
 1

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

COÂNG ÑOAØN ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 49/CĐ-ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh,ngày 21 tháng 4 năm 2016 

 
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG QUÝ I/2016 (từ ngày 28/01/2016-20/4/2016) 

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG QUÝ 2/2016 
(từ ngày 20/4/2016-20/7/2016) CỦA CÔNG ĐOÀN ĐHQG-HCM 

TẠI HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH LẦN THỨ 13 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 12 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 

− Ban hành các Quyết định: 

+ Phân công cán bộ giữ thủ quỹ (Võ Thị khánh Mỹ) Công đoàn ĐHQG-HCM thay cho 

01 người đã nghỉ. 

+ Bổ sung nhân sự vào tổ Dư luận xã hội Công đoàn ĐHQG-HCM (01 người) thay cho 

01 người đã nghỉ. 

+ Thành lập đoàn kiểm tra các CĐCS đợt 1 năm 2016. 

+ Bổ sung nhân sự vào BCH CĐCS Trường Phổ thông Năng khiếu (01 đ/c), Trường 

ĐH KHXH&NV (04 đ/c). 

+ Bổ sung chức danh Phó Chủ tịch CĐCS Trường Đại học KHTN (đ/c Dương Thị Bích 

Huệ) thay cho đồng chí Quách Ngô Diễm Phương. 

+ Bổ sung chức danh Chủ nhiệm UBKT CĐCS Trường ĐH KHXH&NV (đ/c Hồ 

Quang Trinh).  

−−−− Tiếp tục tập trung chỉ đạo các CĐCS công tác chuẩn bị Hội nghị CBVC-LĐ năm học  

2016-2017. Đã có thêm 3 đơn vị tổ chức hội nghị CBVC-LĐ (CĐCS Cơ quan ĐHQG-HCM; 

CĐCS Trung tâm Khảo thí và Đánh giá Chất lượng Đào tạo; CĐCS Nhà Xuất Bản). 

−−−− Đã có 19/23 CĐCS tổ chức hội nghị Sơ kết nửa nhiệm kỳ 2012 – 2017. 
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−−−− Ngày 04/3/2016 Ban Thường vụ Công đoàn ĐHQG-HCM đã làm việc với Ban 

Thường vụ Đảng ủy ĐHQG-HCM và được Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQG-HCM 

đánh giá cao hoạt động của Công đoàn ĐHQG-HCM trong thời gian qua. 

−−−− Đã tổ chức họp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn ĐHQG-HCM về 

việc lấy ý kiến giới nhân sự dự kiến giới thiệu những người của ĐHQG-HCM ứng cử 

đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân TP.HCM nhiệm kỳ 2016 

– 2021. 

−−−− Đã hướng dẫn 02 đơn vị là Trung tâm Xuất sắc và Trung tâm Quản lý nước và 

Biến đổi khí hậu thành  lập công đoàn cơ sở tại đơn vị. 

−−−− Đã tổ chức buổi họp mặt các giữa chính quyền và CBCĐ nhân dịp cuối năm 

2015 và đón mừng năm mới 2016 vào ngày 29/01/2016.   

−−−− Phối hợp Tổ Dư luận Xã hội đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ tiếp cận dư 

luận xã hội cho 30 CBCĐ là thành viên Tổ Dư luận Xã hội Công đoàn ĐHQG-HCM 

và phụ trách công tác tuyên giáo của 23 CĐCS vào ngày 13/4/2016. 

• Công đoàn cơ 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 

−−−− Quyết định tặng giấy khen Chuyên đề của Ban Chấp hành Công đoàn ĐHQG-HCM 

cho 09 tập thể tham dự Hội thi “Thời trang và Sự trải Nghiệm”.   

−−−− Đã triển khai Hội thi “An toàn – Vệ sinh viên giỏi” năm 2016 do LĐLĐ TP tổ chức 

và có 03 CĐCS tham gia hội thi: Trường Đại học Bách khoa, Trường Đại học Khoa học Tự 

nhiên, Trường Đại học Kinh tế - Luật.  

c) Tổng hợp Báo cáo 

− Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM đã nhận báo cáo của các đơn vị gửi như sau: 

Báo cáo quý 1/2016 (hạn chót là ngày 12/3/2016) 

− 9/23 CĐCS nộp báo cáo đúng hạn. 

− 10/23 CĐCS nộp báo cáo trễ hạn: CĐCS Trường Đại học Bách khoa; CĐCS 

Trường Đại học Kinh tế - Luật; CĐCS TVTT; CĐCS PTN Công nghệ Nano; CĐCS TT KT & 

ĐG CLĐT (15/3); CĐCS TT LLCT;CĐCS Trường PTNK  (16/3); CĐCS Khu CNPM (18/3); 

CĐCS Nhà Xuất Bản; CĐCS Viện Đào tạo Quốc tế (28/3). 
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− 4/23 CĐCS chưa nộp báo cáo: CĐCS Trung tâm GDQP-ANSV; CĐCS Cơ 

quan ĐHQG-HCM; CĐCS ICDREC; CĐCS Trung tâm Đại học Pháp.   

Báo cáo kết quả tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc trường – Đảm việc 

nhà” năm 2015 (Hạn chót là ngày 20/3/2016). 

− 8/23 CĐCS nộp báo cáo đúng hạn. 

− 7/23 CĐCS nộp báo cáo trễ hạn: CĐCS Trường ĐH KHTN; CĐCS Trường Đại 

học KHXH & NV; CĐCS Cơ quan ĐHQG-HCM; CĐCS Trường Đại học Kinh tế - 

Luật; CĐCS Viện Môi trường và Tài nguyên; CĐCS Trung tâm Lý luận chính trị 

(24/3); CĐCS Ban QLDA XD; CĐCS Trường PTNK (30/3).  

− 8/23 CĐCS chưa nộp báo cáo: CĐCS Trường Đại học CNTT; CĐCS TT GDQP-

ANSV; CĐCS Viện Đào tạo Quốc tế; CĐCS Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Thiết kế 

Vi mạch; CĐCS Trung tâm Đại học Pháp.   

Báo cáo tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 

2016- 2021 đợt 1 (hạn chót 06/4/2016). 

− 10/23 CĐCS nộp báo cáo đúng hạn. 

− 2/23 CĐCS nộp báo cáo trễ hạn: CĐCS TT GDQP-ANSV (7/4); CĐCS TT DV XT 

& ĐT (8/4); CĐCS Trường PTNK (15/4). 

