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BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN (từ ngày 26/3/2014-25/6/2014)
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN
(từ ngày 25/6/2014-24/9/2014) CỦA CÔNG ĐOÀN ĐHQG-HCM
TẠI HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH LẦN THỨ 8 NHIỆM KỲ 2012-2017
A. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG ĐOÀN ĐHQG-HCM
I. HOẠT ĐỘNG: Từ Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn ĐHQG-HCM lần thứ 7
đến nay Công đoàn ĐHQG-HCM đã thực hiện các hoạt động sau:
1. Công tác Tổ chức – Chính sách pháp luật – Tổng hợp
a) Công tác Tổ chức
 Công đoàn ĐHQG-HCM


Đã hoàn tất việc bầu bổ sung nhân sự tham gia vào BCH, BTV, CN UBKT Công
đoàn ĐHQG-HCM.



Tổ chức thành công Hội nghị CBCĐ các ĐHQG và ĐH Vùng tại ĐHQG-HCM
ngày 9,10,11/5/2014.



Tham gia cùng với ĐHQG-HCM công tác xét duyệt NGND – NGUT năm 2014.



Phối hợp với UBKT Công đoàn ĐHQG-HCM tổ chức đoàn kiểm tra công tác thi
đua khen thưởng và kế hoạch tổ chức đại hội tại các CĐCS nhiệm kỳ 2014 – 2019:
CĐCS trường ĐH Bách khoa, CĐCS trường ĐH KHTN, CĐCS trường ĐH KHXH
&NV, CĐCS Trường ĐH Kinh tế - Luật, CĐCS Trung tâm QLKTX, CĐCS Trung
tâm ICDREC.



Tham dự triển lãm “Chủ quyền Việt Nam trên biển Đông và Hoàng Sa - Trường
Sa” từ ngày 03/6/2014 đến hết ngày 13/6/2014 tại Thư viện Khoa học Tổng hợp
TP.HCM – 69 Lý Tự Trọng, Quận 1, TP.HCM.



Thành lập đoàn CBCĐ tham dự hội nghị tập huấn do CĐ GDVN tổ chức tại Vũng
Tàu ngày 7, 8/5/2014.



Đã ký kết thỏa thuận với Viện trưởng Viện ĐTQT ngày 14/5/2014 về Chương trình
hỗ trợ học tiếng Anh cho CBVC, ĐVCĐ trong toàn ĐHQG-HCM tại Viện ĐTQT –
ĐHQG-HCM, phổ biến đến 21 CĐCS áp dụng chương trình này từ tháng 5/2014.
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Hướng dẫn các CĐCS tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2014-2019.



Thành lập Tổ dư luận xã hội Công đoàn ĐHQG-HCM nhằm giúp nắm bắt kịp thời
tình hình dư luận của CBVC, GV, NLĐ trong ĐHQG-HCM về các sự kiện, hiện
tượng, vấn đề kinh tế, chính trị trong nước, quốc tế, các chính sách do nhà nước ban
hành, các chế độ, quy định do ĐHQG-HCM và các đơn vị ban hành.



Ban hành Quyết định về việc công nhận Ban Chấp hành, UBKT CĐCS Khoa Y
nhiệm kỳ 2014-2019.



Ban hành Quyết định về việc công nhận Ban Chấp hành, UBKT CĐCS trường ĐH
Bách khoa nhiệm kỳ 2014-2019.
 Công đoàn cơ sở



Phát triển, kết nạp thêm 11 đoàn viên mới và tiếp nhận thêm 01 ĐVCĐ từ nơi khác
chuyển đến và chuyển sinh hoạt 03 công đoàn viên.



100% các CĐCS tiếp tục tổ chức phát động thi đua quy định "Không mùi thuốc lá
nơi làm việc" với nhiều hình thức, cách làm hiệu quả: Tuyên truyền, vận động, làm
băng rôn, dán khẩu hiệu, đặc biệt là những chế tài cụ thể về thi đua, khen thưởng đã
làm thay đổi nhận thức của CBVC-LĐ, thực hiện cuộc vận động "không mùi rượu,
bia nơi công sở".



100% các CĐCS tiếp tục duy trì, kiểm tra, giám sát công tác an toàn vệ sinh lao
động, an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp tại đơn vị.
b) Thi đua – Chính sách pháp luật
 Công đoàn ĐHQG-HCM



Tập huấn công tác thi đua khen thưởng năm học 2013 – 2014.



Xét các cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong các hoạt động và đã gửi 02
hồ sơ đề nghị tuyên dương “Người tốt – Việc tốt”, 02 hồ sơ đề nghị tuyên dương
Chỉ thị 03 Bộ Chính trị, 04 hồ sơ đề nghị “Tuyên dương CBVC – LĐ” giỏi năm
2014 lên LĐLĐ. Kết quả có 04 thầy cô giáo được tuyên dương tại hội nghị “Tuyên
dương CBVC – LĐ giỏi” do LĐLĐ tổ chức vào ngày 31/5/2014.



