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BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN (từ ngày 25/6/2014-24/9/2014)
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN
(từ ngày 01/10/2014-22/4/2015) CỦA CÔNG ĐOÀN ĐHQG-HCM
TẠI HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH LẦN THỨ 9 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 8
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


Triển khai công văn chỉ đạo và hướng dẫn kịp thời cho các CĐCS chọn 1 trong 2
phương án tổ chức đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2014-2019 hoặc thực hiện việc kéo
dài nhiệm kỳ đại hội 5 năm 1 lần. Cụ thể đã có 12 CĐCS chọn phương án tổ chức
đại hội (Trường ĐH BK, Khoa Y, Khu CNPM, Trung tâm GDQP-ANSV, Thư viện
Trung tâm, Ban QLDA, Cơ quan ĐHQG, Viện ĐT&QT, Trung tâm LLCT, Trung
tâm KT&ĐG CLĐT, Trung tâm ICDREC, Nhà xuất bản), còn 10 CĐCS còn lại
chọn phương án kéo dài nhiệm kỳ.



Ban hành Quyết định về việc công nhận BCH CĐCS Trung tâm GDQP-ANSV,
CĐCS Khu CNPM, CĐCS Thư viện Trung tâm, CĐCS Ban QLDA và công nhận
UBKT CĐCS Trung tâm GDQP-ANSV, Ban QLDA nhiệm kỳ 2014-2019.



Quyết định về việc thành lập CĐCS và chỉ định BCH lâm thời CĐCS Trung tâm
Đại học Pháp, Trung tâm Dịch vụ và Xúc tiến Đầu tư; và Quyết định về việc cấp
con dấu cho 2 CĐCS trên.



Đã gửi công văn về việc đồng ý cho kéo dài nhiệm kỳ đại hội cho 09 CĐCS: Trung
tâm QLKTX, Trường ĐH CNTT, Trường ĐH Kinh tế - Luật, Trường PTNK, Viện
MT & TN, Trường ĐH KHXH & NV, Phòng TNCN Nano, Trường ĐH Quốc tế,
Trường ĐH KHTN.
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Triển khai một số công văn do LĐLĐ TP chỉ đạo đến các CĐCS cụ thể:
+ Thực hiện Chương trình “Phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở và
nâng cao năng lực đại diện của tổ chức công đoàn thành phố” giai đoạn 20132018;
+ Mời CBVC-LĐ đến tham quan học tập tại phòng truyền thống Công nhân – Công
đoàn Thành phố Hồ Chí Minh;
+ Kế hoạch thực hiện Quyết định số 647/QĐ-TTg ngày 24/4/2013 của Thủ tướng
Chính phủ về “Phê duyệt Đề án chăm sóc trẻ mồ côi không nơi nương tựa, bị bỏ
rơi, trẻ nhiễm HIV/AIDS, trẻ là nạn nhân của chất độc hóa học, trẻ bị khuyết tật
và trẻ bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa dựa vào cộng đồng giai đoạn 20132020” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2014-2020.



Triển khai công văn về việc xin ý kiến góp ý dự thảo “Phương án tổ chức kỳ thi
trung học phổ thông quốc gia” do Công đoàn GDVN chỉ đạo đến 7 CĐCS (ĐH BK,
ĐH KHTN, ĐH KHXH&NV, ĐH QT, ĐH CNTT, ĐH KT-L, Trường PTNK).



Tham dự Hội nghị tổng kết Công đoàn GDVN năm học 2013-2014 ngày 15/8/2014
tại Hà Nội (gồm 09 thành viên).



Triển khai công văn về việc đề nghị các CĐCS đề xuất về nhu cầu đào tạo, bồi
dưỡng, bổ sung kiến thức, nghiệp vụ liên quan về công đoàn cho năm học 20142015.



Triển khai Kế hoạch tổng kết hoạt động Công đoàn ĐHQG-HCM năm học 20132014.
 Công đoàn cơ sở



Phát triển, kết nạp thêm 27 đoàn viên mới; tiếp nhận thêm ĐVCĐ từ nơi khác
chuyển đến và chuyển sinh hoạt cho CĐV.



Giới thiệu 07 công đoàn viên ưu tú tham gia lớp Cảm tình Đảng. Kết nạp thêm 05
đồng chí đứng vào hàng ngũ của Đảng (Khoa Y, Trường PTNK, Viện ĐTQT).



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.



Thành lập 01 Công đoàn bộ phận: CĐCS Trường ĐH Bách khoa.
b) Thi đua – Chính sách pháp luật
 Công đoàn ĐHQG-HCM



Hướng dẫn và xét bình chọn tuyên dương “Cán bộ công đoàn cơ sở tiêu biểu”
ngành giáo dục nhân kỷ niệm 85 năm thành lập công đoàn Việt Nam (28/7/1929 –
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28/7/2014) do Công đoàn GDVN tổ chức. Kết quả có 07 cá nhân được tuyên dương
tại Hà Nội [Huỳnh Thị Hạnh, Nguyễn Lê Quang ( CĐCS Trường ĐH BK); Trần
Cao Vinh (Trường ĐH KHTN), Hoàng Hà (Trường ĐH KHXH&NV), Dương Thị
Việt (Trường ĐH Kinh tế - Luật), Nguyễn Thị Cẩm Hằng (Viện MT&TN), Nguyễn
Minh Tới (Trung tâm GDQP – ANSV)].
 Quyết định tặng Giấy khen chuyên đề của BCH Công đoàn ĐHQG-HCM cho:
+ 1 tập thể và 50 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Văn hóa - Thể dục
- Thể thao năm học 2013-2014.
+ 40 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Hội diễn văn nghệ LĐLĐ TP năm 2014.
+ 05 cá nhân đạt giải khuyến khích hội thi "Vinh quang Công đoàn Việt Nam" cấp
LĐLĐ TP.