− 11/23 CĐCS chưa nộp báo cáo: CĐCS Trường Đại học CNTT; CĐCS Ban QLDA; 

CĐCS Khu CNPM; CĐCS PTN công nghệ Nano; CĐCS Viện Đào tạo Quốc tế; CĐCS TT 

KT & ĐG CLĐT; CĐCS Khoa y; CĐCS TT Đại học Pháp; CĐCS TT ICDREC. 

2. Công tác nữ công 

• Công đoàn ĐHQG-HCM 

-  Hướng dẫn Ban nữ công các CĐCS chuẩn bị tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết  

nguyên đán: (công tác từ thiện, phối hợp với BCH CĐCS chăm lo quà tết cho CBVC, thăm 

hỏi các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn). 

-  Chỉ đạo các Ban  nữ công các CĐCS tổ chức  các hoạt động chào mừng ngày Quốc tế 

PN 8/3 cho nữ CBVC. 

-  Chỉ đạo các Ban nữ công các CĐCS tổ chức thêm đợt khám phụ khoa cho nữ CBVC  

(ngoài đợt khám tổng quát chung). 

- Đã triển khai Công văn số: 13/CĐ-ĐHQG ký ngày 29/02/2016 về việc xét kỷ niệm 

chương "Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam" năm 2016 đến các CĐCS. 
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- Đã triển khai Công văn số: 12/CĐ-ĐHQG ký ngày 29/02/2016 về việc tham gia hoạt 

động "Lễ hội áo dài Thành phố Hồ Chí Minh lần 03 năm 2016". Kết quả có 13/23 CĐCS 

triển khai thực hiện: Trường Đại học Bách Khoa; Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 

Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Trường Đại học Quốc tế, Trường Đại học 

Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Cơ quan Đại học Quốc gia, Thư viện 

Trung tâm, Ban Quản lý Dự án xây dựng, Khoa Y, Khu Công nghệ Phần mềm, Trung tâm 

Quản lý Ký túc xá, Nhà Xuất bản. Riêng Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn đã cử 

01 đội tuyển CBVC- ĐVCĐ của Khoa Việt Nam học tham gia Hội thi “Duyên dáng Áo dài 

năm 2016” do Sở Du lịch TP, HCM tổ chức, kết quả đạt giải “Người nước ngoài mặc trang 

phục áo dài đẹp nhất”.  

- Tham gia Hội thi ẩm thực với chủ đề “ Nối vòng tay lớn” do LĐLĐ TP tổ chức nhằm 

chào mừng 106 năm ngày Quốc tế PN 8/3 và 1976 năm cuộc khởi nghĩa hai bà Trưng: Ban 

nữ công Công đoàn ĐHQG-HCM phối hợp với 2 CĐCS (Trường Đại học Kinh tế - Luật và 

Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn) tổ chức gian hàng ẩm thực tại Nhà khách 

Thanh đa và vận động 100 ĐVCĐ của 23 CĐCS tham gia ủng hộ. 

- Ban nữ công Công đoàn ĐHQG-HCM tổ chức Hội thi thời trang với chủ đề: “Thời 

trang và Sự trải nghiệm” với sự tham gia của 18 đội thi đến từ 16 CĐCS (Trường Đại học 

Bách Khoa, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân 

văn, Trường Đại học Quốc tế, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Kinh 

tế - Luật, Viện Môi trường và Tài nguyên, Cơ quan Đại học Quốc gia, Thư viện Trung tâm, 

Ban Quản lý Dự án xây dựng, Khoa Y, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – An ninh Sinh viên, 

Trung tâm Quản lý Ký túc xá, Phòng Thí nghiệm Công nghệ Nano, Trung tâm Đại học Pháp, 

Trung tâm Dịch vụ và Xúc tiến Đầu tư). Kết quả như sau: 

+ Giải nhất : Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, 

+ Giải nhì : Trường Đại học Quốc tế 

+ 02 Giải ba : Cơ quan Đại học Quốc gia và Trường Đại học Bách Khoa  

+ 02 Giải khuyến khích: Trường Đại học Kinh tế - Luật và Trung tâm Giáo dục Quốc phòng 

– An ninh Sinh viên. 

+ 02 Giải ấn tượng : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên  và Khoa Y 

 + Giải  thuyết trình hay: Trường Đại học Bách Khoa. 

- Phối hợp với Câu lạc bộ Robotics (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên) tổ chức khóa 

học cơ bản Kỹ sư nhí Wedo miễn phí dành riêng cho con em cán bộ ĐHQG-HCM nhân dịp 

“Tháng hành động vì trẻ em” vào ngày 23/4/2016 tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. 

- Đã cung cấp Sổ tay Công tác nữ công năm 2016 về cho thành viên Ban nữ công Công 

đoàn ĐHQG-HCM và Ban nữ công các CĐCS. 
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• Công đoàn cơ sở 

- Tổ chức tặng quà cho CBVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Bính thân 

và tổ chức đoàn từ thiện tại các cơ sở xã hội, cụ thể: 

+ CĐCS Trường Đại học Bách Khoa: tổ chức tặng quà cho CBVC có hoàn cảnh khó 

khăn, tổ chức đoàn thăm và tặng quà tại Xã Khánh Thạnh tân-Mỏ cày bắc- Bến Tre. 

+ CĐCS Trường Đại học Kinh tế - Luật tổ chức đoàn thăm và tặng quà cho bà con 

nghèo ở Đắc Nông, Tiền Giang. 

+ CĐCS Trường Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, CĐCS Trường Đại học 

Quốc tế, CĐCS Trường Phổ thông Năng khiếu: tổ chức tặng quà cho CBVC có hoàn 

cảnh khó khăn 

- Tổ chức hội thi ẩm thực, cắm hoa, trò chơi nhân dịp chào mừng 8/3, cụ thể:  

+  CĐCS Trường Đại học Bách Khoa: Tổ chức Hội thi ẩm thực với chủ đề “Sắc màu 

Bách khoa” vào ngày 04/3/2016 thu hút hơn 800 CBVC tham dự. 

