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NGHỊ QUYẾT
HỘI NGHỊ LẦN THỨ CHÍN BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN
ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NHIỆM KỲ 2012-2017
Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Công đoàn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí
Minh (gọi tắt là Công đoàn ĐHQG-HCM) nhiệm kỳ 2012-2017 diễn ra vào
ngày 01 tháng 10 năm 2014 tại phòng họp 201, Nhà Điều hành ĐHQG-HCM.
I. Sau khi thảo luận những nội dung do Ban Thường vụ trình bày, Ban Chấp hành thống
nhất nội dung sau:
1. Thông qua báo cáo hoạt động quý III/2014 và phương hướng hoạt động từ ngày
01/10/2014 đến 22/4/2015 của Công đoàn ĐHQG-HCM và giao cho Văn phòng
tiếp tục hoàn chỉnh bổ sung theo ý kiến của các ủy viên Ban Chấp hành và Ủy ban
kiểm tra Công đoàn ĐHQG-HCM đóng góp trước khi trình Chủ tịch ký.
2. Công đoàn ĐHQG-HCM, các Ban chuyên đề Công đoàn ĐHQG-HCM và các
CĐCS trực thuộc thực hiện theo phương hướng trong báo cáo Hội nghị Ban chấp
hành Công đoàn ĐHQG-HCM lần thứ chín, nhiệm kỳ 2012-2017.
3. Thực hiện theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam đã được Đại hội lần thứ XI Tổng
Liên đoàn Lao động Việt Nam thông qua sẽ tổ chức họp hội nghị Ban Chấp hành
Công đoàn ĐHQG-HCM là 6 tháng/lần.
4. Tập trung hoàn thành các công việc trọng tâm từ ngày 01/10/2014 đến 22/4/2015
như sau:
-

Giao cho Văn phòng, Ban TC- CSPL - TH chuẩn bị tổ chức Hội nghị tổng kết
hoạt động công đoàn ĐHQG-HCM năm học 2013-2014 và phương hướng hoạt
động Công đoàn ĐHQG-HCM năm học 2014-2015 vào ngày 08/10/2014.

-

Giao cho Văn phòng, Ban TC – CSPL – TH chuẩn bị công tác tập huấn cán bộ
công đoàn vào cuối quý IV.

-

Giao cho Ban Nữ công chuẩn bị tham dự hội thi “Cán bộ Nữ công giỏi” cấp
LĐLĐ TP.HCM và tổ chức đoàn CBCĐ nữ giao lưu với Công đoàn giáo dục
tỉnh Cà Mau nhân dịp thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10 từ ngày
24 -26/10/2014.

-

Giao cho Ban Tuyên giáo chuẩn bị tham dự Hội thao LĐLĐ TP.HCM, Chuẩn
bị Hội thi Văn nghệ cấp Công đoàn ĐHQG-HCM.

-

Giao cho các ban chuyên đề chuẩn bị các hoạt động sắp tới.

-

Phối hợp với Chính quyền tham dự Hội nghị CBVC-LĐ ở các đơn vị.

-

Giao cho các Trưởng ban chuyên đề hoàn tất bảng chấm điểm các CĐCS năm
học 2014-2015.

-

Giao cho Văn phòng, Ban TC-CSPL-TH chuẩn bị giải thưởng “Cán bộ viên
chức phục vụ công tác Giáo dục và Đào tạo” Lần I.

-

Giao cho Ban TC-CSPL-TH chuẩn bị xét đơn CBVC-LĐ trẻ vào ở Nhà công
vụ ĐHQG-HCM.

II. Ban Chấp hành Công đoàn ĐHQG-HCM giao cho Ban Thường vụ Công đoàn ĐHQGHCM tiếp thu ý kiến đóng góp của các đồng chí dự Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn
ĐHQG-HCM để hoàn chỉnh các văn bản trước khi ban hành và tổ chức thực hiện.
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