Đã gửi các CĐCS sách Cẩm nang Pháp luật về Quan hệ Lao động do Tổng LĐLĐ
phát hành năm 2014.
c) Tổng hợp Báo cáo
 Văn phòng CĐ ĐHQG đã nhận báo cáo của các đơn vị gửi như sau:
Báo cáo số liệu tổng kết hoạt động công đoàn quý 2/2014 (hạn chót là ngày
05/7/2014).

 07/21 CĐCS nộp báo cáo đúng hạn.
 08/21 CĐCS nộp báo cáo trễ hạn: CĐCS Viện MT & TN (06/7/2014), CĐCS
Trường PTNK (07/7/2014), CĐCS Trường ĐH Quốc tế ((10/7/2014), CĐCS Trung
tâm LLCT (10/7/2014), CĐCS Khoa Y (14/7/2014), CĐCS Trung tâm GDQPANSV, CĐCS Trường ĐH Kinh tế - Luật (15/7/2014), CĐCS Trung tâm KT &
ĐGCLĐT (22/7/2014).
 06/21 CĐCS chưa nộp báo cáo: CĐCS Trường ĐH CNTT, CĐCS Cơ quan ĐHQGHCM, CĐCS Nhà xuất bản, CĐCS ban QLDA, CĐCS Viện ĐT Quốc tế, CĐCS
Trung tâm ICDREC.
Báo cáo tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 85 năm thành lập CĐVN (hạn chót là
ngày 31/7/2014).
 06/21 CĐCS nộp báo cáo đúng hạn.
 07/21 CĐCS nộp báo cáo trễ hạn: CĐCS Trường ĐH Bách khoa (05/8/2014),
CĐCS Trường ĐH KHXH & NV (05/8/2014), CĐCS trường ĐH Quốc tế
(05/8/2014), CĐCS Trường ĐH Kinh tế - Luật, CĐCS Trường PTNK, CĐCS
Trung tâm LLCT (05/8/2014), CĐCS Khoa Y (06/8/2014).
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 08/21 CĐCS chưa nộp báo cáo: CĐCS Trường ĐH CNTT, CĐCS Cơ quan ĐHQGHCM, CĐCS Trung tâm GDQP-ANSV, CĐCS Nhà xuất bản, CĐCS ban QLDA,
CĐCS Viện ĐT Quốc tế, CĐCS Trung tâm KT & ĐGCLĐT, CĐCS Trung tâm
ICDREC.
Báo cáo phát triển đoàn viên nhân kỷ niệm 85 năm thành lập CĐVN (hạn chót là
ngày 05/8/2014).
 08/21 CĐCS nộp báo cáo đúng hạn.
 04/21 CĐCS nộp báo cáo trễ hạn: CĐCS Khoa Y (06/8/2014), CĐCS Viện MT &
TN (06/8/2014), CĐCS Trung tâm QL KTX (11/8/2014), CĐCS Phòng TNCN
Nano (11/8/2014).
 09/21 CĐCS chưa nộp báo cáo: CĐCS Trường ĐH CNTT, CĐCS Cơ quan ĐHQGHCM, CĐCS Trường ĐH Kinh tế - Luật, CĐCS Trung tâm GDQP-ANSV, CĐCS
Nhà xuất bản, CĐCS ban QLDA, CĐCS Viện ĐT Quốc tế, CĐCS Trung tâm KT &
ĐGCLĐT, CĐCS Trung tâm ICDREC.
Báo cáo số liệu tổng kết hoạt động công đoàn 9 tháng đầu năm 2014(hạn chót là
ngày 28/8/2014.
 17/21 CĐCS nộp báo cáo đúng hạn.
 02/21 CĐCS nộp báo cáo trễ hạn: CĐCS Ban QLDA (03/9/2014), Nhà xuất bản
(05/9/2014).
 02/21 CĐCS chưa nộp báo cáo: CĐCS Trung tâm KT & ĐGCLĐT, CĐCS Viện
ĐTQT.
Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn quý 3/2014 (hạn chót là ngày 12/9/2014.
 17/21 CĐCS nộp báo cáo đúng hạn.
 02/21 CĐCS nộp báo cáo trễ hạn: CĐCS Khu CNPM (27/9/2014), CĐCS Phòng
TNCN Nano (29/9/2014).
 02/21 CĐCS chưa nộp báo cáo: CĐCS Cơ quan ĐHQG-HCM, CĐCS Trung tâm
ICDREC.
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2. Công tác nữ công
 Công đoàn ĐHQG-HCM
Hoạt động 28/6/2014
 Ngày 27/6/2014, Ban nữ công Công đoàn ĐHQG-HCM đã tổ chức tại Hội trường
B4, Trường Đại học Bách Khoa buổi giao lưu chuyên đề và lồng ghép các nội dung
liên quan đến ý nghĩa gia đình VN, thông qua đó 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. Tham dự giao lưu có 165 đại biểu từ các CĐCS đến tham dự cùng với
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.
 Chỉ đạo nữ công các CĐCS phối hợp cùng BCH tổ chức tốt việc nghỉ hè cho
CBVC.
 Chỉ đạo nữ công các CĐCS tổ chức tốt Tết trung thu cho con CBVC.