Ban hành quyết định về việc tặng Giấy khen của Ban Chấp hành Công đoàn
ĐHQG-HCM cho 08 cá nhân tiêu biểu:
+ Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị: Vũ Văn Hợp
(Trung tâm QL KTX), Hà Thanh Minh (Trường ĐH Kinh tế - Luật), Quách Ngô
Diễm Phương (Trường ĐH KHTN), Tô Minh Thanh (Trường ĐH KHXH & NV).
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+ Tuyên dương “Người tốt việc tốt” năm 2014: Nguyễn Chiến Thắng (Trường ĐH
Bách khoa), Bùi Thu Hằng (Trường ĐH KHXH & NV), Nguyễn Hướng Việt
(Trường ĐH KHTN), Huỳnh Thị Mỹ Phương (Thư viện Trung tâm).


Ban hành Quyết định về việc tặng Giấy khen của Ban Chấp hành Công đoàn
ĐHQG-HCM cho 08 cá nhân tiêu biểu tại hội nghị “Tuyên dương CBVC – LĐ
giỏi” năm 2014: Huỳnh Thị Hồng Hạnh (Trường ĐH KHXH & NV), Nguyễn Ngọc
Thơ (Trường ĐH KHXH & NV), Lê Hoàng Thái (Trường ĐH KHTN), Đỗ Phú
Trần Tình (Trường ĐH Kinh tế - Luật), Nguyễn Anh Tuấn (Trường ĐH Kinh tế Luật), Phan Ngô Hoang (Trường ĐH KHTN), Lê Ngọc Quỳnh Lam (Trường ĐH
Bách khoa), Hoàng Xuân Tùng (Trường ĐH Bách khoa).



Đã hoàn tất và gửi hồ sơ xét kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công đoàn” cho 44 cá
nhân năm 2014 lên LĐLĐ TP.



Phối hợp với Ban Thanh tra Pháp chế tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề trao đổi
và giải đáp thắc mắc, tình huống cụ thể có liên quan về Luật Lao động, Luật Viên
Chức, Luật khiếu nại trong 02 ngày: Ngày 25/3/2014 và 18/4/2014.



Đã họp xét thi đua khen thưởng năm học 2013-2014 với kết quả như sau:
Cụm 1 - Khối các đơn vị trực thuộc LĐLĐ TP
1. CĐCS Trường ĐH Bách khoa

- CĐCS VMXS (dẫn đầu cụm)

2. CĐCS Trường ĐH KHXH&NV

- CĐCS VMXS

3. CĐCS Trường ĐH KHTN

- CĐCS VMXS

4. CĐCS Trường ĐH CNTT

- CĐCS VMXS

5. CĐCS Trường ĐH Quốc tế

- CĐCS VM

6. CĐCS Trường ĐH Kinh tế - Luật

- CĐCS VMXS

7. CĐCS TT GDQP - ANSV

- CĐCS VMXS

Cụm 2 - Khối các đơn vị có đào tạo
1. CĐCS Viện MT&TN

- CĐCS VMXS (dẫn đầu cụm)

2. CĐCS Phòng Thí nghiệm CN Nano

- CĐCS VM

3. CĐCS Trường PTNK

- CĐCS VM

4. CĐCS Trung tâm lý luận Chính trị

- CĐCS VM
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5. CĐCS Khu CNPM

- CĐCS VM

6. CĐCS Khoa Y

- CĐCS VM

7. CĐCS Trung tâm Đào tạo Quốc tế

- CĐCS Khá

Cụm 3 - Khối các đơn vị phục vụ đào tạo
1. CĐCS TT QL KTX

- CĐCS VMXS (dẫn đầu cụm)

2. CĐCS Cơ quan ĐHQG-HCM



- CĐCS VMXS

3. CĐCS Ban Quản lý Dự án

- CĐCS VM

4. CĐCS Thư viện Trung tâm

- CĐCS VM

5. CĐCS Trung tâm Khảo thí & Đánh giá chất lượng đào tạo

- CĐCS Khá

6. CĐCS Nhà Xuất bản

- CĐCS Khá

01 CĐCS không xét thi đua năm học 2013-2014 là Trung tâm NC&ĐTTKVM
2. Công tác nữ công
 Công đoàn ĐHQG-HCM
a) Hoạt động chuyên môn



Ban Nữ công Công đoàn ĐHQG-HCM tổ chức tọa đàm trao đổi cụ thể hóa các tiêu
chí đánh giá phụ nữ “Giỏi việc trường - đảm việc nhà” sát hợp với đối tượng là
công chức, viên chức trong ĐHQG-HCM.



Triển khai kế hoạch hoạt động ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6/2014 và ngày “Gia đình
Việt Nam” 28/6/2014.
b) Hoạt động 01/6/2014



Chỉ đạo CĐCS phát triển quỹ học bổng Nguyễn Đức Cảnh, tăng số lượng học bổng,
đồng thời tổ chức tốt các hoạt động vui chơi cho các cháu con của CBVC-LĐ.