+ CĐCS Trường Đại học Khoa học Tự nhiên: Tổ chức các hoạt động: kéo co, đi ba 

chân, xe đạp chậm; tổ chức ngày hội giới thiệu sản phẩm do các đơn vị doanh nghiệp 

có thương hiệu: thời trang Hạnh, thời trang Tuyết, may Nhà Bè, thực phẩm khô (hải 

sản khô, gạo, nước mắm…), các loại mỹ phẩm và các sản phẩm “cây nhà lá vườn”: 

của toàn thể quý thầy/ cô giới thiệu sản phẩm của gia đình, của tỉnh nhà (sữa, dầu 

dừa, mật ong, bánh các loại, rượu nếp, rượu yến…) vào ngày 04/3/2016 thu hút hơn 

500 CBVC tham dự. Nhân dịp này, Nhà trường cũng đã tặng gần 400 phần quà trị giá 

200.000 đ/phần cho các nữ CBVC-LĐ. 

+ CĐCS Trường Đại học Quốc tế: Tổ chức Hội thi nấu ăn với chủ đề “Ngày quý ông 

vào bếp” đã thu hút được 15 tổ công đoàn các đơn vị nhiệt tình tham gia. 

+ CĐCS Trung tâm Quản lý Ký túc xá: Tổ chức Hội thi nấu ăn “Khi quý ông vào bếp”. 

- Tổ chức cho  nữ đoàn viên công đoàn tham quan, du lịch, cụ thể: 

+ CĐCS Trường Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn: Tổ chức chuyến tổ chức 

chuyến sinh hoạt dã ngoại vào ngày 13/3/2016  tại Khu Du lịch The BCR, quận 9.  

+ CĐCS Viện Môi trường & Tài nguyên: tổ chức cho chị em dã ngoại tại Làng bưởi Tân 

Triều Đồng Nai 50 cán bộ tham dự . 

+  CĐCS Ban Quản lý Dự án xây dựng: Tổ chức tham quan, nghỉ dưỡng cho đoàn viên  

nữ nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 tại LaGi, Bình Thuận 

- Tổ chức tặng quà, tổ chức tiệc liên hoan cho nữ CBVC nhân ngày 8/3:           

CĐCS Trường Đại học Bách Khoa,  CĐCS Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, CĐCS 

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, CĐCS Kinh tế - luật; CĐCS Viện Đào tạo 

Quốc tế,   CĐCS Trường Phổ thông Năng khiếu, CĐCS Khu Công nghệ phần mềm,  CĐCS 
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Phòng Thí nghiệm Công nghệ Nano, CĐCS Nhà xuất bản,  CĐCS Thư viện Trung tâm,  

CĐCS Ban Quản lý Dự án xây dựng, CĐCS Khoa Y , CĐCS Trung tâm Lý luận Chính trị 

CĐCS Trung tâm Dịch vụ và Xúc tiến Đầu tư.  

- Khám sức khỏe, cụ thể: CĐCS trường ĐH Bách Khoa, CĐCS Trường Phổ thông 

Năng khiếu. 

- Hoạt động khác, cụ thể: 

+ CĐCS Viện Đào tạo Quốc tế: Triển khai công tác may đồng phục cho CBNV Nữ tại 

đơn vị. 

+ CĐCS Phòng Thí nghiệm Công nghệ Nano: Phối hợp với Chi đoàn tổ chức sinh nhật 

hàng tháng cho các CB-VC-NLĐ. 

+  CĐCS Trường Đại học Bách Khoa: Tổ chức ngày hội bán hàng thời trang  nhân dịp Tết 

Bính Thân vào ngày 20/01/2016.     

3. Công tác Tuyên giáo – Văn thể 

a) Công tác Tuyên giáo 

• Công đoàn ĐHQG-HCM 

− Tuyên truyền vận động các Công đoàn viên thi đua lập thành tích tốt trong công tác 

chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn: Lễ Kỷ niệm 86 năm ngày thành lập ĐCS VN 

(03/02/1930 - 03/02/2016), đón Tết Nguyên Đán Bính Thân, Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3,   

Ngày giỗ tổ Hùng Vương 10/3. 

− Triển khai tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng 

nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 –2021, phòng chống tham nhũng… 

− Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy tập (24/4/1906 – 

24/4/2016). 

− Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội năm 2015 và phương hướng 

nhiệm vụ năm 2016. 

− Tích cực hưởng ứng cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 

Minh theo 04 chủ đề từ năm 2012 - 2015.  

− Tuyên truyền, vận động xem bộ phim tài liệu “Biển đảo Việt Nam – Nguồn cội tự bao 

đời”, cụ thể đã tải bộ phim trên trang website Công đoàn ĐHQG-HCM và gửi đĩa phim về 

cho các 23 CĐCS. 

− Tiếp tục tuyên truyền về tình hình biển Đông, vận động đóng góp ủng hộ các chương 

trình Khu xây dựng Nghĩa sỹ Hoàng Sa.  
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• 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.  

+  CĐCS Trường Đại học Bách Khoa: Tổ chức cho Ban Chấp hành Công đoàn trường 

giao lưu cùng Chủ tịch Công đoàn bộ phận tại khu căn cứ Xẻo quýt – Đồng tháp, viếng 

lăng Cụ Phó bản thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kết hợp triển khai các hoạt động công 

đoàn sau Tết nguyên đán; Gặp mặt với Ban Giám hiệu trường tiểu học Tân Hiệp – Thạnh 

Hóa, Long An trao đổi kế hoạch và kinh phí hỗ trợ xây nhà ăn, bếp ăn cho học sinh; Triển 

khai các hoạt động chào mừng kỷ niệm 40 năm thành lập Công đoàn trường Đại học Bách 

khoa. 

+  CĐCS Trường Đại học Khoa học Tự nhiên: Triển khai hát chào cờ đầu tuần tại sân 

trường. Phối hợp tổ chức và hỗ trợ kinh phí giải thưởng (13.300.000đ) cho hội thi học tập 

và làm theo lời Bác “Sáng mãi tên Người” lần VII – năm 2016. Phối hợp với Nhà trường tổ 

chức Hội nghị đại diện cử tri Trường Đại học Khoa học Tự nhiên lấy ý kiến về người (đ/c 

Nguyễn Thị Huyền) ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân TP.HCM khóa IX (2016-2021): 

110 cử tri, 8 ý kiến, thống nhất 100%. 
 