Tổ chức Hội thi: “Cán bộ nữ công giỏi”
Ban nữ công đã tổ chức thành công Hội thi: “Cán bộ nữ công giỏi” vào ngày

thứ sáu 19/9/2014 với phần thi kiến thức 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; và phần thi xử lý tình huống.
Tổng số thí sinh dự thi là 173 đến từ 15 CĐCS: CĐCS Trường

ĐH Bách khoa,

CĐCS Trường ĐH KHTN, CĐCS Trường ĐH KHXH&NV, CĐCS Trung tâm Quản lý
Ký túc xá, CĐCS Viện Môi trường & Tài nguyên, CĐCS Trung tâm KT&ĐGCLĐT,
CĐCS Thư viện Trung tâm, CĐCS Trường ĐH Kinh tế - Luật, CĐCS Trường ĐH Công
nghệ thông tin, CĐCS Trường ĐH Quốc tế, CĐCS Trung tâm Giáo dục Quốc phòng,
CĐCS Trường Phổ thông Năng khiếu, CĐCS Khu Công nghệ phần mềm, CĐCS Phòng
Thí nghiệm Công nghệ Nano, CĐCS Ban Quản lý Dự án.
Kết quả:
Giải nhất: CĐCS trường ĐH Bách khoa;
Giải nhì: CĐCS Trường ĐH Kinh tế - Luật, CĐCS Trung tâm KT & ĐGCLĐT;
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Giải 3: CĐCS Trường ĐH Quốc tế, CĐCS Viện Môi trường & Tài nguyên, CĐCS
Phòng TNCN Nano;
Giải khuyến khích: CĐCS trường ĐH KHTN, CĐCS trường ĐH CNTT, CĐCS ĐH
KHXH & NV, CĐCS Ban QLDA;
Giải phong trào: CĐCS Trung tâm GDQP-ANSV, CĐCS trường PTNK, CĐCS Thư
viện Trung tâm, CĐCS Khu CNPM, CĐCS Trung tâm QLKTX.
 Hoạt động các CĐCS
 Triển khai Hội thi “Cán bộ Nữ công giỏi” cấp CĐCS: CĐCS Trường ĐH Bách
khoa, CĐCS Trường ĐH KHTN, CĐCS Trường ĐH KHXH&NV, CĐCS Khu
Công nghệ phần mềm, CĐCS Trường ĐH Quốc tế, CĐCS Thư viện Trung tâm.
 Hướng dẫn các CĐBP và tổ CĐ trực thuộc tổ chức Trung thu cho con CBVC:
CĐCS Trường ĐH Bách khoa, CĐCS Trường ĐH KHXH&NV, CĐCS Trường ĐH
Kinh tế - Luật, CĐCS Viện MT & TN, CĐCS Viện Đào tạo Quốc tế, CĐCS Trung
tâm Quản lý Ký túc xá, CĐCS Thư viện Trung tâm, CĐCS Trung tâm
KT&ĐGCLĐT, CĐCS Khoa Y, CĐCS Trung tâm Lý luận Chính trị.
 Tham dự Lễ trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh cấp Thành phố năm học 20142015 tại Cung Văn hóa Lao động do LĐLĐ TP.HCM tổ chức (ngày 30/7/2014):
CĐCS Trường đa ̣i ho ̣c Khoa ho ̣c Tự nhiên, CĐCS Trường ĐH KHXH&NV.
 Công tác khác:
+ CĐCS Trung tâm Quản lý Ký túc xá: Cử nữ CBVC đi học nấu ăn, cắm hoa.
Tổ chức 01 buổi tuyên truyền nội dung: Các bệnh thường gặp ở nữ, 40 nữ
CBVC tham gia..
+ CĐCS Khoa Y: Phối hợp với Hội từ thiện phụ nữ Tp.HCM xây dựng hoạt
động từ thiện năm 2014.
+ CĐCS Trường ĐH KHXH&NV: Tổ chức Lễ trao học bổng Nguyễn Đức
Cảnh năm học 2013 – 2014 và Chương trình Vui hội trăng rằm năm 2014 cho
các cháu là con CBVC trong trường. Chương trình Lễ hội trăng rằm năm nay
được tổ chức phong phú và vui nhộn với các chương trình ca nhạc thiếu nhi,
trò chơi dân gian, xiếc, ảo thuật, múa lân và rước đèn tập thể…
+ CĐCS trường ĐH CNTT: Trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho 3 cháu là
học sinh giỏi có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Tặng quà Tết Trung thu cho các
cháu Thiếu nhi là con của đoàn viên công đoàn trường.
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+ CĐCS Viện MT &TN: Trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho 01 cháu đạt
giải thưởng cấp quốc gia và Huy chương đồng Olympic, 01 cháu học sinh giỏi
có hoàn cảnh gia đình khó khăn, tặng bánh trung thu và thăm hỏi cán bộ:
30.000.000 đ.
3. Công tác Tuyên giáo – Văn thể
a) Công tác tuyên giáo
 Công đoàn ĐHQG-HCM


