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THÔNG BÁO 

KẾT LUẬN CỦA ĐẢNG ỦY VĂN PHÒNG UBND TỈNH 

Về văn kiện, nhân sự Đại hội Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh  
khoá XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 

 
 

Ngày 16/3/2023, BCH Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh đã họp để tham gia 

ý kiến về nội dung văn kiện, đề án nhân sự và chương trình Đại hội Công đoàn cơ 
sở Văn phòng UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2023-2028; đồng Phan Quốc Nghĩa, Bí thư 

Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. 

Sau khi nghiên cứu tài liệu do Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Văn phòng 

UBND tỉnh, khoá X, nhiệm kỳ 2017-2022 chuẩn bị; các đồng chí trong Ban Chấp 
hành Đảng bộ đã thảo luận, tham gia ý kiến vào dự thảo báo cáo, đề án nhân sự 

và chương trình Đại hội khoá XI, nhiệm kỳ 2023-2028 của Công đoàn cơ sở; Đảng 
ủy thống nhất kết luận, cụ thể như sau: 

1. Về Báo cáo tổng kết 

Cơ bản thống nhất với nội dung Dự thảo Báo cáo chính trị do Ban Chấp 
hành khoá X, nhiệm kỳ 2017-2022 chuẩn bị trình Đại hội Công đoàn cơ sở Văn 

phòng UBND tỉnh, khoá XI, nhiệm kỳ 2022-2025. Đề nghị chỉnh sửa, bổ sung 
theo ý kiến của các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng UBND 

tỉnh đã tham gia và chú ý một số nội dung sau: 

- Bám sát Đề cương Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017-2022 để xây dựng 

xây dựng Báo cáo đảm bảo đầy đủ các nội dung theo quy định. 

- Đánh giá công tác thăm hỏi, động viên, chăm lo cho đoàn viên công đoàn 

trong các dịp lễ, tết của đất nước... 

- Về tồn tại, hạn chế: Căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm kỳ 2017-2022, 

đề nghị làm rõ hơn nguyên nhân tồn tại, hạn chế đã được nêu ra. 

- Về phương hướng nhiệm kỳ 2023-2028 căn cứ các nội dung đánh giá kết 

quả và mục tiêu thực hiện để đề ra phương hướng nhiệm vụ cho sát và đầy đủ. 

2. Về Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành 

Tập trung kiểm điểm, nêu rõ những ưu, khuyết điểm trong việc lãnh đạo, 

điều hành của Ban Chấp hành đối với việc chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu thuộc 
trách nhiệm trực tiếp của tổ chức Công đoàn.  

3. Về nhân sự nhiệm kỳ 2023-2028 

- Nhất trí số lượng Ban Chấp hành là 07 đồng chí. 
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- Thống nhất danh sách 08 đồng chí do Ban Chấp hành khoá X, nhiệm kỳ 
2017-2022 giới thiệu Đại hội bầu tham gia Ban Chấp hành, nhiệm kỳ 2023-2028.  

- Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh khoá X, nhiệm 
kỳ 2017-2022 xây dựng Đề án nhân sự cụ thể để báo cáo Đại hội và bầu theo đúng 

quy trình. 

4. Về nội dung, chương trình thời gian và địa điểm Đại hội 

Về Chương trình Đại hội: Nhất trí Chương trình Đại hội 

- Thời gian Đại hội: Dự kiến ½ ngày 08/4/2023 (thứ Bảy). 

- Địa điểm Đại hội: Phòng họp số 1, Trung tâm Hội nghị tỉnh Lào Cai. 

Căn cứ các nội dung nêu trên, yêu cầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở 
Văn phòng UBND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2017-2022 có trách nhiệm triển khai 

thực hiện theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Công đoàn Viên chức tỉnh (b/c), 

- Các đ/c Đảng uỷ viên, 
- BCH Công đoàn cơ sở Văn phòng, 

- Lưu: VT, ĐU. 

 T/M ĐẢNG ỦY 
BÍ THƯ 

 
 

 
 

 
 

Phan Quốc Nghĩa 
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