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TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM            

CÔNG ĐOÀN ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM 

Số:   06 /HD-CĐĐS 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

            Hà Nội, ngày   28   tháng  9  năm 2020 

HƯỚNG DẪN 

Tổ chức lấy ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc 

lần thứ XIII của Đảng trong hệ thống công đoàn  

 

 Thực hiện Kế hoạch số 64/KH-TLĐ ngày 16/9/2020 của Tổng Liên đoàn 

Lao động Việt Nam (LĐVN) về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý vào dự thảo các văn 

kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong hệ thống Công đoàn 

Việt Nam; Hướng dẫn số 20-HD/TBVK ngày 20/3/2020 của Tiểu ban văn kiện 

Đảng ủy Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN), Công đoàn ĐSVN hướng 

dẫn các cấp công đoàn tổ chức lấy ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội 

đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU     

1. Tập hợp trí tuệ của cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, 

lao động (sau đây viết tắt là CNVCLĐ) tham gia góp ý vào dự thảo các văn kiện 

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; trọng tâm là những vấn đề lớn, 

quan trọng liên quan đến xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt 

Nam; liên quan đến sự phát triển của giao thông vận tải đường sắt. 

2. Thông qua việc góp ý, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của CNVCLĐ, đặc 

biệt là những vấn đề về xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt 

Nam, về sự phát triển của giao thông vận tải đường sắt để nghiên cứu, đề xuất, bổ 

sung vào văn kiện trình Đại hội. 

3. Quá trình tổ chức lấy ý kiến cần bám sát các nội dung gợi ý thảo luận của 

Trung ương, của các cấp ủy Đảng, công đoàn; tổng hợp, báo cáo đầy đủ, trung 

thực, chính xác ý kiến tham gia góp ý của CNVCLĐ. 

II. 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. 
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III. THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN 

1. Thời gian 

Tổ chức thảo luận, lấy ý kiến đóng góp của CNVCLĐ vào dự thảo các văn 

kiện từ ngày 20/10/2020 đến ngày 10/11/2020. 

* Các dự thảo văn kiện được công bố trên các phương tiện thông tin đại 

chúng từ ngày 20/10/2020. 

2. Hình thức 

2.1. Công đoàn ĐSVN: Tổ chức hội nghị ban thường vụ mở rộng đóng góp 

ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, trọng tâm là các vấn đề 

liên quan đến xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn và liên quan đến sự 

phát triển của giao thông vận tải đường sắt. 

* Dự kiến tổ chức đầu tháng 11/2020  

2.2. Các cấp công đoàn 

Căn cứ vào đối tượng đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ lựa chọn hình thức 

phù hợp như: hội nghị ban thường vụ mở rộng, hội nghị cán bộ công đoàn chủ chốt 

đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, trọng tâm là các 

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

đến sự phát triển của giao thông vận tải đường sắt. 

IV. BỐ CỤC BÁO CÁO TỔNG HỢP Ý KIẾN 

Báo cáo tổng hợp ý kiến của từng cấp, gồm 3 phần 

1. Phần nhận xét chung 

Nêu khái quát về số lượng ý kiến phát biểu, không khí thảo luận (sôi nổi trao 

đổi, tranh luận…), 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…); tâm tư, nguyện vọng của CNVCLĐ vào sự lãnh đạo của Đảng trong 

nhiệm kỳ mới, với tổ chức công đoàn… 

2. 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 trong tình hình mới; liên quan đến sự phát 

triển của giao thông vận tải đường sắt trong xây dựng đất nước phát triển. 

3. Phần đề xuất, kiến nghị 

Tổng hợp những đề xuất, kiến nghị của CNVCLĐ về những vấn đề có liên 

quan đến nội dung văn kiện, quá trình chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc, về xây 

dựng giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn và liên quan đến sự phát triển của giao 

thông vận tải đường sắt.  
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V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban TGCSPL Công đoàn ĐSVN  

- Thường trực chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức đóng góp ý kiến vào dự 

thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. 

- Tham mưu tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Công đoàn ĐSVN mở rộng 

đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. 

- Đăng tải toàn văn dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng trên 

trang web và mạng xã hội Công đoàn ĐSVN . 

- Tổng hợp báo cáo kết quả với Tổng Liên đoàn LĐVN, Đảng ủy Tổng công 

ty ĐSVN. 

2. Công đoàn cấp trên cơ sở, công đoàn cơ sở 

- Chủ động báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo cụ thể của cấp ủy Đảng đơn vị về 

việc thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. 

- Theo dõi toàn văn dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng trên 

Báo Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Quân đội Nhân dân, Công an Nhân 

dân, Hà Nội mới, Sài Gòn Giải Phóng, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, 

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong CNVCLĐ 

bằng các hình thức phù hợp tại đơn vị; cổ vũ, động viên, tổ chức cho CNVCLĐ 

đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện.  

- Căn cứ tình hình thực tế, điều kiện cụ thể tổ chức hội nghị ban thường vụ 

mở rộng, hội nghị ban chấp hành mở rộng hoặc hội nghị cán bộ công đoàn chủ 

chốt để thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của 

Đảng; xây dựng báo cáo kết quả đóng góp ý kiến về Công đoàn ĐSVN (qua Ban 

TGCSPL, hộp thư: dovanhoa@congdoandsvn.org.vn) trước ngày 5/11/2020.  

Thảo luận, đóng góp ý kiến dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII 

của Đảng là một nhiệm vụ chính trị quan trọng của các cấp công đoàn trong năm 

2020. Ban Thường vụ Công đoàn ĐSVN yêu cầu các cấp công đoàn khẩn trương, 

nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ và báo cáo về 

Công đoàn ĐSVN (qua Ban TGCSPL) đúng quy định. 

                                                                           TM. BAN THƯỜNG VỤ  

Nơi nhận:                                                                                       PHÓ CHỦ TỊCH 
- Đoàn Chủ tịch, Ban TG TLĐ LĐVN (b/cáo); 

- Đảng ủy TCT ĐSVN (b/cáo); 

- Ban TGTT TCT ĐSVN; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch, các Ban CĐĐS;                                                               Đã ký 
- Các công đoàn cấp trên cơ sở,  

   công đoàn cơ sở trực thuộc CĐĐS (t/hiện); 

- Lưu VP, TGCSPL. 

                    Nguyễn Thanh Hoàn 

mailto:dovanhoa@congdoandsvn.org.vn