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
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 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 cấ p LĐLĐ-HCM ngày 12/7/2014. Kết
quả: đạt giải khuyến khích, đứng thứ 8/45 đơn vị.
 Chuẩ n bi ̣triển khai kế hoạch tổ chức kỷ niê ̣m ngày Nhà Giáo Viê ̣t nam 20/11.
 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 tiǹ h hiǹ 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”.
 Triển khai phổ biến tài liệu tuyên truyền về tình hình biển đảo Việt Nam trong
CBVC-LĐ năm 2014 và tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 45 năm thực hiện di chúc của
Chủ tịch HCM.
 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: kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam,
Ngày Cách mạng tháng 8.
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 100% các CĐCS treo Khẩu hiệu tuyên truyền từ ngày 25/7/2014 đến ngày
30/7/2014: Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt
Nam (28/7/1929-28/7/2014).
 100 % các CĐCS 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.
 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”.
 Tiếp tục thực hiện phong trào “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh các CĐCS đã triển khai 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”
 Tổ chức tham quan học tập tại phòng truyền thống Công nhân – Công đoàn và Bảo
tàng Tôn Đức Thắng Thành phố Hồ Chí Minh, nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác
giáo dục truyền thống, tuyên truyền, giới thiệu đến CBVC-LĐ về truyền thống vẻ
vang của tổ chức Công đoàn Việt Nam và Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh cùng
phong trào CBVC-LĐ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai
cấp và trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa:
CĐCS Trường ĐH KHTN, CĐCS Trường ĐH KHXH&NV, CĐCS Phòng TNCN
Nano, CĐCS Trung tâm QL KTX…
 100% các CĐCS đã tuyên truyền đến CBVC-LĐ để xem chương trình cầu truyền
hình “Vinh quang Công đoàn Việt Nam” vào lúc 20 giờ, ngày 28/7/2014. Trên kênh
HTV9 Đài Truyền hình Thành phố.
 Tổ chức đi Viếng Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM nhân các dịp lễ: CĐCS Trường ĐH
KHXH&NV, CĐCS Trung tâm GDQP-ANSV, CĐCS Thư viện Trung tâm.
 Tham dự Hội nghị học tập nghị quyết đại hội X – Công đoàn Thành phố và Nghị
quyết Đại hội XI CĐVN: gồm CĐCS Trường ĐH KHXH&NV, CĐCS Trường ĐH
KHTN, CĐCS Trường ĐH Kinh tế - Luật, CĐCS trường ĐH CNTT, CĐCS Trung
tâm GDQP-ANSV.
 CĐCS Ban Quản lý Dự án: ra quân tiếp tục triển khai Cuộc vận động “Xây dựng
khu đô thị ĐHQG-HCM xanh, hiện đại” đầu năm học 2014-2015.
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 CĐCS Viện MT & TN: Tiếp tục thực hiện cuộc vận động thực hiện phong trào 3 tự
“Tự trao dồi phẩm chất đạo đức, tự học tập nâng cao trình độ, tự phê bình và phê
bình trên tinh thần đồng chí”.
b) Công tác văn thể
 Hoạt động Công đoàn ĐHQG
 Tham gia biểu diễn văn nghệ tại nhà hát Hòa Bình do LĐLĐ tổ chức nhân dịp kỷ
niệm “Tháng công nhân”. (ngày 19/7/2014).
 Chuẩ n bi ̣triển khai kế hoạch Hội diễn văn nghệ cấ p ĐHQG-HCM.


Hoạt động các CĐCS

 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 KHTN, CĐCS trường ĐH Kinh tế - Luật, CĐCS Viện MT & TN, CĐCS
Trường ĐH Quốc tế, CĐCS Trung tâm GDQP-ANSV, CĐCS Ban QLDA,CĐCS
Phòng TNCN Nano…
+ CĐCS Trường ĐH Bách khoa: Tổ chức Giải Tenis, bóng chuyền tại Hội nghị cán
bộ Công đoàn 2014. Phối hợp cùng với BGH làm nhà tập luyện TDTT cho ĐVCĐ
trong trường.
+ CĐCS Trường ĐH KHTN: Tổ chức hội thao nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập
CĐVN và ngày Nhà giáo VN 20/11, gồm các môn: bóng đá mini (nam, nữ), bơi lội,
cờ tướng, bóng bàn, cầu lông, việt dã, quần vợt, kéo co…
+ CĐCS Trường ĐH Quốc Tế: Chuẩn bị kế hoạch và nhân sự tham dự Hội thao
CBGV- CNV Khối giáo dục Đào tạo năm 2014 do Liên đoàn Lao động TP.HCM tổ
chức;
+ CĐCS Viện Đào tạo Quốc tế có kế hoạch cho chương trình phối hợp với Đoàn
Thanh Niên xây dựng chương trình văn nghệ, thi hát trong quý 4/2014.
+ CĐCS trường ĐH CNTT: Phối hợp với Văn phòng Đảng ủy tổ chức Giải bóng đá
tiền tứ hùng cho nam CBVC của Trường.
+ CĐCS Ban Quản lý Dự án xây dựng: Hỗ trợ Chi đoàn tổ chức Giải bóng đá Liên
Chi đoàn lần IV năm 2014 nhân Kỷ niệm 69 năm Quốc Khánh Nước Cộng hòa Xã
hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2014); Duy trì các hoạt động của đội
bóng đá nam, bóng chuyền nam và các hoạt động thể dục thể thao nhằm tăng cường
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sức khỏe cho CBVC và người lao động trong các đơn vị. Đặc biệt đã xây dựng và
tập luyện môn thể thao mới là môn Bi sắt tại khu Nhà sàn.
4. Công tác chuyên môn đối ngoại