Công đoàn ĐHQG-HCM đã phối hợp với CĐCS Trường ĐH KHTN tổ chức xét
tặng và phát 62 suất học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho các cháu học giỏi, có hoàn
cảnh khó khăn (mỗi xuất trị giá 500.000đ tiền mặt + quà).



Kết hợp với CĐCS đề cử các cháu (con CBVC-LĐ) đủ điều kiện tham gia Trại hè
Thanh Đa cùng với LĐLĐ TP.
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 Hoạt động các CĐCS
Các CĐCS đã tổ chức tốt việc đưa các cháu đến tham dự buổi trao học bổng NĐC
cấp ĐHQG. Ngoài ra, hầu hết các CĐCS đều triển khai hoạt động chăm sóc thiếu
niên nhi đồng với nhiều hình thức phong phú như:
 Tổ chức hoạt động vui chơi: CĐCS Trường ĐH Bách khoa, CĐCS Trường ĐH
KHTN, CĐCS Trung tâm Quản lý Ký túc xá, CĐCS Viện Môi trường & Tài nguyên.


Tặng quà: CĐCS Trường ĐH Bách khoa, CĐCS Trường ĐH KHTN, CĐCS
Trường ĐH Kinh tế - Luật, CĐCS Trung tâm KT&ĐGCLĐT, CĐCS Khoa Y,
CĐCS Thư viện Trung tâm, CĐCS Trung tâm Quản lý Ký túc xá, CĐCS Viện Môi
trường & Tài nguyên.



Tặng học bổng, khen thưởng: CĐCS Trường ĐH Bách khoa, CĐCS Trường ĐH
KHTN, CĐCS Trường ĐH Kinh tế - Luật, CĐCS Khoa Y, CĐCS Cơ quan ĐHQGHCM, CĐCS Trung tâm KT&ĐGCLĐT, CĐCS Trung tâm Quản lý Ký túc xá,
CĐCS Thư viện Trung tâm.



CĐCS Trường ĐH Bách khoa mở lớp dạy ngoại ngữ giao tiếp; CĐCS Trung tâm
Quản lý Ký túc xá, tổ chức phong trào “Nuôi heo đất” gây quỹ.



Hỗ trợ kinh phí tham dự trại hè Thanh đa: CĐCS Trường ĐH Kinh tế - Luật, CĐCS
Viện Môi trường & Tài nguyên, CĐCS Trung tâm KT&ĐGCLĐT.



Công tác khác:
+

Tuyên truyền các đề án 343, 704 (CĐCS Thư viện Trung tâm, CĐCS Viện
Môi trường & Tài nguyên).

+

Tổ chức khám sức khoẻ (CĐCS Viện Môi trường & Tài nguyên).

3. Công tác Tuyên giáo – Văn thể
a) Công tác tuyên giáo
 Công đoàn ĐHQG-HCM


Chỉ đạo các CĐCS tổ chức các hoạt động chào mừng 30/4, 1/5.



Tổ chức Hội thi “Vinh quang Công đoàn Việt Nam” vào ngày 12/6/2014 tại
trường ĐH KHTN với 9 đội tham gia, kết quả đạt được như sau:
+ Giải nhất: Trường ĐH KHTN;
+ Giải nhì: Trường ĐH KHXH & NV;
+ Giải 3: Trường ĐH Bách khoa;
+ Giải khuyến khích: Trường ĐH CNTT, Trường ĐH Kinh tế - Luật, Viện MT
& TN, Trung tâm QL KTX, Trung Tâm GDQP-ANSV, Thư viện Trung tâm.
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Triển khai Kế hoạch kỷ niệm 85 năm ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam
(28/7/1929-28/7/2014).



Triển khai kế hoạch thực hiện chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá
nhân, nói đi đôi với làm”. Tuyên truyền và phổ biến các hoạt động kỷ niệm 39 năm
Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 30/4/2014), 124 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2014).



Hướng dẫn công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2014, tuyên truyền biên giới trên
đất liền Việt Nam – Trung Quốc, Việt Nam – Lào, Việt Nam - Campuchia năm
2014.



Công văn đề nghị các CĐCS sưu tầm hiện vật, tài liệu cho Bảo tàng công nhân và
Công đoàn Việt Nam (hạn chót gửi tài liệu, hiện vật lên Văn phòng Công đoàn
ĐHQG-HCM đợt 1 là 23/6/2014).



Công đoàn ĐHQG-HCM phối hợp với Ban Tuyên huấn Đảng ủy ĐHQG-HCM tổ
chức tâ ̣p hợp hình ảnh liên quan đến Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị để triể n lãm ảnh
“Những tấm gương bình dị tỏa sáng giữa đời thường”.
 Hoạt động các CĐCS



100% các CĐCS tích cực hưởng ứng, tuyên truyền qua các trang báo mạng, bản tin,
treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền, các hình ảnh, tổ chức các hoạt động chào
mừng các ngày lễ lớn như: Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm Lễ giỗ tổ
Hùng Vương, chào mừng kỷ niệm 39 năm giải phóng miền Nam (30-4) và Quốc tế
Lao động (1-5), ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2014).



