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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:       /CĐ - ĐHQG TP.Hồ Chí Minh, ngày      tháng 4 năm 2013 

 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG (từ 16/01/2013 – 03/4/2013) 

VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG (từ 03/4/2013 – 26/6/2013)  

CỦA CÔNG ĐOÀN ĐHQG-HCM  

TẠI HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH LẦN THỨ BA NHIỆM KỲ 2012-2017 

 
 

Phần A. BAÙO CAÙO HOAÏT ÑOÄNG CUÛA BAN CHẤP HÀNH (töø 16/01/2013-

03/4/2013): 

I.  HOAÏT ÑOÄNG: Töø hoäi nghò laàn thöù hai, nhieäm kyø 2012-2017 ngaøy 16/01/2013, 

Ban Chấp hành Công đoàn ĐHQG-HCM ñaõ coù moät soá hoaït ñoäng nhö sau: 

1. Công tác tổ chức – Chính sách pháp luật –Tổng hợp 

1.1  Công tác Tổ chức:  

a) Hoạt  động Công đoàn ĐHQG-HCM: 

- Hoàn tất việc  phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban Chấp hành, Ban 

Thường vụ và ổn định nhân sự của các ban và Văn phòng Công đoàn. 

-  Xây dựng Quy chế hoạt động Công đoàn ĐHQG-HCM, Quy chế làm việc của Ban 

Chấp hành Công đoàn ĐHQG-HCM; quy định làm việc của UBKT, chức năng và nhiệm vụ 

của Văn phòng  công đoàn và các ban chuyên đề.  

-  Đang nghiên cứu, bổ sung, hiệu chỉnh quy chế phối hợp công đoàn với chính quyền 

đã ký trong nhiệm kỳ trước. 

- Đã giới thiệu nhân sự tham gia Ban chấp hành Công đoàn Thành phố khóa X nhiệm 

kỳ 2013-2018 và Công đoàn Giáo dục Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2013-2018. 

- Triển khai các CĐCS tổ chức lấy ý kiến sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Các CĐCS 

bằng nhiều hình thức khác nhau đã tổ chức lấy ý kiến đóng góp Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 

năm 1992 đúng kế hoạch. 

- Quyết định bổ sung nhân sự Ban Thường vụ và UBKT CĐCS Trường ĐH CNTT. 
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- Thực hiện chế độ thông tin liên lạc giữa các CĐCS: Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM 

đã gửi danh bạ điện thoại của các CĐCS trực thuộc nhằm tạo mối quan hệ công tác giữa các 

đơn vị. 

- Đã làm panô trưng bày giới thiệu hình ảnh tiêu biểu của Công đoàn ĐHQG-HCM 

tại Đại hội XIV Công đoàn Giáo dục Việt Nam. 

b)   Hoạt động tại các CĐCS:  

- Đã kết nạp 109 ĐVCĐ; Tiếp nhận từ nơi khác chuyển về 01 ĐVCĐ; Chuyển đi 

nơi khác 03 ĐVCĐ. 

- Đã ký thỏa thuận làm việc giữa chính quyền và công đoàn như CĐCS Trường ĐH 

KHXH&NV, Trường PTNK. 

- Đã xây dựng quy chế hoạt động công đoàn, làm việc của BCH, UBKT như CĐCS 

Trường ĐH KHXH&NV, Trung tâm GDQP-ANSV, Trường PTNK.  

- Hoàn thiện lại cơ cấu tổ chức công đoàn bộ phận như CĐCS Trường ĐH KHTN. 

- Đã tham gia và chủ trì lấy phiếu tín nhiệm bầu các chức danh lãnh đạo trong 

đơn vị như CĐCS Trường ĐH BK. 

- Một số CĐCS tổ chức Hội nghị Cán bộ viên chức năm học 2011-2012: Trường 

ĐH Quốc tế, Cơ quan ĐHQG-HCM, Viện ĐTQT, Khoa Y, Trung tâm LLCT, Khu CNPM, 

Phòng TNCN Nano, Trung tâm KT&ĐGCLĐT. 