Phối hợp Ban Cán sự đoàn ĐHQG-HCM thăm sinh viên tham dự Mùa hè xanh ngày
02/8/2014: Mặt trận Cần Giờ, TP.HCM.



Tập trung chỉ đạo các CĐCS công tác chuẩn bị Hội nghị CBVC-LĐ năm học
2014-2015. Có 01 đơn vị đã tổ chức hội nghị CBVC (Thư viện Trung tâm).



Tổ chức buổi gặp gỡ, học tập và trao đổi kinh nghiệm về công tác công đoàn với
Công đoàn Trường Đại học Tây nguyên, nhân ngày kỷ niệm 85 năm thành lập Công
đoàn Việt Nam 28/7/2014 tại Buôn Mê Thuột.



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

 Các CĐCS phối hợp với Đoàn Thanh niên trong các phong trào thanh niên chú
trọng công tác Mùa hè xanh năm 2015
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 2/2014 cho các CĐCS.
 Hoạt động CĐCS
 Các CĐCS thực hiện tốt việc trích nộp kinh phí, đoàn phí quý 3/2014 về Công đoàn
ĐHQG-HCM kịp thời;
 Cấp kinh phí hỗ trợ cho các CĐBP và các tổ công đoàn hoạt động.
b) Công tác Đời sống xã hội
 Hoạt động Công đoàn ĐHQG-HCM


Mua vé Chương trình hòa nhạc “Những Giai điệu khó quên” lần V–2014 do Liên
đoàn Lao động TP.HCM tổ chức vào ngày 11/7/2014 để ủng hộ “Trường sa,
Hoàng sa thân yêu” với tổng số tiền 10 triệu đồng.



Triển khai công văn vận động đóng góp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2014.
Tính đến thời điểm hiện nay tổng số tiền tạm thu được là: 31.520.000 đồng, trong
đó:
1. CĐCS Trường ĐH KHTN:

5.000.000 đồng

2. CĐCS Trường ĐH KHXH & NV:

10.000.000 đồng

10



3. CĐCS Trường ĐH Kinh tế -Luật:

3.000.000 đồng

4. CĐCS trường ĐH CNTT:

2.000.000 đồng

5. CĐCS Viện MT & TN:

2.000.000 đồng

6. CĐCS TT GDQP-ANSV:

3.300.000 đồng

7. CĐCS Trung tâm QL KTX:

1.500.000 đồng

8. CĐCS Phòng TNCN Nano:

2.000.000 đồng

9. CĐCS Khu CNPM:

1.220.000 đồng

10. CĐCS NXB:

500.000 đồng

11. CĐCS TT KT&ĐGCLĐT:

1.000.000 đồng

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. Tổng số tiền thu được là:
166.160.000 đồng. Trong đó:
1.

CĐCS Trường ĐH Bách khoa:

40.000.000 đồng

2.

CĐCS Trường ĐH KHTN:

30.000.000 đồng

3.

CĐCS Trường ĐH KHXH&NV:

30.000.000 đồng

4.

CĐCS Trường ĐH CNTT:

10.000.000 đồng

5.

CĐCS Trường ĐH Quốc tế:

10.000.000 đồng

6.

CĐCS Trường ĐH Kinh tế - Luật:

9.650.000 đồng

7.

CĐCS Viện MT & TN:

8.000.000 đồng

8.

CĐCS TT GDQP-ANSV:

2.000.000 đồng

9.

CĐCS TT QLKTX:

7.010.000 đồng

10. CĐCS Phòng TNCN Nano:

2.000.000 đồng

11.

CĐCS Ban QLDAXD:

4.000.000 đồng

12.

CĐCS Khu CNPM:

2.000.000 đồng

13.

CĐCS NXB:

500.000 đồng

14.

CĐCS TVTT:

1.000.000 đồng

15.

CĐCS Trường PTNK:

3.000.000 đồng

16.

CĐCS Viện ĐTQT:

2.000.000 đồng

17.

CĐCS TT LLCT:

1.000.000 đồng

18.

CĐCS TT KT&ĐGCLĐT:

1.500.000 đồng

19.

