
 

 

NGHỊ QUYẾT 

HỘI NGHỊ LẦN THỨ HAI BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN  

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NHIỆM KỲ 2018-2023 

 
 

 

Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Công đoàn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 

(gọi tắt là Công đoàn ĐHQG-HCM) nhiệm kỳ 2018-2023 diễn ra vào ngày 15 tháng 3 năm 

2018 tại phòng họp 201, Nhà Điều hành ĐHQG-HCM. Sau khi thảo luận những nội dung 

do Thường trực trình bày, Ban Chấp hành thống nhất quyết nghị các nội dung sau:  

Điều 1. Về việc thành lập và hoạt động các Ban. 

1.1. Thống nhất việc thành lập các Ban chuyên đề như sau:  

- Ban Tổ chức –Tổng hợp 

- Ban Chuyên môn 

- Ban đối ngoại 

- Ban Chính sách Pháp luật 

- Ban Tuyên giáo 

- Ban Nữ công  

- Ban Tài chính đời sống – Công tác xã hội 

- Ban Tin học – website Công đoàn 

1.2. Thống nhất phân công nhiệm vụ các thành viên trong Ban Thường trực 

Công đoàn ĐHQG-HCM phụ trách các CĐCS. 

1.3. Thống nhất phân công nhiệm vụ các thành viên trong Ban Chấp hành 

Công đoàn ĐHQG-HCM phụ trách các Ban. 

1.4. Giao nhiệm vụ các Ban chuyên đề tổ chức họp Ban để: 

- Hoàn chỉnh nhân sự của Ban và trình Ban Thường vụ Công đoàn ĐHQG-HCM để 

ra Quyết định thành lập các ban. 

- Soạn thảo kế hoạch phương hướng  hoạt động của Ban nhiệm kỳ 2018-2023 và 

cho từng năm. 
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- Soạn thảo kế hoạch trước mắt cho quý 2/2018. 

- Giao cho các Ban soạn thảo Quy chế chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn, quy trình 

hoạt động của Ban. Sau đó chuyển về văn phòng tổng hợp để Ban chấp hành ra 

quyết định.  

Điều 2. Về việc sửa quy chế hoạt động của Công đoàn ĐHQG-HCM và Quy chế làm việc 

của Ban chấp hành Công đoàn ĐHQG-HCM. 

Hội nghị thống nhất giao cho bộ phận văn phòng tổng hợp ý kiến của các ủy viên 

Ban Chấp hành và Ủy ban kiểm tra Công đoàn ĐHQG-HCM đóng góp cho dự thảo Quy 

chế hoạt động của Công đoàn ĐHQG-HCM và Quy chế làm việc của Ban chấp hành Công 

đoàn ĐHQG-HCM. Sau khi hoàn chỉnh, gửi các quy chế nói trên đến BCHCĐ để xem xét 

lần cuối trước khi ban hành chính thức. 

Điều 3. Về việc họp Ban thường vụ và Ban Chấp hành. 

- Hội nghị Ban Thường vụ 1 tháng 1 lần. 

- Hội nghị Ban Chấp hành 3 tháng 1 lần. 

- Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng 6 tháng 1 lần. 

Điều 4. Về việc giao Ban thường vụ theo dõi triển khai nghị quyết. 

Ban Chấp hành Công đoàn ĐHQG-HCM giao cho Ban Thường vụ Công đoàn 

ĐHQG-HCM 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. 
 

Ban Chấp hành Công đoàn ĐHQG-HCM giao cho Ban Thường vụ Công đoàn ĐHQG-HCM 

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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Nơi nhận:                  Chủ tịch  

− BCH,UBKT CĐ ĐHQG-HCM (để thực hiện);                    

− Đảng ủy, BGĐ ĐHQG-HCM (để b/c);  

− Các Ban CĐ (để thực hiện);  
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