+ CĐCS Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn: Tổ chức buổi tổng kết, tặng 

kỷ niệm chương và trao giải phong trào thi đua “Xanh – Sạch – Đẹp” năm 2015 cho các đơn 

vị đạt giải Nhất, Nhì và Ba; đồng thời phát động phong trào thi đua “Xanh – Sạch – Đẹp” 

năm 2016 trong toàn Trường với các nội dung: phong trào “Xanh – sạch – đẹp”, thực hiện 

nếp sống văn minh đô thị, thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ và bảo 

hộ lao động; Thông báo kết quả và phát thưởng cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp hưởng ứng 

“Ngày Pháp Luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam” của CĐ Trường Phối hợp với 

Ban Thanh tra – Pháp chế tổ chức với 02 giải tập thể và 08 giải cá nhân (01 giải nhất, 02 giải 

Nhì, 03 giải Ba và 02 giải Khuyến khích). 

+ CĐCS Trường Đại học Kinh tế - Luật tổ chức Tết trồng cây sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. 

+ CĐCS Viện Môi trường và Tài nguyên: 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 vi chế làm việc”; Triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức sinh hoạt chuyên 
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“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”. 

+ CĐCS Phòng Thí nghiệm Công nghệ Nano: Tuyên truyền, phát động tết trồng cây 

sau kỳ nghỉ lễ tết Nguyên đán. 

+ CĐCS Trung tâm Quản lý Ký túc xá: Hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác, 

KTX tổ chức trồng 45 cây xanh trong khuôn viên khu A và khu A mở rộng.  

+ CĐCS Thư viện Trung tâm: Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương 

đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị bằng hình thức trưng bày 

triển lãm sách về cuộc đời và tư tưởng của Bác trong nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống 

chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm để cán bộ công đoàn viên học tập noi theo; Tổ chức 

tuyên truyền vận động “Dân số - KHHGĐ - Môi trường”. 

+ CĐCS Ban Quản lý Dự án xây dựng: Đoàn viên công đoàn tham gia ngày hội sức 

trẻ với chủ đề “Vì khu đô thị ĐHQG-HCN xanh – sạch – hiện đại” do Ban Cán sự đoàn 

ĐHQG-HCM tổ chức; Tuyên truyền kết quả phát triển KT-VH-XH năm 2015 và phương 

hướng nhiệm vụ năm 2016 theo HD CV số 24/CĐ-ĐHQH ngày 25/3/2016 tại buổi họp giao 

ban của đơn vị, số lượng tham gia: 50 người; Tuyên truyền về luật bầu cử và Ngày  bầu cử  

đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 

(tại buổi họp giao ban của đơn vị, số lượng tham gia: 100 người). 

+  CĐCS Trung tâm Dịch Vụ Xúc Tiến Đầu Tư: Phối hợp với chính quyền tổ chức đi 

viếng nghĩa trang thành phố, nghĩa trang liệt sỹ thành phố và chúc Tết Bính Thân 2016 tại 

các đơn vị trong ĐHQG.HCM, các Khu phố và chính quyền địa phương; Tiếp tục phát động 

phong trào “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đến từng công đoàn viên của 

Trung tâm. 

b) Công tác văn thể 

• Hoạt động Công đoàn ĐHQG-HCM 

− Thành lập đội văn nghệ tham dự Liên hoan “Tiếng hát giáo viên toàn quốc lần thứ IV” 

tại khu vực phía Nam – năm 2016 do Công đoàn GDVN tổ chức vào ngày 10, 11/4/2016 tại 

Hội trường Trường ĐH Bách Khoa với chủ đề “Tổ quốc - Tình yêu & Khát vọng” gồm 5 tiết 

mục ở các thể loại: đơn ca, song ca, tốp ca, nhạc cụ - ngâm thơ.  Kết quả Công đoàn ĐHQG-

HCM đã xuất sắc đạt 5 giải Nhất, đồng thời giành giải Nhất toàn đoàn trong số 28 đơn vị 

Công đoàn giáo dục các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam tham. 

 



 9

• 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-LĐ. Cụ thể: 

Trung tâm Quản lý Ký túc xá, Trường Phổ thông Năng khiếu,  Khoa Y… 

+ CĐCS Trường Đại học Bách Khoa: Tổ chức đá bóng giao hữu với Trường Đại học 

Đồng Tháp. 

+ CĐCS Trường Đại học Khoa học Tự nhiên: Duy trì việc tập luyện môn bóng đá 

Mini khối CBVC vào thứ 4 và thứ 6 hàng tuần tại sân Lam Sơn; Duy trì lớp học Yoga; Thành 

lập Câu lạc bộ Cờ vào ngày 12/3/2016 nhằm phát triển phong trào thể dục thể thao môn cờ 

vua, cờ tướng cho CBVC-NLĐ và sinh viên Trường; Phối hợp với Phòng Thí nghiệm Trí tuệ 

Nhân tạo, Trung tâm ITEC tổ chức chương trình với khóa học cơ bản Kỹ sư nhí Wedo miễn 

phí dành riêng cho con em CBVC-LĐ, có 54 cháu tham gia vào lớp học này trong 02 ngày 2 

và 3/4/2016. 
 

+ CĐCS Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn: Các câu lạc bộ Tennis, 

Bóng đá, Bóng bàn được duy trì tập luyện thường xuyên. 

+ CĐCS Trường Đại học Kinh tế - Luật : duy trì tập luyện môn Bóng đá vào các buổi 

chiều thứ hai và thứ năm hàng tuần. 

   +  CĐCS Trường Đại học Quốc tế: Tổ chức cho CBVC tham gia tập luyện môn Bóng 

đá vào các buổi chiều thứ năm hàng tuần. 

 + CĐCS Viện Đào tạo Quốc tế: Duy trì lớp Yoga miễn phí cho các CBNV rèn luyện sức 

khỏe, lớp có khoảng 10 CBVN tham gia 

 + CĐCS Phòng Thí nghiệm Công nghệ Nano: Duy trì các hoạt động thể thao tập thể: 

chơi cầu lông vào sáng chủ nhật hàng tuần tại sân vận động Phú Thọ. 

 +  CĐCS Thư viện Trung tâm: Phối hợp tổ chức giao lưu họp mặt sinh hoạt văn nghệ, 

trò chơi mừng Xuân với khoảng 100 cán bộ công đoàn viên thuộc hệ thống thư viện tại 

TVTT.  
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5. Công tác chuyên môn – Đối ngoại 

−−−− Đã phối hợp Trung tâm Đào tạo tiền Tiến sĩ tổ chức lớp phương pháp nghiên cứu 

khoa học cho 55 CBCĐ và ĐVCĐ từ 13 CĐCS học 05 ngày từ 7/4 đến 5/5/2016 tại Khu 

Công nghệ phần mềm. 