CĐCS Khoa Y:

2.500.000 đồng
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Hoạt động CĐCS

 Trợ cấp khó khăn: ốm đau, thai sản, hiếu, hỷ…(CĐCS trường ĐH Bách khoa,
CĐCS trường ĐH Kinh tế - Luật, CĐCS Trung tâm GDQP-ANSV, CĐCS Trường
Phổ thông Năng khiếu, CĐCS Trung tâm Quản lý Ký túc Xá, CĐCS Viện MT &
TN, CĐCS Phòng TNCN Nano, CĐCS Khu CNPM…
 Thăm và tặng quà cho cá nhân và các gia đình nhân ngày Thương binh Liệt sỹ:
CĐCS trường ĐH Bách khoa, CĐCS trường ĐH Kinh tế - Luật. CĐCS Trung tâm
GDQP-ANSV đã tổ chức chuyến đi “ Về nguồn - Tri ân đồng đội” , tặng quà cho
các gia đình có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 100.000.000 đồng huy động từ
các ĐVCĐ.
 Các CĐCS tổ chức đi thăm, hỗ trợ tiền cho các chiến sĩ tham gia chiến dịch mùa hè
xanh: CĐCS trường ĐH Bách khoa, CĐCS trường ĐH KHTN, CĐCS trường ĐH
Kinh tế - Luật tổ chức quyên góp sách vở, quần áo cũ để các chiến sĩ mang tặng học
sinh nghèo.
 CĐCS trường ĐH KHTN mua vé ủng hộ chương trình “những giai điệu khó quên”
vì nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa do LĐLĐ tổ chức tại Cung Văn Hóa Lao Động
vào ngày 11/7/2014 (13 vé: 2.600.000đ).
 Nhân dịp Tết Trung thu, CĐCS Thư viện Trung tâm tổ chức vui chơi và tặng quà
cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn ở trường mẫu giáo.
 CĐCS Khu CNPM: Tổ chức tặng quà cho các cháu thiếu nhi nhân dịp tết Trung thu
với tổng chi phí là 1.500.000 đồng.
 CĐCS Phòng TNCN Nano: Tặng quà cho các cháu Thiếu Nhi nhân ngày Tết Trung
Thu với chi phí: 1.600.000đ. Tổ chức cho CB-CNV đi nghỉ hè tại Bình Ba - Vĩnh
Hy với tổng chi phí: 43.120.000 đồng.
 CĐCS Viện MT & TN: tổ chức chuyến du lịch hè Đà Lạt, Phan Thiết cho CB – CNV
và thân nhân Công đoàn viên: 242.850.000 đ; Ủng hộ UBND xã An Định Bến Tre
+ Xây nhà văn hoá Xã: 20.000.000 đ,
+ Tặng quà cho trẻ em nghèo 2,000,000 đ.
6.

Công tác của Ủy ban kiểm tra

a) Công đoàn ĐHQG-HCM
 Cử CBCĐ tham dự buổi triển khai KH số 01/KH-LĐLĐ ngày 14/6/2013 “Về phát
huy vai trò và năng lực UBKT Công đoàn trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tài
chính Công đoàn” và QĐ số 254/QĐ-TLĐ ngày 5/3/2014 về việc ban hành Quy
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định về Công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo do LĐLĐ TP
HCM tổ chức vào ngày 28/8/2014.
b) Chỉ đạo, giám sát UBKT các công đoàn cơ sở.
 Các Công đoàn cơ sở Trường ĐH Bách Khoa, Trường đa ̣i ho ̣c Khoa ho ̣c Tự nhiên,
Trường ĐH KHXH&NV đã cử CBCĐ tham dự buổi triển khai kế hoạch về phát
huy vai trò và năng lực UBKT công đoàn trong nhiệm vụ thực hiện kiểm tra tài
chính công đoàn và Quyết định số 254/QĐ-TLĐ ngày 5/3/2014 về việc Ban hành
quy định về Công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết Khiếu nại, tố cáo (tổ chức
vào ngày 28/8/2014 tại LĐLĐ.
 Phần lớn UBKT các công đoàn cơ sở tiếp tục thực hiện các hoạt động theo quy chế
hoạt động của UBKT. Uỷ ban kiểm tra các công đoàn cơ sở: CĐCS Trường Phổ
thông Năng khiếu, CĐCS Trung tâm Giáo dục Quốc phòng, CĐCS Khoa Y… đã tổ
chức kiể m tra hoa ̣t đô ̣ng Công đoàn hàng quý theo đúng điề u lê ̣ của Công đoàn, có
xây dựng kế hoạch công tác kiểm tra và tham mưu giúp Ban Chấp hành tăng cường
công tác kiểm tra về việc chấp hành Điều lệ Công đoàn; tổ chức và tuyên truyền
Điều lệ công đoàn; thủ tục kết nạp và trao thẻ công đoàn; việc thực hiện các quy
định, quy chế quản lý sử dụng tài chính, tài sản và các hoạt động kinh tế công đoàn;
Công tác văn thư lưu trữ và các chế độ báo cáo những hoạt động định kỳ và thường
xuyên, kiểm tra việc thực hiện các quy định, quy chế về dân chủ tại cơ quan; theo
dõi việc kết nạp mới đoàn viên công đoàn và các hoạt động của tổ Công đoàn
(CĐCS Khoa Y)… Bên cạnh đó CĐCS Trung tâm Lý luận Chính trị cũng đã tập
trung đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính
sách liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ đồng thời
phối hợp với Ban thanh tra nhân dân làm tốt nhiệm vụ được giao.
 UBKT CĐCS Trường ĐH Bách Khoa đã phối hợp với Ban Thanh tra Giáo dục
kiểm công tra công tác thi tuyển sinh của trường năm 2014; UBKT CĐCS Trường
ĐH Quốc tế phối hợp Ban Thanh tra nhân dân tổ chức thanh tra giảng dạy và thanh
tra thi cử trong toàn Trường; đồng thời phối hợp với Ban quản lý các dự án đầu tư
xây dựng, mua sắm trang thiết bị phục vụ giảng dạy và NCKH với vai trò quan sát
viên nhằm giám sát quy trình mời thầu, mở thầu đúng theo quy định của nhà nước.
 Các công đoàn cơ sở như CĐCS Trường ĐH Bách Khoa, CĐCS Trường ĐH
KHXH&NV, CĐCS Trường ĐH Kinh tế - Luật, CĐCS Viện Đào tạo Quốc tế,
CĐCS Trường Phổ thông Năng khiếu, CĐCS Trung tâm Quản lý Ký túc xá, CĐCS
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Trung tâm GDQP-ANSV, CĐCS Nhà xuất bản, CĐCS Ban Quản lý Dự án, CĐCS
Trung tâm KT&ĐGCLĐT, CĐCS Trung tâm Lý luận Chính trị… đã thực hiện tốt
công tác kiể m tra Tài chiń h Công đoàn theo đúng kế hoa ̣ch (định kỳ 1 lần/ quý),
thực hiê ̣n theo đúng mẫu biể u quy đinh,
̣ bao gồm kiểm tra Công tác thu chi tài
chính, Báo cáo quyết toán thu – chi tài chính, kiể m kê quỹ tiề n mă ̣t, kiểm tra việc
quản lý sử dụng tài chính, tài sản công đoàn có biên bản gửi về Công đoàn ĐHQGHCM.
 Riêng CĐCS Ban Quản lý Dự án xây dựng trong Quý 3/2014 đã tổ chức Hội nghị
UBKT bầu Phó Chủ nhiệm UBKT khóa V (2014-2019) và CĐCS Trường ĐH Bách
Khoa đã tiến hành kiểm tra giám sát báo cáo tài chính cho Hội nghị cán bộ Công
đoàn năm 2014 được tổ chức tại Vũng Tàu.
 Đặc biệt trong quý này UBKT CĐCS Trung tâm Quản lý Ký túc xá: có nhận được
đơn kiến nghị của vợ đoàn viên công đoàn kiến nghị về việc chồng vi phạm chế độ
một vợ, một chồng. Qua tìm hiểu và hòa giải đã rút đơn kiến nghị.
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
tương đối tốt kế hoạch công tác đề ra và nhiệm vụ do BCH Công đoàn giao cho
trong quý 3/2014.