Tổ chức tuyên truyền về tác hại của thuốc lá và khói thuốc nhân hưởng ứng tuần lễ
quốc gia về phòng chống tác hại thuốc lá.



Tiếp tục vận động công đoàn viên tham gia cuộc vận động “Học tập và làm theo
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.”



Tổ chức học tập, quán triệt, nghiên cứu và triển khai thực hiện kịp thời các văn bản,
chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy, chính quyền cũng như công đoàn đến toàn thể
CBVC-LĐ nhằm duy trì tốt chế độ thông tin thời sự, chính trị, nâng cao nhận thức
cũng như trang bị kiến thức cho người lao động, tạo tiền đề làm tốt công tác chính
trị - tư tưởng.
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Động viên các công đoàn viên tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo
là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng
trường học thân thiện, học sinh tích cực”.



Tổ chức đoàn tham dự triển lãm “Chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông và Hoàng
Sa – Trường Sa”, giới thiệu những bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của
Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa tại Thư viê ̣n Khoa Ho ̣c
Tổ ng hơ ̣p Tp. Hồ Chí Minh: CĐCS trường ĐH Bách Khoa, CĐCS trường ĐH
KHTN, CĐCS Trường ĐH KHXH&NV, CĐCS Cơ quan ĐHQG, CĐCS Khoa Y,
CĐCS Viện MT & TN, CĐCS TVTT, CĐCS TT GDQP-ANSV, CĐCS TT QL
KTX.



Tuyên truyền vận động cán bộ thực hiện chương trình 03 không: “Không sanh con
thứ ba, không sử dụng điện thoại vào việc riêng, Không vi phạm quy chế làm việc”:
CĐCS Viện Môi trường & Tài nguyên.



Tổ chức học tập, quán triệt, nghiên cứu và triển khai thực hiện kịp thời các văn bản,
chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy, chính quyền cũng như công đoàn đến toàn thể
CBVC-LĐ nhằm duy trì tốt chế độ thông tin thời sự, chính trị, nâng cao nhận thức
cũng như trang bị kiến thức cho người lao động, tạo tiền đề làm tốt công tác chính
trị - tư tưởng; tuyên truyền và vận động CBVC-LĐ thực hiện tốt Bộ Luật Lao động,
Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.



100% các CĐCS tham gia triển lãm ảnh “Những tấm gương bình dị tỏa sáng giữa
đời thường” do Ban Tuyên huấn Đảng ủy ĐHQG-HCM phối hợp với Công đoàn
ĐHQG-HCM tổ chức.



Triển khai công văn về việc sao gửi thông tin tham khảo dành cho báo cáo viên của
Ban Tuyên huấn Đảng ủy ĐHQG-HCM xuống các CĐCS thành viên. Gửi các
thông tin tuyên truyề n về tiǹ h hin
̀ h biể n Đông, về vụ giàn khoan HD-981 và nhiều
tàu của Trung Quốc hoạt động trái phép tại khu vực thuộc lô dầu khí 143 thuộc
thềm lục địa Việt Nam nhanh chóng đế n CBVC-LĐ của các CĐCS, đế n từng CĐV
ở từng CĐBP, Tổ CĐTT.



Tổ chức mời các chuyên gia về báo cáo về Hiến pháp 2013, về chủ quyền biển đảo
ở biển Đông của Việt nam : CĐCS Trường Đại học Kinh tế - Luật.



CĐCS Thư Viê ̣n Trung tâm tổ chức trưng bày triển lãm 100 nhan đề sách về cuộc
đời và sự nghiệp của chủ tịch Hồ Chí Minh; Chiến thắng Điện Biên Phủ 7/5; Tổ
chức chiếu phim nhằm tuyên truyền giới thiệu các Bộ phim đoạt giải Bông Sen
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vàng, có chủ đề về hoạt động cách mạng, đấu tranh giải phóng đất nước nhân kỷ
niệm ngày 30/4.
b) Công tác văn thể
 Hoạt động Công đoàn ĐHQG


Triển khai Kế hoạch và tham gia Hội thi “Hô ̣i diễn văn nghê ̣” do Liên đoàn Lao
động Thành phố tổ chức; đã có 46 CĐV của 14 đơn vị CĐCS tham gia với 05 tiết
mục Văn nghệ; kết quả Công đoàn ĐHQG-HCM đạt giải xuất sắc và được tiếp tục
công diễn vào ngày 29/6/2014, có đài truyền hình ghi hình; đây là đơ ̣t sinh hoa ̣t văn
hóa có ý nghiã , đồ ng thời cũng đã cho thấ y “sức ma ̣nh hê ̣ thố ng” của Công đoàn
ĐHQG-HCM, ta ̣o sự đoàn kế t, nhiê ̣t tin
̀ h hế t lòng vì công viê ̣c mă ̣c dù trong thời
điể m các CĐV rấ t bâ ̣n các công viê ̣c chuyên môn.