6.  Công tác tài chính – Đời sống xã hội 

a) Công tác tài chính 

•      Công đoàn ĐHQG-HCM 

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

−−−− Đã duyệt báo cáo quyết toán 6 tháng cuối năm 2015 và cấp KPCĐ quý 4/2015 cho 

các CĐCS.  

•      Công đoàn cơ sở 

−−−− Các CĐCS thực hiện tốt việc trích nộp kinh phí, đoàn phí quý 4/2015 và quý 1/2016 

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 

•      Công đoàn ĐHQG-HCM 

− Tổng số tiền quyên góp ủng hộ trong thời gian qua là 148,41 triệu cụ thể như sau: 

+ Ủng hộ xây dựng Nhà Công vụ Quảng Trị  là 143,01 triệu trong đó CĐCS Cơ quan 

ĐHQG-HCM (43,01 triệu); TGĐ Công ty CP Đầu tư Xây dựng Hải Vân (40 triệu), GĐ Công 

ty BELUGA, Phú Quốc, Kiên Giang (60 triệu) và đã chuyển 200 triệu cho Liên đoàn Lao 

động tỉnh Quảng Trị. 

+ Ủng hộ Xây dựng Khu Tưởng niệm nghĩa sỹ Hoàng Sa đợt 1: Các CĐCS đóng 

lên Công đoàn ĐHQG-HCM với  tổng số tiền 5,4 triệu trong đó: CĐCS Trung tâm Giáo 

dục Quốc phòng – An ninh Sinh viên (1.6 triệu), CĐCS Trung tâm Dịch vụ và xúc tiến đầu tư 

(2,5 triệu); CĐCS Trường Đại học Bách khoa (1 triệu); CĐCS Trung tâm Khảo thí và Đánh 

giá Chất lượng Đào tạo (0,3 triệu).  

− Ngày 19/3/2016 đã tiến hành bàn giao nhà công vụ cho LĐLĐ tỉnh Quảng Trị. 

•      Công đoàn cơ sở 

+  CĐCS Trường Đại học Bách khoa: Hỗ trợ Tết cho giáo viên trường tiểu học Nguyễn 

Văn Dinh, Mộc Hóa số tiền 7.000.000đ, tặng quà tết cho các gia đình CBVC có hoàn cảnh 

khó khăn, gửi quà đến các gia đình CBVC có tứ thân phụ mẫu hoặc bản thân CBVC không 

mai qua đời trong năm 2015. 
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+  CĐCS Trường Đại học KHTN: Ngày 23/01/2016 BNC CĐ Trường thăm và tặng 70 

phần quà cho người già và trẻ em khiếm thị ở xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long 

An, (gồm: tiền, dầu ăn, đường, sữa, bột ngọt…) tổng kinh phí  26 triệu đồng. 

+  CĐCS Trường Đại học CNTT: Phối hợp Thành đoàn TP. Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp tổ 

chức chương trình từ thiện Mùa Xuân Yêu Thương 250 phần quà có tổng trị giá gần 75 triệu 

đồng. 

+  CĐCS Trường Đại học KHXH & NV: Cử đại diện BCH CĐ Trường thăm viếng và 

tặng quà Tết cho 06 CBVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn và bệnh tật đã và đang làm việc tại 

Trường Đại học KHXH&NV - ĐHQG-HCM. 

+  CĐCS Trường Đại học Kinh tế - Luật: Ủng hộ Tặng quà Tết cho CB -VC ĐHQG gặp khó 

khăn, bị bệnh hiểm nghèo cùng với Ban nữ công CĐ ĐHQG nhân dịp Xuân Bính Thân 2016 

với số tiền 2.000.000đ, tổ chức Chương trình: “ Mang xuân tới cho người nghèo” đã huy động 

CB-GV-NV đóng góp được 78.041.000đ,  Công đoàn Trường đã đi thăm và tặng quà cho các 

hộ nghèo và trẻ em tại Tỉnh Đăk Nông, người già neo đơn tại Tiền Giang. 

+  CĐCS Trung tâm Quản lý KTX: Tổ chức ủng hộ chăm lo tết Nguyên đán Bính Thân 

2016 cho người dân địa phương tại khu phố Tân Lập và khu phố Tân Hòa với 19 phần quà số 

tiền là 9.601.500 đồng, thăm và tặng quà cho các đồng chí thương binh, cán bộ hưu trí nhân 

dịp tết Nguyên đán Bính Thân 2016 với số tiền là 8.230.000 đồng.  

+  CĐCS Trường PTNK: Phối hợp với chính quyền tổ chức thăm hỏi và tặng quà tết 

cho cán bộ viên chức về hưu mỗi phần quà 500.000đ nhân dịp Tết Bính Thân, tổ chức quyên 

góp trong cán bộ viên chức được 5.000.000đ để tặng quà tết cho Làng Thiếu niên Thủ Đức 

vào ngày 29/1/2016. 

+  CĐCS TT Lý luận Chính trị: Chăm lo tết âm lịch cho người lao động, trung bình mỗi 

đoàn viên được thưởng tết 7.500.000 đồng. Có phần quà thăm hỏi cán bộ đã từng công tác tại 

Trung tâm. 

+  CĐCS TT DV XT & ĐT: Chi mua quà chúc Tết các các Công đoàn bạn và thăm hỏi 

các gia đình chính sách tại địa phương với chi phí là hơn 8.000.000 đồng. 

+  CĐCS Khoa Y: Thăm hỏi CBVC nữ sinh con trong chế độ: 01 người với tổng số là 

1,200,000 đồng trong đó: công đoàn 200,000 đồng, vận động chính quyền: 1.000.000 đồng. 
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+  CĐCS Ban QLDA: Tặng quà CBVC-LĐ nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 

(200.000đ/phần/CĐV). 

+  CĐCS Khu CNPM: Quyên góp và ủng hộ giúp đỡ anh Nguyễn Huy Thái, tổng số tiền 

quyên góp được là 4.900.000đ . 

+ Viện Môi trường và Tài Nguyên ủng hộ 5.500.000đ chương trình đi bộ “Vì 

một tương lai xanh” do Bộ tài Nguyên Môi Trường tổ chức. 

