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Căn cứ Điều lệ công đoàn Việt Nam khóa XI và hướng dẫn thi hành Điều 

lệ Công đoàn Việt Nam; 

Thực hiện Hướng dẫn số 07/HD-LĐVC, ngày 01/8/2022 của Công đoàn 

viên chức tỉnh Lào Cai, hướng dẫn công tác nhân sự Đại hội Công đoàn cơ sở 

tiến tới Đại hội VII Công đoàn viên chức tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2023-2028; Kế 

hoạch số 312/KH- LĐLĐ, ngày 16/5/2022 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao 

động tỉnh Lào Cai về tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến đến Đại hội XVII 

Công đoàn tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2023-2028; Hướng dẫn số 99/HD-LĐLĐ, 

ngày 29/7/2022 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai, hướng 

dẫn công tác nhân sự và bầu cử Ban chấp hành, chức danh Chủ tịch Công đoàn 

cơ sở tại đại hội công đoàn các cấp tiến đến Đại hội XVII Công đoàn tỉnh Lào 

Cai, nhiệm kỳ 2023-2028; 

Căn cứ tình hình đặc điểm, thực tế của tổ chức Công đoàn Bộ phận Trung 

tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Lào Cai. Ban chấp hành Công Bộ 

phận Trung tâm CNTT&TT Lào Cai khóa I, nhiệm kỳ 2018-2023 xây dựng đề 

án nhân sự Ban chấp hành khoá II, nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau: 

1-Yêu cầu:  

- Phát huy tính dân chủ rộng rãi, đảm bảo tính kế thừa và sự phát triển 

trong giới thiệu, lựa chọn người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện tham gia BCH. 

- BCH Khoá II phải đảm bảo đủ số lượng, cơ cấu hợp lý, đủ trình độ, năng 

lực, uy tín lãnh đạo hoạt động CĐBP. Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 

của Đảng bộ Sở TT&TT, Chi bộ 3; Nghị quyết Đại hội CĐVC tỉnh và Nghị 

quyết Đại hội Công đoàn cơ sở khóa V, nhiệm kỳ 2023 – 2028. 

2- Tiêu chuẩn uỷ viên Ban chấp hành: 

- Có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhiệt tình, tâm huyết với sự nghiệp xây 

dựng tổ chức công đoàn; trưởng thành từ thực tiễn hoạt động công đoàn; có tinh 

thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có uy tín, có phương 

pháp hoạt động và có khả năng đoàn kết, tập hợp được đông đảo đoàn viên, viên 

chức, người lao động; có tinh thần đấu tranh bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, 

chính đáng của đoàn viên, người lao động. 
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- Có năng lực tham gia xây dựng và cụ thể hóa, tổ chức thực hiện tốt các 

Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào công tác công 

đoàn; có kiến thức về quản lý kinh tế, xã hội, pháp luật; có kỹ năng hoạt động và 

nghiệp vụ công tác; có khả năng tham gia quyết định các chủ trương công tác 

của Ban chấp hành công đoàn. 

-  Có tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

- Có sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ; có đạo đức, lối sống lành mạnh, 

trung thực, giản dị, có tinh thần đấu tranh chống tham nhũng và lãng phí, không 

cục bộ bản vị, cơ hội, không lãng phí, tham nhũng và bao che cho tham nhũng.  

3- Số lượng:  

- Uỷ viên BCH Công đoàn Bộ phận Trung tâm CNTT&TT nhiệm kỳ 2023 

– 2028 dự kiến 03 đồng chí.  

- Số lượng đưa vào danh sách bầu 03 đồng chí.  

4- Về cơ cấu:  

- Đảm bảo tỷ lệ Ban chấp hành, có cũ, có mới. Ban chấp hành khoá mới 

phải đảm bảo độ tuổi (từ 40 tuổi đến 50 tuổi). 

- Cơ cấu theo đầu mối phòng, Trung tâm: 

+ Lãnh đạo Trung tâm: 01 đồng chí. 

+ Viên chức Trung tâm CNTT&TT: 02 đồng chí. 

Trong đó:  

+ Phòng Đào tạo - Truyền thông: 01 đồng chí 

+ Phòng Tư vấn – Dịch vụ: 01 đồng chí. 

- Giới tính: Nam: 03 đồng chí. 

- Về độ tuổi:  

Từ 40 tuổi – 50 tuổi: 03 đồng chí. 

5- Dự kiến cấu tạo như sau:  

- Phụ trách chung: 01 đồng chí.  

- Phụ trách công tác kế toán, tài chính công đoàn: 01 đồng chí.  

- Phụ trách công tác phong trào, thi đua và các hoạt động, kiểm tra công 

đoàn: 01 đồng chí. 

6- Danh sách giới thiệu nhân sự BCH CĐBP khoá II, nhiệm kỳ 2023 - 

2028 

- Đ/c  Nguyễn Thắng nghĩa – Phó giám đốc Trung tâm - Chủ tịch CĐBP. 

- Đ/c  Phan Tiến Dũng – Phó phòng Đào tạo &TT - Uỷ viên. 
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- Đ/c  Vũ Huy Thanh – Viên chức Phòng Tư vấn – Dịch vụ – Uỷ viên. 

Trên đây là đề án nhân sự Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận Trung tâm 

CNTT&TT Lào Cai khoá II, nhiệm kỳ 2023 - 2028. BCH Công đoàn Bộ phận 

khóa I báo cáo Chi bộ 3, Công đoàn cơ sở Sở Thông tin và Truyền thông xem 

xét, phê duyệt./. 
 

                                          

CHI BỘ 3  

Bí thư 

TM.BCH CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN  

Chủ tịch 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hồng Quang 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thắng Nghĩa 

 