Hoạt động các CĐCS

Một số CĐCS vẫn tiếp tục tổ chức và duy trì các hoạt động thể thao và hoạt động tập
luyện nhằm rèn luyện thể lực, thắt chặt tình đoàn kết, tinh thần giao lưu học tập lẫn
nhau, tạo sân chơi lành mạnh làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần cho
CBVC như:
+

CĐCS Trường ĐH Bách khoa: Tổ chức Hội thao Công đoàn trường gồm các
môn: Bóng đá, Tenis, Bóng chuyền. Kinh phí khoảng 27.000.000đ

+

CĐCS Trường ĐH KHTN: Tập luyện bóng đá mini hàng tuần; Triể n khai Hội
thao chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam
(28/7/1929-28/7/2014), chào mừng 69 năm ngày Cách mạng tháng Tám
(19/8/1945 - 19/8/2014) và Quốc khánh Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2014),
chào mừng Đại hội Công đoàn Trường nhiệm kỳ 2014-2019 diễn ra từ
15/06/2014 – 20/11/2014.

+

CĐCS Trường ĐH KHXH&NV: Tổ chức giải Quần vợt CBVC Trường Đại
học KHXH&NV mở rộng năm 2014 nhằm hướng đến chào mừng 39 năm
Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 –
30/4/2014), Ngày Quốc tế Lao động (01/5/2014), tạo phong trào rèn luyện thể
dục thể thao trong ĐHQG-HCM. Giải đã thu hút được sự tham gia của hơn 30
vận động viên đến từ Cơ quan ĐHQG-HCM và các trường, đơn vị thành viên,
Đại học Sư phạm Thể dục thể thao TP.HCM; Học viện hành chính TP.HCM,
Cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng và hai nhà tài trợ là Công ty sách Văn hóa Việt
và Công ty TNHH Niềm vui Việt. Cử đội tuyển văn nghệ đến ủng hộ các tiết
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mục văn nghệ chào mừng Hội nghị CBCĐ các ĐHQG, ĐH Vùng, CĐ cơ quan
Bộ GDĐT (9/5/2014) do Công đoàn ĐHQG-HCM tổ chức.
Khoa Y: Phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức giải bóng đá giao hữu, cuộc

+

thi văn nghệ, cuộc thi thiết kế logo và triển lãm ảnh kỷ niệm 5 năm ngày thành
lập Khoa Y (23/6/2009-23/6/2014).
4. Công tác chuyên môn đối ngoại


Phối hợp với ĐHQG-HCM tham gia công tác tuyển sinh sau đại học (17,18/5/2014)



Chuẩn bị đưa Nhà Công vụ của ĐHQG-HCM vào sử dụng. Đảng ủy ĐHQG đã chỉ
đạo Ban Thường vụ Công đoàn ĐHQG-HCM 04 nội dung:
+

Xây dựng tiêu chuẩn, điều kiện CBVC đăng ký ở Nhà Công vụ;

+

Phối hợp Ban QLDAXD nắm rõ số lượng phòng, chủng phòng;

+

Tổ chức cho CBVC đăng ký vào ở Nhà Công vụ, đề xuất thành lập Hội đồng
xét chọn;

+


Lập kế hoạch về tiến độ thực hiện và báo cáo Đảng ủy, BGĐ ĐHQG-HCM;

Các CĐCS phối hợp chính quyền thực hiện tốt công tác thi học kỳ II năm học 20132014.
5. Công tác tài chính – Đời sống xã hội
a) Công tác tài chính
 Hoạt động Công đoàn ĐHQG-HCM



Trích nộp ĐPCĐ và KPCĐ lên LĐLĐ TP đúng thời hạn.



Đã duyệt báo cáo quyết toán quý và cấp KPCĐ quý 1/2014 cho các CĐCS.



Đã triển khai văn bản hướng dẫn mới về trích nộp KPCĐ cho các CĐCS.
 Hoạt động CĐCS



Các CĐCS thực hiện tốt việc trích nộp kinh phí, đoàn phí quý 1/2014 về Công
đoàn ĐHQG-HCM kịp thời;



Cấp kinh phí hỗ trợ cho các CĐBP và các tổ công đoàn hoạt động.