7. Công tác Ủy ban Kiểm tra 

• Công đoàn ĐHQG-HCM 

- UBKT công đoàn ĐHQG tham gia đầy đủ các buổi họp và làm việc của BCH Công 

đoàn ĐHQG-HCM, công đoàn cấp trên (Cử 01 CBCĐ (CN UBKT) tham dự Hội nghị triển 

khai Nghị quyết 6b/TLĐ và chương trình công tác Ủy Ban kiểm tra năm 2016 do LĐLĐ 

TP.HCM tổ chức. Cử 05 đồng chí trong UBKT tham gia tập huấn công tác UBKT do LĐLĐ 

TP.HCM tổ chức). 

- Đã thực hiện kiểm tra các CĐCS trực thuộc đợt 1 năm 2016 (CĐCS Khoa y,  

CĐCS Trung tâm KT&ĐGCLĐT, CĐCS Ban QLDA, CĐCS Trung tâm Lý luận Chính trị, 

CĐCS Thư viện trung tâm, CĐCS Nhà Xuất Bản). 

- Đã cung tài liệu về chế độ, chính sách liên quan đến công tác kiểm tra và các văn bản 

hướng dẫn nghiệp vụ của Công đoàn cấp trên cho các thành viên Ủy ban Kiểm tra Công đoàn 

ĐHQG-HCM và các CĐCS, cụ thể là tài liệu hỏi đáp về “Luật khiếu nại, luật tố cáo với công 

đoàn và người lao động”. 

• Công đoàn Cơ sở 

- Phần lớn UBKT các công đoàn cơ sở (16/21) tiếp tục thực hiện các hoạt động theo quy 

chế hoạt động của UBKT: đã tổ chức kiểm tra hoạt động Công đoàn hàng quý kiểm tra về 

công tác tài chính và quỹ Công đoàn theo kế hoạch và theo đúng điều lệ của Công đoàn định 

kỳ 1 lần/ quý (bao gồm kiểm tra Công tác thu chi tài chính, Báo cáo quyết toán thu – chi tài 

chính, kiểm kê quỹ tiền mặt, kiểm tra việc quản lý sử dụng tài chính, tài sản công đoàn). Hầu 

hết BCH các công đoàn cơ sở đã thực hiện tốt công tác thu và chi, quản lý ngân sách công 

đoàn theo đúng quy định; công khai, minh bạch. 

- Bên cạnh đó một số CĐCS như CĐCS Trường ĐH Quốc tế, CĐCS Trường Phổ thông 

Năng khiếu, CĐCS Trường ĐH Kinh tế - Luật, CĐCS Trung tâm KT&ĐGCLĐT cũng đã 

tiến hành kiểm tra việc chấp hành điều lệ Công đoàn và CĐCS Khu Công nghệ phần mềm, 
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CĐCS Khoa Y, CĐCS TT DV & XT ĐT đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định, 

quy chế về dân chủ tại cơ quan.  

- Tại CĐCS Trường đại học Khoa học Tự nhiên vào ngày 13, 14/01/2016 BTV Công 

đoàn Trường đã phối hợp cùng Ủy ban Kiểm tra Công đoàn tiến hành kiểm tra hoạt động của 

22 CĐBP và Tổ CĐ trực thuộc. 

- Hầu hết các CĐCS trong quý vừa qua đều không có đơn thư khiếu nại. 

8. Công tác Dự án 245 

−−−− Triển khai kế hoạch gọi nhà thầu xây dựng cơ sở hạ tầng đường H và F. 

−−−− Tiếp cận báo, đài cung cấp thông tin dự án và trả lời đơn, thư, điện thoại thắc mắc của 

bà con. 

−−−− Thông báo họp người góp vốn từ 18/2 đến 21/2/2016 tại Khu CNPM. 

−−−− Thành lập mới Ban giám sát và tổ chức họp Ban giám sát mới. 

−−−− Thông báo mời người góp vốn bốc thăm mua nền từ ngày 11/4 đến 15/4/2016. 

−−−− Hoàn tất thủ tục giải quyết các công nợ tồn đọng giai đoạn trước với các nhà tư vấn. 

 

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 từ tháng 

28/01/2015 đến 20/4/2016. 

−−−−  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, đúng quy định theo kế hoạch công tác kiểm tra Tài 

chính Công đoàn, công tác kiểm tra định kỳ về việc chấp hành Điều lệ Công đoàn. Trong 

những tháng vừa qua tại các CĐCS đã không có thư phản ánh hoặc khiếu nại nào 

−−−− Do đặc thù của công tác UBKT phần lớn các CĐCS đều thực hiện tốt, đúng quy định 

theo kế hoạch công tác kiểm tra Tài chính Công đoàn, công tác kiểm tra định kỳ về việc chấp 

hành Điều lệ 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 thời gian qua. 
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−−−− Còn 04 CĐCS vẫn chưa tổ chức Hội nghị Sơ kết nửa nhiệm kỳ 2012 – 2017 theo 

đúng thời gian (Cơ quan ĐHQG-HCM, Trung tâm Khảo thí và Đánh giá Chất lượng Đào tạo, 

Viện Môi trường và Tài nguyên, Phòng Thí nghiệm Công nghệ Nano). 

−−−− Trong đợt này, có 05 CĐCS: CĐCS Trung tâm Giáo dục Quốc phòng, CĐCS Viện 

Đào tạo Quốc tế, CĐCS Cơ quan ĐHQG-HCM, CĐCS Nhà xuất bản, CĐCS Ban Quản lý 

Dự án xây dựng …. chưa cung cấp thông tin về công tác hoạt động của UBKT tại đơn vị 

trong báo cáo 

 
[ 

B. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN 

1. Công tác Tổ chức - Chính sách pháp luật -Tổng hợp 

a. Công tác tổ chức – Chính sách pháp luật 

− Sẽ thành lập CĐCS mới tại một số đơn vị trực thuộc ĐHQG-HCM (Trung 

tâm Quản lý nước và Biến đổi khí hậu và Trung tâm Xuất sắc). 

− Tiếp tục chỉ đạo 04 CĐCS chưa tổ chức hội nghị sơ kết nửa nhiệm kỳ theo đúng Điều 

lệ CĐVN. 

− Tổ Dư luận xã hội triển khai các hoạt động năm học 2016-2017, nắm bắt dư luận và 

tuyên truyền về ĐHQG-HCM, về bầu cử các cấp. 

− Tham dự Hội nghị Cán bộ Công đoàn 2 ĐHQG và 3 Đại học vùng tại Đà Nẵng với 

chủ đề “Vai trò của Công đoàn trong việc nâng cao đời sống văn hóa cho CBVC và Người 

lao động”. Thời gian tổ chức ngày 27, 28/5/2016. 

