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TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM    

CÔNG ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM 

 

                   Số:            /KH-CĐĐVN  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

    Hà Nội, ngày       tháng 11 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 
Đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ VI 

Nhiệm kỳ 2023-2028 

  

Căn cứ quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam;  

Căn cứ  Kế hoạch số 179/KH-TLĐ ngày 03/3/2022 của Tổng Liên đoàn Lao 

động Việt Nam về việc tổ chức Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII 

Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028;  

Căn cứ Chỉ thị số 05-CT/ĐU ngày 09/6/2022 của Ban Thường vụ Đảng uỷ 

Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Công đoàn các cấp 

tiến tới Đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028. 

Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành kế hoạch tổ chức Đại hội lần thứ VI, 

nhiệm kỳ 2023-2028 như sau: 

 I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

Đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ VI có nhiệm vụ đánh giá đúng 

thực trạng tình hình phong trào CNVCLĐ; kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội 

lần thứ V, rút ra những bài học kinh nghiệm, phân tích những yếu kém và nguyên 

nhân để xây dựng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới.  

Đại hội sẽ kiểm điểm vai trò lãnh đạo của tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp 

hành Công đoàn khóa V và bầu Ban Chấp hành Công đoàn khóa VI những cán bộ tiêu 

biểu về trí tuệ, phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình 

mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra.  

Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị dân chủ, rộng rãi, sôi nổi của đoàn viên, 

công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) và tổ chức công đoàn, theo phương 

châm: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”; vì vậy trước, trong và sau Đại 

hội, Công đoàn các đơn vị cần tổ chức nhiều hoạt động phong phú, thiết thực để 

đông đảo CNVCLĐ tham gia, tạo không khí thi đua sôi nổi nhằm thực hiện thắng 

lợi nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn 

Việt Nam lần thứ XIII. 

  Để Đại hội đạt kết quả cao nhất, việc tổ chức Đại hội cần đảm bảo tính dân 

chủ, nghiêm túc theo đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.  

 Thông qua Đại hội kiện toàn nâng cao chất lượng công tác của đội ngũ cán 

bộ; đổi mới nội dung và hình thức hoạt động nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả 

công tác của tổ chức công đoàn. 
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II- NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI 

1. Nội dung Đại hội 

Đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ VI có nhiệm vụ: 

- Thảo luận thông qua các báo cáo của Ban Chấp hành lần thứ V; quyết định 

phương hướng, nhiệm vụ của Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ VI. 

- Tham gia góp ý dự thảo các văn kiện của Đại hội Công đoàn Việt Nam lần 

thứ XIII. 

- Tham gia ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam. 

- Tổng hợp kiến nghị của đoàn viên, người lao động về những vấn đề liên 

quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động và 

hoạt động công đoàn. 

- Bầu Ban Chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam khóa VI. 

- Bầu Đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII. 

2. Hình thức Đại hội 

Theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Đại hội lần thứ VI Công 

đoàn Điện lực Việt Nam là Đại hội Đại biểu. 

Số lượng đại biểu chính thức dự Đại hội dự kiến 250 đại biểu, trong đó: 

- Đại biểu đương nhiên: Các uỷ viên Ban Chấp hành khoá V. 

- Đại biểu bầu: Do Công đoàn Điện lực Việt Nam phân bổ. 

- Đại biểu chỉ định: Do Ban Chấp hành khoá V chỉ định. 

Việc bầu đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ VI thực 

hiện theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, tiến hành bằng phương pháp bỏ 

phiếu kín; các đơn vị phải lựa chọn để bầu những đại biểu là cán bộ, đoàn viên có phẩm 

chất, có năng lực, tiêu biểu cho phong trào CNVC và hoạt động công đoàn của đơn vị. 

Đại biểu khách mời không quá 20% số Đại biểu chính thức của Đại hội. 

3. Thời gian tổ chức Đại hội 

Đại hội VI Công đoàn Điện lực Việt Nam dự kiến tổ chức trước 31/10/2023  

không quá 4 buổi (thời gian cụ thể giao cho Ban Thường vụ xem xét quyết định). 

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Để đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ VI được thực hiện theo 

đúng thời gian, đạt chất lượng cao, Ban Thường vụ thống nhất phân công tổ chức 

thực hiện công tác chuẩn bị như sau:  

1. Công tác chuẩn bị chung 

Các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội VI Công đoàn Điện lực Việt Nam được thành 

lập theo Quyết định số 267/QĐ-CĐĐVN ngày 03/10/2022 có trách nhiệm triển 



 

3 

khai công tác chuẩn bị các  nội dung được phân công, báo cáo Ban Thường vụ và 

trình Ban Chấp hành thông qua. 