07/21 CĐCS đã đưa phần mềm kế toán vào sử dụng (trường ĐH BK, ĐH
KHTN, trường ĐH KHXH&NV, trường ĐH CNTT, TT QL KTX, Phòng TN
CN Nano, NBX).



b) Công tác Đời sống xã hội
 Hoạt động Công đoàn ĐHQG-HCM



Đã triển khai công văn kêu gọi CBVC-LĐ trong toàn ĐHQG-HCM đóng góp ủng
hộ xây dựng nhà công vụ ở Tây Ninh, Đắk Nông.
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Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy ĐHQG-HCM, Công đoàn ĐHQG-HCM đã triển
khai quỹ ủng hộ “Qũy Vì Trường sa thân yêu” của Công đoàn ĐHQG-HCM, tổng số
tiền vận động là: 379. 369.582 đồng, trong đó nộp về Công đoàn ĐHQG-HCM là
364. 369.582 đồng:
1. CĐCS Trường ĐH Bách khoa:

69.000.000 đồng

2. CĐCS Trường ĐH KHTN:

37.128.582 đồng

3. CĐCS Trường ĐH KHXH&NV(đợt 1+đợt 2):

77.670.000 đồng

4. CĐCS Trường ĐH Quốc tế:

47.850.000 đồng

5. CĐCS Trường ĐH CNTT:

15.000.000 đồng (gửi về

chính quyền Trường ĐH CNTT)
6. CĐCS ĐH Kinh tế - Luật:

32.467.000 đồng

7. CĐCS Cơ quan ĐHQG:

15.630.000 đồng

8. CĐCS Viện MT & TN:

8.538.000 đồng

9. CĐCS TT GDQP-ANSV:

1.500.000 đồng

10. CĐCS TT QLKTX:

17.570.000 đồng

11. CĐCS Phòng TNCN Nano:

2.000.000 đồng

12. CĐCS Ban QLDAXD:

7.941.000 đồng

13. CĐCS Khu CNPM:

1.000.000 đồng

14. CĐCS NXB:

500.000 đồng

15. CĐCS TVTT:

3.300.000 đồng

16. CĐCS Trường PTNK:

10.600.000 đồng

17. CĐCS Viện ĐTQT:

5.200.000 đồng

18. CĐCS TT LLCT:

1.450.000 đồng

19. CĐCS TT KT&ĐGCLĐT:

3.025.000 đồng

20. CĐCS Khoa Y:

1.000.000 đồng

21. CĐCS Trung tâm NC & ĐTTKVM:

1.000.000 đồng

22. Cơ sở Ngoại ngữ Tin học bồi dưỡng Văn hóa PTNK: 20.000.000 đồng


Vận động đóng góp ủng hộ Quỹ “Nghĩa tình Trường Sa, Hoàng Sa” với tổng số
tiền thu được là: 8.000.000 đồng, trong đó:
1. CĐCS Trường ĐH Bách khoa:

3.000.000 đồng;

2. CĐCS Trung tâm GDQP-ANSV:

3.500.000 đồng;

3. CĐCS Viện ĐTQT:

500.000 đồng;

4. CĐCS Trung tâm LLCT:

500.000 đồng;
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5. CĐCS Trung tâm KT & ĐGCLĐT:


500.000 đồng

Triển khai kế hoạch thăm và làm việc với CĐ Trường ĐH Tây nguyên và thăm
di tích lịch sử ở Tây Nguyên nhân dịp TBLS 27/7, kỷ niệm 85 năm thành lập
CĐVN 28/7 từ ngày 25,26,27/7/2014.
 Hoạt động CĐCS



CĐCS Trường ĐH KHXH & NV đã kết hợp với chính quyền xét và giải quyết
18 suất trợ cấp các loại cho CBVC (gồm trợ cấp khó khăn đột xuất, tang gia,
cưới hỏi) với tổng số tiền là 22,1 triệu đồng.
6. Công tác của Ủy ban kiểm tra
a) Công đoàn ĐHQG-HCM



Đã hoàn thiện bổ sung nhân sự của UBKT Công đoàn ĐHQG-HCM nhiệm kỳ 2013
– 2017 và thực hiện công tác bàn giao của Chủ nhiệm UBKT Công đoàn ĐHQGHCM.



Hoàn thiện chương trình hoạt động của UBKT năm 2014.



Kiểm tra công tác tổ chức Đại hội CĐCS Trường Đại học Bách Khoa nhiệm kỳ
2014 – 2019.



Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn ĐHQG-HCM lần thứ 7
(khóa IV) ngày 26/3/2014; Thực hiện qui định của Điều lệ Công đoàn về hoạt động
kiểm tra công đoàn nhằm chuẩn bị cho công tác đánh giá xếp loại năm học 20132014 và kiểm tra công tác thi đua khen thưởng năm học 2013 – 2014 và kế hoạch
chuẩn bị đại hội 2014-2019 tại các công đoàn cơ sở trực thuộc, Công đoàn ĐHQGHCM đã tiến hành đợt 1 năm 2014 kiểm tra một số CĐCS như sau: CĐCS trường
Đại học Bách Khoa; CĐCS trường Đại học KHTN; CĐCS trường Đại học
KHXH&NV; CĐCS trường Đại học Kinh tế - Luật; CĐCS Trung tâm Quản lý Ký
túc xá, Trung tâm ICDREC.

b) Chỉ đạo, giám sát UBKT các công đoàn cơ sở.