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

2016. 

− Phối hợp Ban Thanh tra Pháp chế ĐHQG-HCM tổ chức lớp tập huấn về công tác 

thanh tra pháp chế. 

−   Hướng dẫn và ban hành các bảng chấm điểm cho năm học 2015 – 2016. 

−   Chấm điểm và xét thi đua khen thưởng năm học 2015 – 2016. 

−   Hoàn tất hồ sơ thi đua khen thưởng gửi lên công doàn cấp trên và công bố kết thi đua  

năm học 2015-2016. 

−  Hỗ trợ cho 05 CĐCS tham gia hội thi “An toàn – Vệ sinh giỏi” do LĐLĐ TP tổ chức. 

Vòng loại ngày 6/5/2016 tại Hội trường Quận ủy , Q.5; Vòng chung kết, xếp hạng ngày 

20/5/2016 tại Cung Văn hóa Lao động. 
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b. Tổng hợp báo cáo 

− Báo cáo tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân nhiệm 

kỳ 2016- 2021 đợt 2 (hạn chót 10/5/2016). 

− Báo cáo chi tiết, tổng hợp số liệu tổ chức 6 tháng đầu năm 2016 (hạn chót là ngày 

18/5/2016). 

− Báo cáo về việc xem bộ phim “Biển đảo Việt Nam - Nguồn cội tự bao đời” hạn chót 

ngày 27/5/2016. 

− Báo cáo tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân nhiệm 

kỳ 2016- 2021 đợt 3 (hạn chót 20/5/2016). 

− Báo cáo tổng kết, số liệu tổng kết năm học (hạn chót là ngày 15/6/2016). 

− Báo cáo kết quả tổ chức thực hiện các hoạt động Dân số -Gia đình và trẻ em hàng 

năm (Hạn chót là ngày 20/6/2016). 

− Báo cáo quyết toán thu chi tài chính công đoàn 6 tháng đầu năm 2016 (hạn chót 

10/7/2016). 

2. Công tác nữ công 

-   Tham gia 02 gian hang ẩm thực phục vụ cho sự kiện tổ chức hoạt động “Tháng công 

nhân” do LĐLĐ TP phát động vào ngày 23, 24/4/2016 tại Cung Văn hóa Lao động. 

-   Công đoàn ĐHQG-HCM tổ chức xét tặng và trao đúng đối tượng học bổng Nguyễn 

Đức Cảnh cấp ĐHQG-HCM cho con CBVC-LĐ theo quy định của LĐLĐ TP. Kế hoạch trao 

học bổng Nguyễn Đức Cảnh  sẽ do các CĐCS tự tổ chức. 

-   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. 

-   Kết hợp với CĐCS đề cử các cháu (con CBVC) đủ điều kiện tham gia Trại hè Thanh 

Đa cùng với LĐLĐ 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.HCM chương trình “ Điểm tựa gia đình” lần 7. 

3. Công tác tuyên giáo – Văn thể 

− Tổ chức các đợt hoạt động với nội dung thiết thực nhằm giáo dục truyền thống cho 

CBGV-CNV nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và các sự kiện lịch sử quan trọng 

theo kế hoạch của LĐLĐ Thành phố và Đảng ủy ĐHQG-HCM: Giỗ tổ Hùng Vương (Mùng 

10 tháng 3 âm lịch), 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 – 24/4/2016), 

41 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/42016), 126 năm 
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Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2016), 105 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm 

đường cứu nước (05/6/1911 – 05/6/2016), 40 năm thành phố Sài Gòn – Gia Định chính thức 

mang tên Thành phố Hồ Chí Minh (02/7/1976 – 02/7/2016); đặc biệt là diễn ra cuộc bầu cử 

đại biểu Quốc hội khóa XIV và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; chào mừng 

86 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; tích cực tham gia các hoạt động do LĐLĐ 

Thành phố tổ chức. 

− Tiếp tục tổ chức đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề: “CBGV-CNV Thành phố hướng về 

biển đảo”; vận động CBGV-CNV đóng góp ủng hộ chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa – 

Trường Sa”, xem phim “Biển đảo Việt Nam – Nguồn cội tự bao đời”. 

− Phối hợp với chính quyền tiếp tục thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo 

đức Hồ Chí Minh” theo 04 chuyên đề từ năm 2012 - 2015; và đẩy mạnh cuộc vận động “Mỗi 

thầy cô giáo và cán bộ quản lý giáo dục là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”; 

phổ biến nhiệm vụ năm học 2014-2015, qua đó vận động, quán triệt và triển khai các cuộc 

vận động của ngành trong toàn thể CBGV-CNV. 

− Tuyên truyền, vận động CBGV-CNV học tập nâng cao trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục theo Chỉ thị 40 của Ban Bí thư Trung 

ương. 

−   Kế hoạch hưởng ứng hoạt động “Tháng công nhân”. 

− Phấn đấu có 100% CBGV-CNV được phổ biến các chủ trương, chính sách và pháp luật 

mới của Đảng và Nhà nước, tổ chức công đoàn. 

− Duy trì, củng cố và tăng cường hoạt động mạng lưới dư luận xã hội cấp cơ sở 

− Tuyên truyền và phấn đấu phát hành báo Người lao động đến 100% tổ CĐ. 

− Triển khai viết bài về các điển hình trong CNVC-LĐ và kinh nghiệm hoạt động CĐCS 

cho Sổ tay công đoàn hay trên trang web CĐ ĐHQG-HCM, LĐLĐ Tp.HCM. 

− Có kế hoạch và tham gia sinh hoạt tuyên giáo định kỳ. 

− Tích cực tham gia các hoạt động khác do LĐLĐ Thành phố tổ chức nhằm góp phần 

nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CBGV-CNV. 

− Chủ động đầu tư, nghiên cứu tổ chức các loại hình mới nhằm phục vụ công tác tuyên 

truyền kiến thức pháp luật, biểu dương, giáo dục truyền thống, kiến thức xã hội cho CBGV-

CNV. 

−−−− Hoạt động văn thể trọng tâm 
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+  Duy trì và đẩy mạnh các hoạt động phong trào văn thể trong CBVC-LĐ của các CĐCS 

để chào mừng các ngày lễ lớn quý II/2016. 

+  Hội diễn văn nghệ ĐHQG-HCM năm 2016 sẽ chuyển sang tổ chức đầu tháng 01/2017. 