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.



Phần lớn các CĐCS thực hiện tốt, đầy đủ theo kế hoạch công tác kiể m tra Tài chin
́ h
Công đoàn, công tác kiểm tra định kỳ về việc chấp hành Điều lệ Công đoàn; tổ chức
và tuyên truyền Điều lệ công đoàn; thủ tục kết nạp và trao thẻ công đoàn.
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.


Tuy nhiên, công tác UBKT vẫn chưa thực hiện được một số công tác đã đề ra
trong kế hoạch. Một số (03/21) CĐCS chưa cung cấp thông tin về công tác hoạt
động của UBKT tại đơn vị, do đó công tác tổng hợp thống kê cũng chưa được đầy
14

đủ và chính xác (CĐCS Cơ quan ĐHQG-HCM, CĐCS Thư viện Trung tâm, CĐCS
Trung tâm ICDREC…).
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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 4/2014.



Tiếp tục xem xét việc thành lập CĐCS mới TT Manar.



Tổ chức hội nghị tổng kết Công đoàn ĐHQG-HCM năm học 2013-2014 ngày
08/10/2014.



Tiếp tục chuẩn bị kế hoạch tổ chức ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 cấp ĐHQGHCM. Phát động giải thưởng “Cán bộ viên chức phục vụ công tác Giáo dục và Đào
tạo” lần I – năm 2014.



Chuẩn bị tham dự Hội nghị Thường niên ĐHQG-HCM (tháng 12/2014)



Chuẩn bị một số hoạt động nhân dịp chào mừng kỷ niệm 86 năm thành lập Đảng
CSVN 3/2.



Tiếp tục hướng dẫn các CĐCS chọn phương án tổ chức đại hội nhiệm kỳ 20142019.



Chuẩn bị thu nhận đơn và xét chọn cho CBVC đăng ký vào ở Nhà Công vụ ĐHQGHCM.



Tổ Dư luận xã hội chuẩn bị sơ kết và thống nhất hoạt động năm học 2014-2015,
nắm bắt dư luận và tuyên truyền về ĐHQG-HCM.