2. Công tác theo dõi, chỉ đạo Đại hội công đoàn các cấp 

Giao cho Thường trực Công đoàn Điện lực Việt Nam đôn đốc, chỉ đạo, 

hướng dẫn các đơn vị tổ chức Đại hội theo đúng tiến độ quy định tại Kế hoạch số 

147/KH-CĐĐVN ngày 21/03/2022 về việc Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại 

hội Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028. 

3. Công tác Đại biểu 

 Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam xây dựng phương án, ra 

quyết định phân bổ đại biểu dự Đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ VI; 

chỉ đạo, hướng dẫn công đoàn các đơn vị thực hiện công tác bầu đại biểu đi dự Đại 

hội Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ VI theo đúng quy định; căn cứ quy định 

và hướng dẫn của Tổng Liên đoàn, xem xét quyết định chỉ định một số đại biểu 

theo quy định. Các đơn vị tiến hành bầu đại biểu tại Đại hội hoặc Hội nghị đại biểu, 

hoàn thành chậm nhất 31/7//2023. 

4. Dự thảo Văn kiện Đại hội 

Giao cho Thường trực Công đoàn Điện lực Việt Nam, chỉ đạo Tiểu ban Nội 

dung xây dựng báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn 

Điện lực Việt Nam lần thứ V, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028 thông 

qua Ban Thường vụ, xin ý kiến góp ý của công đoàn các đơn vị, trình Ban Chấp 

hành thông qua. Thời gian hoàn thành dự thảo trước tháng 7 năm 2023. 

5. Công tác chuẩn bị nhân sự 

Ban Thường vụ; Tiểu ban Nhân sự xây dựng "Đề án nhân sự Ban Chấp hành 

Công đoàn Điện lực Việt Nam khoá VI, nhiệm kỳ 2023-2028" trình Ban Chấp hành 

thông qua; tổ chức triển khai thực hiện và hoàn thành các bước giới thiệu trình Ban 

Chấp hành thông qua chậm nhất là tháng 7 năm 2023. 

6. Công tác Tuyên truyền 

Giao cho Thường trực Công đoàn Điện lực Việt Nam, chỉ đạo Tiểu ban 

Tuyên truyền chủ trì xây dựng kết hoạch tuyên truyền (trước, trong và sau Đại hội 

VI) theo các nội dung và nhiệm vụ của Tiểu ban được phân công. 

7. Công tác Tổ chức và phục vụ 

Giao cho Thường trực Công đoàn Điện lực Việt Nam, chỉ đạo Tiểu ban Tổ 

chức và phục vụ lập kế hoạch chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, địa điểm, 

khánh tiết và phục vụ Đại hội VI một cách tốt nhất, trang trọng và hiệu quả. 
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8. Kinh phí Tổ chức Đại hội 

Kinh phí tổ chức Đại hội thực hiện theo Hướng dẫn của Tổng Liên đoàn và  

kế hoạch tài chính năm 2023 của Công đoàn Điện lực Việt Nam; theo Quy định chế 

độ chi tổ chức Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII Công đoàn 

Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 5051/QĐ-TLĐ ngày 04/8/2022 của 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 

Ban Thường vụ thống nhất giao cho Thường trực Công đoàn Điện lực Việt 

Nam chỉ đạo xây dựng dự trù kinh phí tổ chức Đại hội trình Tổng Liên đoàn phê 

duyệt.  

9. Xây dựng tiến độ thực hiện 

Giao Thường trực Công đoàn Điện lực Việt Nam xây dựng tiến độ, đôn đốc 

chỉ đạo các Tiểu ban, các Ban nghiệp vụ của Công đoàn Điện lực Việt Nam triển 

khai công tác chuẩn bị Đại hội theo đúng kế hoạch.  

 Căn cứ kế hoạch nêu trên, các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ, Thường 

trực và các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội VI, Công đoàn các đơn vị trực thuộc quán 

triệt và tổ chức thực hiện, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phản ánh kịp 

thời về Công đoàn Điện lực Việt Nam để xem xét giải quyết./.  

 

                   TM. BAN THƯỜNG VỤ   

Nơi nhận:                                                                                   CHỦ TỊCH 
- TLĐ LĐVN (để báo cáo); 

- Đảng uỷ Tập đoàn (để báo cáo);                                                    

- TGĐ Tập đoàn (để phối hợp); 

- Các đ/c UV BCH, UBKT (để báo cáo); 

- Các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội VI; 

- Các Ban của CĐ ĐLVN; 

- Các CĐ trực thuộc CĐ ĐLVN; 

- Websites CĐ ĐLVN; 

- Lưu: VT, VP.                                                                                                

                                                                                              Đỗ Đức Hùng 
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