+  Tham gia các chương trình văn nghệ, thể thao của LĐLĐ TP. 

4. Công tác chuyên môn – Đối ngoại 

- Phối hợp Trung tâm Đào tạo Tiền Tiến sĩ tổ chức bế giảng và cấp giấy chứng nhận cho 

các học viên tham gia lớp phương pháp nghiên cứu khoa học vào ngày 5/5/2016 tại Khu 

Công nghệ Phần mềm. 

- Phối hợp Ban Quan hệ Đối ngoại tổ chức lớp tập huấn về phương pháp viết và soạn 

thảo các dự án. Thời gian dự kiến khoảng tháng 5/2016. 

− Các CĐCS phối hợp chính quyền thực hiện tốt công tác thi học kỳ II năm học 2015 – 

2016 và tuyển sinh sau đại học đợt 1/2016 (ngày 14, 15/5/2016). Các CĐCS phối hợp chính 

quyền thực hiện tốt công tác tổ chức tuyển sinh Đại học  năm 2015. 

− Phối hợp Ban Cán sự Đoàn ĐHQG-HCM thăm các chiến sĩ Màu hè xanh và chỉ đạo 

các CĐCS phối hợp với Đoàn Thanh niên trong các phong trào thanh niên chú trọng chuẩn 

bị công tác Mùa hè xanh năm 2016. 

−  Chỉ đạo các CĐCS phối hợp chính quyền thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016. 
 

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

• Công đoàn ĐHQG-HCM 

− Trích nộp KPCĐ, ĐPCĐ và báo cáo quyết toán 6 tháng cuối năm 2015 lên ĐLĐ TP 

đúng hạn.  

• Các công đoàn cơ sở 

−−−− Trích nộp KPCĐ, ĐPCĐ quý 1,2/2016 lên Công đoàn ĐHQG-HCM. 

−−−− 100% các CĐCS áp dụng phần mềm kế toán vào công tác tài chính tại đơn vị 

(báo cáo quyết toán thu chi tài chính công đoàn theo 6 tháng). 

6. Công tác Ủy ban Kiểm tra 

- Tham gia các hoạt động của UBKT Công đoàn cấp trên (LĐLĐTP, Công đoàn GDVN) 

tổ chức. 

- Tham mưu với BCH, Ban thường vụ Công đoàn ĐHQG-HCM thực hiện và chỉ đạo Uỷ 

ban Kiểm tra Công đoàn các cấp tiếp nhận và tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 

thuộc thẩm quyền của Công đoàn. 
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-  Kiểm tra việc thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Đồng thời thực hiện kiểm tra 

đồng cấp tài chính công đoàn (việc thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ của Công đoàn ĐHQG-

HCM, việc sử dụng quỹ khác do công đoàn quản lý và kiểm tra tài sản công đoàn).  

-  Triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 06b/NQ-TLĐ ngày 03/8/2015 của Ban 

Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động 

Ủy ban Kiểm tra Công đoàn” đến các CĐCS trực thuộc. 

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

năm học 2015 – 2016.  

-  Đối với các UBKT của các CĐCS trong Quý tới sẽ tiếp tục thực kiểm tra việc quản lý, 

sử dụng tài chính quý 2/2016 theo đúng quy định và kiểm tra việc thực hiện các quy định, 

quy chế về dân chủ tại cơ quan; giải quyết đơn thư khiếu nại nếu có; UBKT CĐCS làm việc 

định kỳ với các CĐBP tại các CĐCS; hướng dẫn thanh tra nhân dân hoạt động có hiệu quả và 

đúng quy định; tham gia tập huấn, bồi dưỡng theo chương trình công tác của UBKT Công 

đoàn ĐHQG-HCM, Liên đoàn Lao động TP. HCM. 

- Ngoài ra các CĐCS cũng lên kế hoạch một số họat động khác như: CĐCS Trường ĐH 

KHXH&NV xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra năm 2016 đến các Công đoàn bộ phận 

(Kiểm tra Công đoàn bộ phận về việc thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách 

pháp luật của Nhà nước; thực hiện Điều lệ Công đoàn, nghị quyết, chỉ thị của Công đoàn cấp 

trên); CĐCS Khu Công nghệ phần mềm lên kế hoạch kiểm tra, nhắc nhở việc thực hiện chế 

độ họp giao ban của BCH Công đoàn, các cuộc họp giữa BCH Công đoàn với Chi bộ, Ban 

Giám đốc, Đoàn Thanh niên; CĐCS Phòng Thí nghiệm Công nghệ Nano kiểm tra, nhắc nhở 

việc thực hiện kế hoạch công đoàn như: treo băng rôn tuyên truyền, tổ chức các hoạt động 

vào các ngày lễ - kiểm tra việc thực hiện các nội quy, quy định của cơ quan, theo dõi việc 

đánh giá các chỉ tiêu trong việc xét thi đua, khen thưởng - Tổ chức rà soát các chính sách mà 

CBVC-NLĐ được hưởng như chính sách cho CBVC-NLĐ Công đoàn; CĐCS Trung tâm 

Quản lý Ký túc xá thực hiện kiểm tra việc chấp hành các quy định về người lao động; CĐCS 

Khoa Y theo dõi việc kết nạp mới đoàn viên công đoàn và các hoạt động của Công đoàn.; 

CĐCS TT DV & XT ĐT lên kế hoạch hướng dẫn Ban thanh tra nhân dân hoạt động có hiệu 

quả và đúng quy định. 
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7. Công tác Dự án 245 

−−−− Tiếp tục triển khai các vấn đề liên quan DA 245, thu thập ý kiến bà con, tổ chức để 

BQL gặp BGS, BLL; 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. 

−−−− Thi công đường H, F. 

−−−− Họp mặt người góp vốn. 

Lưu ý: 

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn ĐHQG-HCM lần thứ mười bốn nhiệm kỳ 

2012 – 2017 dự kiến vào thứ Tư 20/7/2016 tại Nhà điều hành ĐHQG-HCM 

 TM. BAN CHẤP HÀNH 
Nơi nhận: Chủ tịch  

- Các thành viên trong BCH, UBKT CĐ ĐHQG ;  
- Các CĐCS;  
- Đảng ủy,  BGĐ ĐHQG; 
- LĐLĐ TP, CĐ GDVN; 

- Lưu VP.    
 Lâm Tường Thoại 

 
 