Đã thực hiện công tác kiểm tra Điều lệ Công đoàn trong Quý 2/2014: CĐCS trường
ĐH Bách Khoa; CĐCS trường ĐH KHXH&NV; CĐCS Trung tâm QL KTX;
CĐCS Trung tâm KT&ĐGCLĐT; CĐCS Khoa Y.



Đã kiểm tra Tài chánh Công đoàn Quý I/2014: CĐCS Trường ĐH KHXH&NV;
CĐCS Viện Môi trường & Tài nguyên; CĐCS Trung tâm QL KTX; CĐCS Thư
viện Trung tâm; CĐCS Trung tâm KT&ĐGCLĐT.
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7. Tình hình dự án 245


BGS tiếp tục bám sát tiến độ, giữ liên lạc với BQL, BLL.



Trả lời đơn, thư, điện thoại thắc mắc của bà con.

II. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Các mặt đạt được


Các ban chuyên đề, UBKT và Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM đã thực hiện tốt
kế hoạch công tác đề ra và nhiệm vụ do BCH Công đoàn giao cho trong quý
1/2014.



Các công đoàn cơ sở đã triển khai kịp thời và nhanh chóng các báo cáo và hoạt
động do công đoàn cấp trên phát động và triển khai.



UBKT đang cố gắng hoàn thiện mạng lưới kiểm tra để phát hiện kịp thời các vấn đề
cần giải quyết.
2. Các mặt chưa đạt



Còn một số ít CĐCS không nộp các báo cáo và ít tham gia các hoạt động chung do
Công đoàn ĐHQG-HCM triển khai trong quý này.

B. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN
1. Công tác Tổ chức - Chính sách pháp luật -Tổng hợp
a)

Công tác tổ chức



Tổ chức tập huấn CBCĐ dự kiến cuối quý 3/2014.



Tiếp tục xem xét việc thành lập CĐCS mới (TT ĐH Pháp, TT XTĐT và Phát triển,
TT Manar).



Chuẩn bị kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2013-2014 (dự kiến đầu quý
4/2014).



Chuẩn bị kế hoạch tổ chức ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 cấp ĐHQG-HCM.
b)



Công tác Chính sách pháp luật

Hoàn tất hồ sơ thi đua khen thưởng gửi lên LĐLĐ TP và CĐ GDVN.
c) Công tác báo cáo tổng hợp



Báo cáo số liệu tổ chức (05/7/2014).



Báo cáo hoạt động công đoàn quý 3/2014 (12/9/2014).

3. Công tác tuyên giáo – Văn thể


Tuyên truyề n vâ ̣n đô ̣ng các Công đoàn viên thi đua lâ ̣p thành tích tố t trong công tác
chào mừng kỷ niê ̣m các ngày lễ lớn: kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Công đoàn
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Việt Nam (28/7/1929-28/7/2014), chào mừng 69 năm ngày Cách mạng tháng Tám
(19/8/1945 - 19/8/2014) và Quốc khánh Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2014).


Tiế p tu ̣c tuyên truyề n sâu rộng Hiế n Pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt
Nam 2013, Luật Công đoàn năm 2012, Bộ luật Lao động năm 2012, Luật Giáo dục
Đại học 2012, Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Luâ ̣t Viên chức, Luâ ̣t Khiế u na ̣i – tố
cáo, Nghị định số 141/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn
thi hành một số điều của Luật giáo dục đại học, Nghị định 186/2013/NĐ-CP về Đại
học quốc gia, Nghị quyết của Đảng ủy, của Công đoàn ĐHQG và các văn bản hướng
dẫn thi hành tới cán bô ̣, nhà giáo, người lao đô ̣ng (CBNGLĐ).



Tham gia Hội thi Vinh Quang Công Đoàn Việt Nam cấ p LĐLĐ-HCM (từ ngày 10
– 17/7/2014)



Chuẩ n bi triển
khai kế hoạch Hội diễn văn nghệ cấ p ĐHQG-HCM (quý 4/2014).
̣



Tiế p tu ̣c triển khai kế hoạch kỷ niệm 85 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.



Tiế p tu ̣c tuyên truyề n về tình hin
̀ h biể n Đông, vâ ̣n đô ̣ng đóng góp ủng hô ̣ các
chương trình “Nghiã tình Trường Sa, Hoàng Sa”, quỹ “Vì Trường Sa thân yêu”.

4. Công tác nữ công


Hoạt động 28/6/2014: Ban nữ công Công đoàn ĐHQG-HCM tổ chức giao lưu chuyên
đề và lồng ghép các nội dung liên quan đến các vấn đề sau:
+

Ý nghĩa gia đình VN;

+

Tuyên truyền: Luật bình đẳng giới, Luật bảo hiểm xã hội, Luật bảo hiểm y tế,
Luật phòng chống bạo lực gia đình, Luật hôn nhân gia đình;
Tuyên truyền Nội dung các chế độ chính sách đối với lao động nữ (quyền lợi

+

và nghĩa vụ của nữ ĐVCĐ); Tuyên truyền đề án giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi
dạy con tốt giai đoạn 2010-2015; Tuyên truyền chiến lược quốc gia về công
tác dân số KHH gia đình. Tuyên truyền các đề án 343, 704
 Thời gian: 8h ngày 27-6-2014
 Địa điểm: tại Hội trường B4 –Trường Đại học Bách Khoa
 Giao lưu chuyên đề : ”Cân bằng Gia đình và Sự nghiệp trong đời sống
hiện đại”, báo cáo viên: TS. Nguyễn Thị Bích Hồng, Trưởng Bộ môn Tâm
lý học và Giáo dục học ứng dụng - Trường ĐH Sư phạm TP.HCM


Chỉ đạo CĐCS tổ chức kỷ niệm ngày gia đình Việt Nam 28/6 với những hoạt động
thiết thực, có ý nghĩa.



