàng năm phối hợp với Ban Giám đốc Sở ban hành QCDC trong hoạt 

động của cơ quan;  

- Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. 

2. Tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết 9b, các quan điểm của Đảng, quy 

định của Nhà nước và của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về xây dựng và 

thực hiện QCDC; phối hợp thực hiện tốt, có hiệu quả trên thực tế phương châm 

“Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Tích 

cực đôn đốc, hướng dẫn các công đoàn cơ sở thực hiện nghiêm Chỉ thị số 30- 

CT/TW, ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị, Kết luận số 120-KL/TW ngày 

07/01/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nghị định số 145/2020/NĐ-

CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 

số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động, Hướng 

dẫn số 41/HD-TLĐ ngày 11/11/2021 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao 

động Việt Nam về Công đoàn tham gia đối thoại và thực hiện quy chế dân chủ ở 

cơ sở tại nơi làm việc. 

3. Ban Chấp hành công đoàn thường xuyên rà soát, tham mưu, đề xuất cấp 

có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung QCDC ở cơ sở sát với tình hình thực tế và 

nhiệm vụ chính trị của cơ quan. 

4. Tập trung nâng cao chất lượng tham gia, góp ý xây dựng các văn bản 

của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là các văn bản liên quan đến thực hiện QCDC, 

đến đoàn viên, người lao động và tổ chức Công đoàn Việt Nam.  

5. Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình “Nâng 

cao phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên và người lao động”; kịp thời tổ chức các hoạt 

động thiết thực chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó 

khăn, đặc biệt là hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-

19 và thiên tai.   

6. Tiếp tục triển khai hiệu quả các phong trào thi đua trong công chức, 

viên chức, lao động; kịp thời biểu dương, tôn vinh, khen thưởng, phổ biến nhân 

điển hình tiêu biểu trong thực hiện các phong trào thi đua và thực hiện Nghị 

quyết 9b. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn và ý thức tuân thủ 

pháp luật cho đoàn viên, người lao động,... 

7. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết 

9b; làm tốt công tác tự kiểm tra; theo dõi, giám sát chặt chẽ việc xây dựng và 

thực hiện QCDC đối với các đơn vị trực thuộc.   
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban chấp hành Công đoàn tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với thủ 

trưởng cơ quan triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo mục đích, yêu cầu, nội 

dung và thời gian theo quy định. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực 

hiện Kế hoạch này. 

2. Các Tổ công đoàn căn cứ vào kế hoạch để tổ chức triển khai thực 

hiện./. 

 
Nơi nhận:                                                                
- Đảng ủy Sở (b/c);    

- Công đoàn viên chức tỉnh (b/c); 

- Ban biên tập trang Thông tin (đăng tải);  

- Các tổ công đoàn;                                                                

- Các uỷ viên BCH;                    

- Lưu: VT, CĐ. 

TM. BAN CHẤP HÀNH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

Phí Xuân Trường 
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