
 
KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2023 
 

 

Thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ quy 

định chi tiết khoản 3 điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở 

cơ sở tại nơi làm việc; Thông tư số 01/2016/TT-BNV, ngày 13/11/2016 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-

CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ 

quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. 

Ban Quản lý Khu kinh tế xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị công chức, 

viên chức, người lao động năm 2023 với nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động, việc triển khai thực hiện Nghị quyết 

Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2022; đề ra phương hướng 

nhiệm vụ, thống nhất các chỉ tiêu, phát động phong trào thi đua; tiếp tục đẩy mạnh 

việc thực hiện dân chủ của công chức, viên chức, người lao động trong quản lý và 

xây dựng cơ quan, đơn vị, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023. 

2. Yêu cầu 

Đảm bảo sự lãnh đạo của Cấp ủy và sự điều hành của Lãnh đạo Ban, phát huy 

được trí tuệ và trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động trong công tác 

chuẩn bị và tổ chức Hội nghị đảm bảo thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm. 

II. NỘI DUNG HỘI NGHỊ 

1. Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, viên 

chức, người lao động năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Báo cáo tài 

chính của Ban quản lý KKT và Công ty Phát triển hạ tầng Khu kinh tế năm 2022. 

2. Báo cáo kết quả hoạt động Công đoàn cơ sở Ban Quản lý Khu kinh tế năm 

2022 và Báo cáo tài chính Công đoàn năm 2022. 

3. Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023 của Ban Quản lý Khu kinh tế và 

Công ty Phát triển hạ tầng Khu kinh tế. 

4. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2022. 

5. Hội nghị thảo luận. 

6. Đoàn Chủ tịch tiếp thu ý kiến và giải trình những vấn đề liên quan. 

7. Khen thưởng năm 2022. 

8. Phát động thi đua năm 2023. 

9. Thông qua Nghị quyết Hội nghị. 
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10. Ký kết giao ước thi đua giữa Thủ trưởng cơ quan với Ban Chấp hành Công 

đoàn; Ký kết Quy chế phối hợp hoạt động giữa Thủ trưởng cơ quan với Ban Chấp 

hành công đoàn; Ký kết Nghị quyết Hội nghị giữa Thủ trưởng cơ quan và Ban Chấp 

hành Công đoàn.  

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ  

1. Đại diện lãnh đạo Công đoàn Khu kinh tế tỉnh.  

2. Toàn thể công chức, viên chức, người lao động Ban Quản lý Khu kinh tế 

và Công ty Phát triển hạ tầng Khu kinh tế.  

IV. ĐOÀN CHỦ TỊCH VÀ THƯ KÝ HỘI NGHỊ 

1. Đoàn Chủ tịch Hội nghị gồm:  

Người đứng đầu cơ quan, Chủ tịch Công đoàn cơ sở.  

2. Thư ký Hội nghị: 02 người  

- 01 công chức BQLKKT; 

- 01 nhân viên Công ty PTHTKKT. 

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, KINH PHÍ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ 

1. Thời gian dự kiến: 13h30 (thứ 6), ngày 30/12/2022.  

2. Địa điểm: Phòng họp Ban Quản lý Khu kinh tế.  

 3. Kinh phí tổ chức hội nghị: Được bố trí từ nguồn kinh phí hoạt động thường 

xuyên của Ban Quản lý Khu kinh tế và Công ty Phát triển hạ tầng Khu kinh tế. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Văn phòng Ban Quản lý  

  Xây dựng Chương trình Hội nghị, chuẩn bị kinh phí và các điều kiện về cơ sở 

vật chất tổ chức Hội nghị; soạn thảo Giấy mời đại biểu dự Hội nghị; chuẩn bị tài liệu 

Hội nghị. 

Tổng hợp Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, 

viên chức, người lao động năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023. 

Báo cáo tài chính năm 2022 và dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023.  

Chuẩn bị công tác khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích trong công 

tác năm 2022.  

Phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn chuẩn bị giao ước thi đua giữa Thủ 

trưởng cơ quan với Ban Chấp hành công đoàn; dự thảo Nghị quyết Hội nghị giữa 

Trưởng ban Quản lý và Chủ tịch Công đoàn; Quy chế phối hợp hoạt động giữa Thủ 

trưởng cơ quan với Ban Chấp hành công đoàn.  

 2. Công ty Phát triển hạ tầng Khu kinh tế 

 Phối hợp Văn phòng chuẩn bị kinh phí và các điều kiện về cơ sở vật chất tổ 

chức Hội nghị; tham gia nội dung báo cáo hội nghị; chuẩn bị báo cáo tài chính năm 

2022 và dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty năm 2023.   

 3. Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Ban Quản lý Khu kinh tế  

Phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, 

người lao động năm 2022; Chuẩn bị Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm 2022 

và Báo cáo thu chi tài chính Công đoàn năm 2022; Phối hợp xây dựng: Giao ước thi 

đua giữa Thủ trưởng cơ quan với Ban Chấp hành công đoàn; Quy chế phối hợp hoạt 

động giữa Thủ trưởng cơ quan và BCH Công đoàn Ban Quản lý Khu kinh tế. 



 

4. Ban Thanh tra nhân dân 

Chuẩn bị Báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2022. 

 5. Các phòng, đơn vị trực thuộc 

 Triển khai kế hoạch đến công chức, viên chức, người lao động chủ động phối 

hợp Văn phòng trong công tác chuẩn bị, phục vụ Hội nghị.   
  

 Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động 

của Ban Quản lý Khu kinh tế năm 2023, yêu cầu các phòng, đơn vị và tổ chức đoàn 

thể liên quan chuẩn bị nội dung gửi về Văn phòng tổng hợp chậm nhất ngày 

24/12/2022 trình lãnh đạo Ban theo quy định./. 
 

 Nơi nhận: 
- Chi ủy Chi bộ BQLKKT;  

- Lãnh đạo BQLKKT;  

- Công đoàn Khu kinh tế tỉnh;  

- Công đoàn cơ sở BQLKKT; 

- Các phòng, đơn vị thuộc BQLKKT; 

- Website BQLKKT;  

- Lưu: VT, VP (02). 
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