- Xây dựng các kế hoạch chăm lo Tết Quý Tỵ năm 2013 cho CBVC-LĐ, Các CĐCS 

phối hợp với chính quyền tổ chức họp mặt đầu xuân Quý Tỵ 2013 cho toàn thể CBVC-LĐ 

trong không khí đầm ấm, vui tươi. 

1.2  Chính sách pháp luật 

a)  Hoạt  động Công đoàn ĐHQG-HCM: 

- Đã hoàn thiện dự thảo Bảng chấm điểm thi đua năm học 2012-2013 đối với công 

đoàn cấp trên cơ sở và gửi về LĐLĐ TP. 

- Đã triển khai Kế hoạch phát động hưởng ứng tuần lễ Quốc gia về ATVSLĐ-PCCN 

trong CBVC-LĐ. 

- Phát hành Cẩm nang An toàn Giao thông Đường bộ của Ban An toàn Giao 

thông TP.HCM cho các CĐCS giúp cập nhật những quy định cũng như thông tin 

cần thiết về An toàn giao thông. 
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- Đang nghiên cứu việc thành lập Câu lạc bộ CBCĐ, tổ dư luận XH, tổ tư vấn pháp lý 

và quy chế phối hợp Đoàn thanh niên trong các hoạt động liên quan ĐVCĐ là đoàn viên 

TNCS Hồ Chí Minh. 

- Đang tiến hành xây dựng tủ sách Chính sách – Pháp luật. 

b) Hoạt động tại  các CĐCS: 

- Đã 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. 

- Tiếp tục tuyên truyền, kêu gọi mọi người thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (điện, 

nước, văn phòng phẩm…). 

- Tiếp tục duy trì, kiểm tra, giám sát công tác an toàn, vệ sinh lao dộng, đảm bảo môi 

trường xanh, sạch đẹp 

- Một số CĐCS tiến hành xây dựng tủ sách Chính sách – Pháp luật, điển hình như 

CĐCS Trường ĐH KHXH&NV. 

1.3  Tổng hợp Báo cáo 

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

- Báo cáo Quý I/2013 (hạn chót ngày 12/3/2013) 

+  Đúng thời hạn: có 14/21 CĐCS 

+ Trễ hạn: có 5/21 CĐCS (Cơ quan ĐHQG-HCM, NXB, Khu CNPM, Trung tâm       

LL CT, Khoa Y) 

+ Không nộp báo cáo: 02/21 CĐCS (Thư viện Trung tâm; Trung tâm Nghiên cứu &Đào 

tạo thiết kế vi mạch) 

- Báo cáo tình hình Hội nghị CBVC (hạn chót ngày 01/3/2013): 

+ Đúng hạn: 08/21CĐCS 

+ Trễ hạn: 09/21 CĐCS (Trường ĐH KHTN, Trường ĐH KHXH&NV, Trường ĐH 

Quốc tế, Cơ quan ĐHQG-HCM, Trung tâm GDQP-ANSV, TT QL KTX, Ban QLDA, Nhà 

xuất bản,Trung tâm LL CT) 

+ Không nộp báo cáo: 04/21 CĐCS (  Khu CNPM,  Phòng TNCN Nano,  Trung tâm 

KT&ĐGCLĐT,  Trung tâm Nghiên cứu & Đào tạo thiết kế vi mạch). 
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2.  Công tác nữ công: 

a) Hoạt động  Công đoàn ĐHQG-HCM: 

- Hoạt động từ thiện nhân dịp Tết Quý Tỵ 2013: Tổ chức đoàn thăm và tặng quà cho 

các trẻ em nghèo và mồ côi tại địa bàn quận Thủ Đức (01/02/2013) với tổng số tiền được 

quyên góp từ các CĐCS là 29.300.000đ. 

- Tổ chức buổi gặp gỡ, học tập và trao đổi kinh nghiệm về công tác lãnh đạo quản lý 

nữ với ban nữ công Công đoàn Đại học Huế, ngày 04/3/2013 tại Trường ĐH BK. 

- Ủng hộ 1.040 cành hoa hồng nhằm gây quỹ học bổng Nguyễn Đức Cảnh cấp TP do 

Liên đoàn Lao động TP phát động với tổng số tiền 10.400.000 đ (10.000 đồng/cành). 

