
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

Hà Nội, ngày     tháng     năm 2020 

Kính gửi: 
- Các chi, đảng ủy trực thuộc;
- Công đoàn Tổng công ty;
- Đoàn Thanh niên Tổng công ty.

Thực hiện Công văn số 436-CV/BDVĐUK ngày 12/8/2020 của Ban Dân vận 
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (Đảng ủy Khối) về việc thực hiện Thông báo 
số 160-TB/TW của Bộ Chính trị ngày 15/01/2020 về tiếp tục thực hiện Kết luận số 62-
KL/TW ngày 08/12/2009 về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”, Đảng ủy Tổng công ty 
đề nghị các chi, đảng ủy trực thuộc, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Tổng công ty tập 
trung thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

1. Các chi, đảng ủy trực thuộc
- Đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt đầy đủ Thông báo Kết luận số 160-TB/TW

ngày 15/01/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Kết luận số 62-KL/TW ngày 
08/12/2009 (Thông báo Kết luận 160-TB/TW) và các văn bản, chỉ đạo của Đảng ủy 
Khối về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” đến toàn bộ cán bộ đảng viên, người lao 
động trong đơn vị. 

- Vận động cán bộ, đảng viên, người lao động trong đơn vị thực hiện tốt đường
lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; quy chế, quy định của 
Tổng công ty, của đơn vị tạo sự đồng thuận của người lao động, phát huy quyền làm 
chủ gắn với kỷ cương, kỷ luật. 

- Quán triệt, nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác dân
vận trong tình hình mới; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; đẩy 
mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

- Lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung,
phương thức hoạt động; tăng cường công tác phối hợp giữa tổ chức chính trị - xã hội 
các cấp với lãnh đạo đơn vị, tiếp thu ý kiến đóng góp của người lao động trong việc 
xây dựng và thực hiện quy định, quy chế, nội quy nơi làm việc; phối hợp kiểm tra, 
giám sát, sơ kết, tổng kết chủ trương, quy định của Đảng về công tác dân vận; giải 
quyết kịp thời, dứt điểm, hiệu quả những khiếu kiện, khiếu nại tại đơn vị (nếu có). 

- Kiện toàn tổ chức bộ máy và công tác cán bộ đảm bảo tính hệ thống; làm tốt
công tác phát triển đảng trong đơn vị; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ 
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cán bộ các tổ chức chính trị - xã hội có đủ phẩm chất, năng lực, tâm huyết, trách nhiệm 
đáp ứng được yêu cầu thực tiễn. 

2. Công đoàn, Đoàn Thanh niên Tổng công ty 
- Phát huy đầy đủ vai trò đại diện của các tổ chức chính trị - xã hội đảm bảo 

quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của toàn hội viên và người lao động; nắm chắc 
tình hình đoàn viên, hội viên của từng tổ chức, tình hình người lao động, kịp thời phản 
ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, hội viên, người lao động đối với 
Tổng công ty và đơn vị. 

- Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Công đoàn, 
Đoàn Thanh niên đáp ứng yêu cầu của Tổng công ty và nguyện vọng chính đáng của 
người lao động trong tình hình mới. Tập hợp đông đảo cán bộ, công nhân viên, người 
lao động tham gia phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động gắn với việc thực 
hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ SXKD của Tổng công ty và đơn vị. Nâng cao hiệu 
quả việc thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW và Quyết định 218-QĐ/TW ngày 
12/12/2013 của Bộ Chính trị về thực hiện hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý 
xây dựng Đảng, xây dựng doanh nghiệp trong sạch, vững mạnh. 

- Nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách đảm bảo đầy đủ quyền và 
lợi ích của người lao động; tạo điều kiện để người lao động tham gia đóng góp tích cực 
vào việc hoàn thiện các quy chế, quy định quản lý nội bộ. 

- Chủ động phối hợp với Ban lãnh đạo Tổng công ty, tiếp thu ý kiến đóng góp 
của người lao động trong việc xây dựng và thực hiện quy định, quy chế, nội quy nơi 
làm việc. Phối hợp kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết chủ trương, quy định của Đảng 
về công tác dân vận; giải quyết kịp thời, dứt điểm, hiệu quả những khiếu kiện, khiếu 
nại tại đơn vị (nếu có). 

Đảng ủy Tổng công ty yêu cầu các chi, đảng ủy trực thuộc, Công đoàn, Đoàn 
Thanh niên Tổng công ty tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu 
trên, định kỳ báo cáo Đảng ủy Tổng công ty (qua Ban Tuyên giáo – Truyền thông) kết 
quả thực hiện thông qua báo cáo sơ kết, tổng kết công tác Đảng/Công đoàn/Đoàn 
Thanh niên hàng năm theo quy định./. 

Công văn gửi kèm:  
Thông báo Kết luận 160-TB/TW và Công văn số 436-CV/BDVĐUK 
 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Ban Dân vận ĐUK; 
- Thường trực ĐUTCT; 
- Lưu: VT,TGTT. 
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