
ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN 

ĐẢNG UỶ KHỐI DOANH NGHIỆP 

* 

Số        - CV/ĐUK 
Đôn đốc, triển khai thực hiện một số nhiệm vụ 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
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Kính gửi: Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc 

 

Thực hiện chương trình công tác năm 2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối 

yêu cầu các đảng ủy, chi bộ cơ sở tập trung rà soát, thực hiện một số nội dung sau: 

1. Các cấp ủy phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp xây dựng kế hoạch sản 

xuất kinh doanh năm 2023; chỉ đạo Công đoàn thực hiện Thông tri số 04-TT/TU, 

ngày 19/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lãnh đạo đại hội công đoàn 

các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023-

2028 và kế hoạch của Công đoàn cấp trên, tạo điều kiện thuận lợi để Công đoàn 

triển khai các phong trào thi đua, thực hiện các công trình, phần việc chào mừng 

đại hội, biểu dương nhân rộng các điển hình tiên tiến,… chuẩn bị tốt nội dung và tổ 

chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2023-2028. Chỉ đạo Công đoàn tổ chức hội nghị 

người lao động, trong đó cần bám sát Nghị định số 145/2020-NĐ-CP của Chỉnh 

phủ để đảm bảo tổ chức đúng quy định. 

2. Phối hợp cùng các cơ quan chức năng phòng chống hàng giả, hàng nhái và 

đảm bảo nguồn cung hàng hóa, dịch vụ dịp Tết. Tăng cường đảm bảo an ninh, an 

toàn tại đơn vị. Tuyên truyền để người lao động thực hiện nghiêm túc các chủ 

trương, pháp luật của Đảng, Nhà nước.  

3. Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng cuối năm, đồng thời rà soát, 

đảm bảo thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định hiện 

hành có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của người lao động. Chủ động 

nắm bắt và xử lý kịp thời, thỏa đáng những tâm tư, nguyện vọng của người lao 

động, phòng ngừa những phát sinh trong quan hệ lao động, dẫn đến ngừng việc tập 

thể hoặc đình công không đúng luật. 

4. Tổ chức các hoạt động mừng Xuân và kỷ niệm 93 năm ngày thành lập 

Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 -03/02/2023); tham gia “Tết trồng cây đời 

đời nhớ ơn Bác Hồ” tại đơn vị và địa phương; phát động các phong trào thi đua; ra 

quân thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh;… Các đơn vị đã đăng ký thực hiện 

mô hình, điển hình “Dân vận khéo” căn cứ Hướng dẫn số 15-HD/BCĐ, ngày 

27/6/2022 của Ban Chỉ đạo Đảng bộ Khối, tiến hành rà soát, đánh giá, thẩm định 

và ra quyết định công nhận các mô hình đạt yêu cầu, đồng thời có kế hoạch để tiếp 

tục chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động và nhân rộng mô hình. 



5. Đối với các đơn vị còn nợ bảo hiểm xã hội khẩn trương hoàn thành đúng 

thời hạn quy định. 

6. Đảm bảo an ninh, an toàn trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 

2023.  

7. Hoàn thiện hồ sơ tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2022, xây dựng 

chương trình, kế hoạch công tác của cấp ủy, chi bộ, chương trình công tác kiểm tra, 

giám sát năm 2023.  

8. Thường xuyên cập nhật, xử lý văn bản qua mạng Ioffice – VNPT. 

Nhận được Công văn này, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối yêu cầu các câp ủy, 

tổ chức cơ sở đảng trực thuộc nghiêm túc triển khai, báo cáo kết quả thực hiện theo 

quy định. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi, 

- Thường trực ĐUK, 

- Cán bộ, chuyên viên ĐUK, 

- Lưu VP, TG. 

 T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

Ngô Đình Viện 
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