Thống nhất thời gian tổ chức hội nghị BCH theo Điều lệ CĐVN là 6 tháng/lần.
b)



Công tác Chính sách pháp luật

Triển khai và hướng dẫn xét chọn cá nhân đạt giải thưởng “Tri ân những người
phục vụ công tác giáo dục” lần I – năm 2014 nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam
20/11.
c) Công tác báo cáo tổng hợp

 Báo cáo tổng hợp số liệu tổ chức cả năm (Hạn chót là ngày 15/10);
 Báo cáo chi tiết số liệu tổ chức cả năm (Hạn chót là ngày 15/10);
 Báo cáo số liệu hoạt động nữ công năm học 2014 - 2015 (Hạn chót là ngày 22/10);
 Báo cáo học kỳ I/2015 (Hạn chót là ngày 20/01);
 Báo cáo tổng hợp số liệu tổ chức cả năm (Hạn chót là ngày 23/02);
 Báo cáo chi tiết số liệu tổ chức cả năm (Hạn chót là ngày 23/02);
 Báo cáo quý I/2015 (Hạn chót là ngày 12/3);
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 Báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà”
năm 2015 (Hạn chót là ngày 20/3).
2. Công tác tuyên giáo – Văn thể
 Tuyên truyề n vâ ̣n đô ̣ng các Công đoàn viên thi đua lâ ̣p thành tić h tố t trong công tác
chào mừng kỷ niê ̣m các ngày lễ lớn: ngày thành lập Hội liên hiệp PNVN 20/10, kỷ
niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam, ngày Quốc phòng toàn dân 22/12.
 Tiế p tu ̣c tuyên truyề n sâu rộng Hiế n Pháp 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).
 Tiế p tu ̣c tuyên truyề n về tình hiǹ 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”.
 Triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời
năm 2014”
 Triển khai thực hiện Kết luận 79-KL-TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về đẩy
mạnh thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 28/1/2008 của Ban Chấp hành Trung
ương Đảng (khóa X) về “Tiế p tu ̣c xây dựng giai cấ p công nhân Viê ̣t Nam thời kỳ
đẩ y ma ̣nh công nghiê ̣p hóa, hiê ̣n đa ̣i hóa đấ t nước”
 Triển khai kế hoạch Hội diễn văn nghệ cấ p ĐHQG-HCM.
 Triển khai kế hoạch tổ chức kỷ niê ̣m ngày Nhà Giáo Viê ̣t nam 20/11.
 Tham dự hội thao LĐLĐ Tp dành cho khối GD & ĐT ( 20/11);
 Tổ chức phổ biến và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp NK
2013-2018 cho các CĐCS;
 Triển khai và tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Quốc phòng toàn dân 22/12,
tổ chức giải bóng chuyền .
3. Công tác nữ công
Tham dự Hội thi: “Cán bộ nữ công giỏi” năm 2014 cấp Thành phố, cụ thể:
Cấp TP: *Vòng loại từ 12-17/10/2014, gồm 3 phần thi:
TỰ GIỚI THIỆU: HÁT, HÒ, VÈ
KIẾN THỨC
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XỬ LÝ TÌNH HUỐNG
* Vòng chung kết: 30/10/2014 gồm 3 phần thi:
THỜI TRANG
XỬ LÝ TÌNH HUỐNG
THUYẾT TRÌNH
 Hướng dẫn Ban nữ công các CĐCS tổ chức các hoạt động kỷ niệm 84 năm ngày
Thành lập Hội LHPNVN (20/10/1930-20/10/2014).
 Triển khai bình xét phụ nữ 2 giỏi “Giỏi việc nước- Đảm việc nhà”.
 Tổ chức đoàn giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động nữ công với công đoàn
giáo dục tỉnh Cà Mau vào ngày 24-26/10/2014 nhân dịp thành lập LHPNVN
(20/10/1930-20/10/2014).
 Tham gia các hoạt động nữ công với LĐLĐ TP vào dịp 20/10/2014.
 Hướng dẫn Ban nữ công các CĐCS chuẩn bị tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết
nguyên đán: (công tác từ thiện, chăm lo quà tết cho CBVC, thăm hỏi các gia đình có
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn).
 Vận động Ban nữ công các CĐCS tổ chức các hoạt động thiết thực cho nữ CBVC
nhân dịp chào mừng ngày Quốc tế PN 8/3.
 Tham gia các hoạt động chào mừng ngày Quốc tế PN 8/3 với LĐLĐ Tp.
4. Công tác Chuyên môn – Đối ngoại
 Các CĐCS phối hợp chính quyền thực hiện tốt công tác thi học kỳ I năm học 2014
– 2015.
 Tiếp tục chỉ đạo các CĐCS phối hợp chính quyền tổ chức Hội nghị CBVC năm học
2014-2015.
5. Công tác Tài chính – Đời sống –Xã hội


Đề nghị các CĐCS nộp và gửi báo cáo Tài chính và ĐPCĐ, KPCĐ quý 3/2014 (từ
1/10 đến 10/10), đề nghị các đơn vị đã trích nộp 2% KPCĐ quý 3/2014, 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 Đắk Nông năm 2015.



Chuẩn bị công tác đi từ thiện nhân dịp tết Nguyên đán 2015.



Kế hoạch chăm lo CBVC-LĐ nhân dịp tết Nguyên đán 2015.
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6. Công tác UBKT


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.



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



Kiểm tra đồng cấp hoạt động công đoàn ĐHQG-HCM



Kiểm tra đồng cấp công tác tài chính 06 tháng năm 2014 (tháng 10/2014)



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



Báo cáo tổng kết hoạt động UBKT năm 2014



Tổ chức việc phân loại, đánh giá hoạt động của Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn các
cấp năm 2014.

7. 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 mười nhiệm kỳ
2012 – 2017 dự kiến vào thứ Tư 22/4/2015 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
(Đã ký)

LÂM TƯỜNG THOẠI
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