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NGHỊ QUYẾT 

Hội nghị công chức và người lao động Văn phòng Sở Nông nghiệp  

và Phát triển nông thôn tỉnh Cao Bằng năm 2022 

 

Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, ngày 09 tháng 01 năm 2015 của 

Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính Nhà nước và 

đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 01/2016/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng 

dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, ngày 09 tháng 01 năm 

2015 của Chính phủ. 

Ngày 30 tháng 12 năm 2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức 

Hội nghị cán bộ công chức. Sau khi nghe Báo cáo chỉ đạo điều hành năm 2022, 

phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Lãnh đạo Sở; Báo cáo đánh giá thực hiện 

các chỉ tiêu của Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2022, phương hướng 

nhiệm vụ 2023; Báo cáo công khai tài chính năm 2022, dự toán ngân sách Văn 

phòng Sở năm 2023; Dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023; Dự thảo quy định 

quản lý, sử dụng tài sản công năm 2023; Báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân 

dân năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023, toàn thể công chức, người lao 

động, đoàn viên công đoàn đã thảo luận và nhất trí. 
 

QUYẾT NGHỊ: 
 

I. NHẤT TRÍ THÔNG QUA 07 VĂN BẢN SAU 

1. Báo cáo chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Sở năm 2022, Chương trình công tác 

năm 2023. 

2. Báo cáo đánh giá thực hiện các chỉ tiêu của Nghị quyết Hội nghị công 

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

3. Báo cáo công khai tài chính năm 2022, dự toán thu chi ngân sách năm 

2023. 

4. Dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023. 

5. Dự thảo quy định quản lý, sử dụng tài sản công năm 2023. 

6. Báo cáo hoạt động Ban thanh tra nhân dân năm 2022, phương hướng nhiệm 

vụ năm 2023. 

7. Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2022, phát động phong trào thi 

đua năm 2023. 

II. NHỮNG NỘI DUNG VÀ CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU CỤ THỂ 

Hội nghị đã thống nhất, một số chỉ tiêu phấn đấu của năm 2023 như sau: 
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1. Phấn đấu 100% đoàn viên tham gia học tập các chỉ thị, nghị quyết của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước và các chỉ thị, nghị quyết của Công đoàn cấp trên. 

Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2023”. 

2. Phấn đấu 100% cán bộ, công chức, lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong 

đó, 10% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

3. Phấn đấu 95% trở lên đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu “Đoàn viên công 

đoàn xuất xắc”. 

4. Phấn đấu 95% trở lên nữ đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, 

đảm việc nhà”;  

5. Phấn đấu 100% các Tổ công đoàn đạt tiêu chuẩn “Tổ công đoàn vững 

mạnh”.  

6. Phấn đấu Công đoàn cơ sở đạt danh hiệu “Công đoàn cơ sở vững mạnh”. 

7. Phấn đấu 100% đoàn viên công đoàn không mắc các tệ nạn xã hội. 

8. Phấn đấu trên 90% trở lên gia đình đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu “Gia 

đình văn hóa”.   

9. Phấn đấu cơ quan đạt danh hiệu “Cơ quan văn hóa”.  

10. Phấn đấu 3/5 phòng chuyên môn đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”. 

11. Phấn đấu 100% công chức, đoàn viên công đoàn và người lao động tham 

gia đầy đủ các phong trào ủng hộ, từ thiện xã hội do các tổ chức chính trị, xã hội, 

chính quyền và các cấp công đoàn phát động. 

III. TRÁCH NHIỆM CỦA THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, CÔNG ĐOÀN 

VÀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG 

1. Trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan: 

- Lãnh đạo và quản lý điều hành, đôn đốc các phòng làm tốt chức năng nhiệm 

vụ được giao. Kịp thời chấn chỉnh những sai sót của các phòng, từng cán bộ, công 

chức, người lao động nhằm xây dựng cơ quan văn hoá. 

- Đảm bảo thực hiện đúng các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, 

người lao động theo quy định của Đảng, Nhà nước về vật chất và tinh thần. Cùng 

với Công đoàn chăm lo đời sống cho cán bộ, công chức, người lao động, quan tâm 

giúp đỡ các đồng chí có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

- Có kế hoạch và tạo điều kiện bồi dưỡng, đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ, 

chính trị cho cán bộ, công chức, xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận. 

- Đáp ứng đủ phương tiện làm việc tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, 

người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

2. Trách nhiệm của Ban chấp hành Công đoàn Văn phòng Sở: 

- Cùng với chính quyền chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, 

chính đáng của cán bộ, công chức, người lao động và đoàn viên công đoàn. Phát 
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huy tinh thần làm chủ, bình đẳng, công bằng xã hội, phát triển các hoạt động văn 

hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thăm quan học tập cho cán bộ, công chức, đoàn 

viên công đoàn. 

- Cùng lãnh đạo cơ quan tổ chức các phong trào thi đua, khơi dậy truyền 

thống yêu nước, truyền thống của Ngành, rèn luyện cán bộ, công chức trở thành 

người lao động giỏi, xứng đáng với danh hiệu người cán bộ, công chức “thật sự 

tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững 

vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay”. 

3. Trách nhiệm của cán bộ, công chức và đoàn viên công đoàn: 

- Làm việc có khoa học, có chương trình và báo cáo lãnh đạo cũng như cấp 

trên đúng quy định. 

- Không ngừng học tập nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ, chủ 

động xây dựng kế hoạch công tác và triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao. 

- Khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác được giao 

với năng suất, chất lượng và hiệu quả cao. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, 

không gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực trong thi hành nhiệm vụ. 

- Thực hiện văn hóa nơi công sở, chấp hành nghiêm nội quy, quy chế và tham 

gia tích cực các hoạt động của cơ quan. Thực hiện tốt các quy định do thủ trưởng 

cơ quan ban hành. 

IV. HIỆU LỰC THI HÀNH 

1. Thủ trưởng cơ quan, Ban chấp hành công đoàn cùng toàn thể cán bộ công 

chức, lao động có nhiệm vụ thi hành các điều khoản ghi trong Nghị quyết này, nếu 

không thực hiện đầy đủ sẽ bị kiểm điểm và xử lý theo quy định. 

2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và được thông qua Hội nghị 

cho đến khi có Nghị quyết mới. 

Phát huy kết quả đạt được của năm 2022, toàn thể cán bộ, công chức và đoàn 

viên Công đoàn Văn phòng sở tăng cường hơn nữa tinh thần đoàn kết, nhất trí khắc 

phục mọi khó khăn quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và các chỉ 

tiêu trong Nghị quyết đã đề ra. 

 
Nơi nhận: 

- Đảng ủy; 
- Ban giám đốc; 
- Các phòng chuyên môn; 

- BCH CĐVPS; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thái Hà 
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