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V/v hỗ trợ Công đoàn cơ sở tổ chức  

Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

    An Giang, ngày  06   tháng  6   năm 2022 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc 

 Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 29/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

An Giang về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Công đoàn tỉnh 

lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028; 

Căn cứ Quy chế phối hợp công tác giữa Sở Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn 

ngành Giáo dục An Giang. 

Nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và xây dựng tổ chức 

công đoàn ngày càng vững mạnh; đồng thời, giúp cho việc tổ chức đại hội Công 

đoàn cơ sở (CĐCS) nhiệm kỳ 2023-2028 ở các đơn vị trực thuộc Sở thành công tốt 

đẹp, tiến tới Đại hội XII Công đoàn ngành Giáo dục An Giang và Đại hội Công đoàn 

tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2023-2028, Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang đề nghị Cấp 

ủy, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc quan tâm, hỗ trợ CĐCS một số việc sau đây: 

1. Cấp ủy đơn vị quan tâm chỉ đạo Ban chấp hành CĐCS thực hiện tốt quy trình 

công tác nhân sự Ban chấp hành, Chủ tịch, Phó chủ tịch nhiệm kỳ 2023-2028 đáp 

ứng yêu cầu về tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng Ban chấp hành, Ủy ban kiểm tra CĐCS 

theo tinh thần Kế hoạch số 64/KH-CĐN, ngày 16/5/2022 và Hướng dẫn số 25/HD-

CĐN, ngày 25/5/2022 của Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục An Giang về 

việc tổ chức đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2023. Cơ cấu Chủ tịch CĐCS là 

cấp ủy viên hoặc là tổ trưởng bộ môn hoặc trong trường hợp cân đối đảm bảo kinh 

phí của đơn vị có thể bố trí Phó hiệu trưởng kiêm Chủ tịch CĐCS. 

2. Thủ trưởng đơn vị quan tâm bố trí thời gian và hỗ trợ các điều kiện cần thiết,  

phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của đơn vị để CĐCS tổ chức đại hội trang 

trọng, thiết thực và đúng tiến độ. 

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Cấp ủy, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc 

quan tâm hỗ trợ để Đại hội Công đoàn cơ sở  của đơn vị thành công tốt đẹp./. 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Công đoàn ngành GDAG; 

- Lưu: VT. 
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