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CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 
 

Số: 48/CĐCS-SKHĐT 

V/v tổ chức lấy ý kiến góp ý dự 

thảo các văn kiện Đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 

 

 

Kính gửi: Các Tổ công đoàn. 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 238/KH-CĐVC ngày 07/10/2020 của Công đoàn 

viên chức tỉnh về tổ chức lấy ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Ban Chấp hành CĐCS Sở Kế hoạch và 

Đầu tư đề nghị các Tổ công đoàn triển thực hiện các nội dung sau: 

I. CÁC DỰ THẢO VĂN KIỆN LẤY Ý KIẾN 

1. Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 

XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; 

2. Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã 

hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 

2021 - 2030; 

3. Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế 

- xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 

hội 5 năm 2021 - 2025; 

4. Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ 

Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. 

II. THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN 

1. Thời gian 

Từ ngày 15/10/2020 đến hết ngày ngày 25/10/2020. 

2. Hình thức 

2.1. Các tổ thảo luận, lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đoàn viên, người 

lao động vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng trọng tâm là các 

vấn đề liên quan đến xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn. 

2.2. Lập thành văn bản tổng hợp ý kiến góp ý theo bố cục như sau: 

* Phần nhận xét chung 

Nêu khái quát về số lượng ý kiến tham gia, xu hướng chung (nhất trí, 

không nhất trí...); nhận xét về quá trình chuẩn bị văn kiện, chất lượng văn kiện 

(tính công phu, nghiêm túc, nội dung, bố cục...);  
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* Phần tổng hợp ý kiến góp ý về nội dung 

Tổng hợp từng vấn đề theo trình tự bố cục của các dự thảo văn kiện trình 

Đại hội XIII của Đảng, đặc biệt là những nội dung có liên quan đến xây dựng 

giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. 

* Phần đề xuất, kiến nghị 

Tổng hợp những đề xuất, kiến nghị của cán bộ, đoàn viên, người lao động 

về những vấn đề có liên quan đến nội dung văn kiện, quá trình chuẩn bị Đại hội 

Đảng toàn quốc lần thứ XIII nói chung, về xây dựng giai cấp công nhân và tổ 

chức Công đoàn Việt Nam nói riêng. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao đồng chí Phùng Đức Vinh - Ủy viên BCH Công đoàn chịu trách 

nhiệm thu thập dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng để cung cấp 

cho các tổ Công đoàn. 

2. Tổ trưởng các tổ Công đoàn tổ chức triển khai lấy ý kiến đóng góp của 

đoàn viên, người lao động vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; 

Lập thành văn bản tổng hợp ý kiến góp ý gửi BCH Công đoàn (đ/c Phùng Đức 

Vinh) trước ngày 26/10/2020 để tổng hợp, báo cáo Công đoàn viên chức tỉnh. 

3. Ban biên tập tin Trang thông tin điện tử của Sở xem xét, phối hợp đăng 

tải thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư để các đoàn 

viên công đoàn được biết, thực hiện. 

Đây là hoạt động chính trị mang tính chất sâu, rộng đề nghị các Tổ công 

đoàn, các ủy viên BCH Công đoàn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                                                                
- Như trên; 

- Công đoàn viên chức tỉnh (b/c); 

- Đảng ủy Sở (b/c);    

- Văn phòng Sở; 

- Ban biên tập Trang TTĐT;                                                                 

- Các uỷ viên BCH.                     

- Lưu: VT, CĐ. 

  

 

TM. BAN CHẤP HÀNH 

CHỦ TỊCH 

 

 

đã ký 

 
 

 

Hà Mạnh Cường 

 