Tham gia cùng LĐLĐ TP chương trình “Điểm tựa gia đình” lần 5.
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Chỉ đạo nữ công các CĐCS phối hợp cùng BCH tổ chức tốt việc nghỉ hè cho
CBVC-LĐ.



Chỉ đạo nữ công các CĐCS tổ chức tốt Tết trung thu cho con CBVC-LĐ.



Triển khai kế hoạch Hội thi: “Cán bộ nữ công giỏi”
+ Cấp ĐHQG: ngày 19/9/2014 (thứ sáu) với phần thi Kiến thức và xử lý tình
huống.
+ Cấp TP: * Vòng loại từ 12-17/10/2014, gồm 3 phần thi:

TỰ GIỚI THIỆU: HÁT, HÒ, VÈ
KIẾN THỨC
XỬ LÝ TÌNH HUỐNG
* Vòng chung kết: 30/10/2014 gồm 3 phần thi:
THỜI TRANG
XỬ XỬ LÝ TÌNH HUỐNG
THUYẾT TRÌNH
5. Công tác Chuyên môn – Đối ngoại


Các CĐCS phối hợp chính quyền thực hiện tốt công tác tổ chức tuyển sinh Đại học
năm học 2014-2015.



Các CĐCS tiếp tục phối hợp với Đoàn Thanh niên trong các phong trào thanh niên
chú trọng công tác Mùa hè xanh.



Tập trung chỉ đạo các CĐCS công tác chuẩn bị Hội nghị CBVC-LĐ năm học
2014-2015.

6. Công tác Tài chính – Đời sống –Xã hội


Đề nghị các CĐCS nộp và gửi báo cáo Tài chính và ĐPCĐ, KPCĐ quý 2/2014 (từ
1/7 đến 10/7), đề nghị các đơn vị đã trích nộp 2% KPCĐ quý 2/2014, nộp giấy
chuyển tiền của Kho bạc để Ban Tài chính làm thủ tục cấp tiền lại.



Đề nghị 14 CĐCS còn lại sử dụng phần mềm kế toán trong năm nay.



Phân bổ kinh phí đóng góp xây dựng nhà công vụ ở Tây Ninh và Đắk Nông năm
2014.



Tặng quà nhân ngày kỷ niệm 85 năm thành lập CĐVN cho cựu CBCĐ tham gia vào
BCH Công đoàn ĐHQG-HCM qua các nhiệm kỳ.



Các CĐCS lên kế hoạch nghỉ mát cho CBVC-LĐ, chăm lo cho các gia đình thương
binh, liệt sĩ nhân ngày 27/7.

7. Công tác UBKT


Tổ chức 01 lớp tập huấn và trao đổi công tác Thanh tra Nhân dân;



Tiếp tục Kiểm tra hoạt động Công đoàn Trung tâm ICDREC;
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Kiểm tra đồng cấp công tác tài chính 06 tháng năm 2014;



Triển khai kế hoạch kiểm tra hoạt động các CĐCS đợt 2 năm 2014;



Tiếp tục chỉ đạo các UBKT các công đoàn cơ sở trực thuộc tiếp tục thực hiện
chương trình công tác và kế hoạch hoạt động năm 2014 theo nhiệm vụ, chức năng
quy định.



Đôn đốc, nhắc nhở các UBKT CĐCS thực hiện việc nộp báo cáo đúng theo qui
định.

8. Công tác Dự án 245


BGS tiếp tục nhiệm vụ giám sát tình hình tiến độ Dự án, thông báo thông tin và báo
cáo tình hình Dự án cho BCH Công đoàn; CĐCS; bà con.

Lưu ý:
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn ĐHQG-HCM lần thứ chín nhiệm kỳ
2012 – 2017 dự kiến vào thứ Tư 24/9/2014 tại Nhà điều hành ĐHQG-HCM.

Nơi nhận:
- Các thành viên trong BCH, UBKT CĐ ĐHQG (để thực hiện);
- Các CĐCS (để thực hiện);
- Đảng ủy, BGĐ ĐHQG (để báo cáo);
- LĐLĐ TP, CĐ GDVN (để báo cáo);
- Lưu VP.

TM. BAN CHẤP HÀNH
Chủ tịch

LÂM TƯỜNG THOẠI
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