- Tham dự “Ngày hội nữ CNVC-LĐ” do LĐLĐ TP tổ chức ngày 7/3/2013. Ban nữ 

công đã tổ chức 6 đội tham gia cuộc thi nấu ăn “Gia đình – bến đỗ yêu thương” và thi cắm 

hoa vải “Tỏa sáng niềm tin”.  

- Hướng dẫn ban nữ công các CĐCS báo cáo sơ kết 3 năm 2010-2012 phong trào thi 

đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” và xây dựng kế hoạch hoạt động nữ công năm 2013. 

- Chỉ đạo các CĐCS tổ chức hoạt động 8-3 tại đơn vị với nhiều hình thức phong phú 

[tùy theo điều kiện đơn vị]. 

b) Hoạt  động  các CĐCS:  

- Tổ chức nhiều hoạt động vui chơi có ý nghĩa và tặng quà cho chị em  nhân ngày 

Quốc tế phụ nữ 8-3 như: 

+ Tổ chức cho chị em tham quan du lịch: CĐCS Trường ĐH BK, CĐCS Trung tâm 

QLKTX, CĐCS Ban QLDAXD, CĐCS Cơ quan ĐHQG-HCM. 

+ Tổ chức thi nấu ăn, cắm hoa và các hoạt động vui chơi: CĐCS Trường ĐH BK, 

CĐCS Trường ĐH KHTN, CĐCS Trường ĐHKHXH&NV, CĐCS Trường PTNK, CĐCS 

Phòng TNCN Nano. 

+ Tặng quà cho nữ CBVC: CĐCS Trường ĐH Kinh tế - Luật, CĐCS Cơ quan ĐHQG-HCM, 

CĐCS Trường PTNK, CĐCS Khu CNPM, CĐCS Nhà xuất bản, CĐCS Trung tâm 

KT&ĐGCLĐT. 

-  Các hoạt động chăm lo quyền lợi  nữ CBVC-LĐ: 

+ Tổ chức khám phụ khoa cho toàn bộ nữ CBVC-LĐ:  CĐCS Trường ĐH BK, CĐCS 

Viện Môi trường & Tài nguyên. 

+ CĐCS Trường ĐH KHXH&NV tổ chức đo loãng xương, tư vấn chăm sóc da - trang 

điểm, trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh. 

+ CĐCS Trường ĐH Quốc tế tổ chức lớp học Yoga miễn phí. 
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+ CĐCS Trường ĐH CNTT: Tổ chức tọa đàm chuyên đề “Phụ nữ, tình dục và hạnh 

phúc”. 

+ Tổ chức thi tìm hiểu về vai trò của người phụ nữ Việt Nam: CĐCS Trung tâm 

GDQP-ANSV, CĐCS Khu CNPM, CĐCS Trung tâm LLCT. 

3.  Công tác Tuyên giáo – Văn thể 

3.1 Công tác tuyên giáo 

a)  Hoạt động  Công đoàn ĐHQG-HCM: 

- Đã triển khai đến các CĐCS các chủ trương và hoạt động Tuyên giáo – Văn thể trọng 

tâm trong Quý 1/2013 như sau: Hướng dẫn công tác tuyên truyền năm 2013, Kỷ niệm 83 

năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2, về việc phối hợp với Cấp ủy tuyên 

truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tuyên truyền kỷ niệm 45 năm Tổng tiến công và 

nổ dậy Xuân Mậu Thân 1968 (1968 – 2013), hướng dẫn các cấp công đoàn xây dựng kế 

hoạch tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm, tổ chức góp ý kiến sửa đổi dự thảo Hiến pháp 

năm 1992, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 

- Đã cử CBCĐ tham gia hội nghị quán triệt, triển khai Nghị Hội nghị lần thứ 6 Ban 

Chấp hành trung ương Đảng (Khóa XI) và Nghị quyết số 16-NQ/TW của Bộ Chính trị về 

phương hướng nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2012 do Đảng ủy 

ĐHQG-HCM tổ chức vào ngày 20/3/2013. 

b) Hoạt động  các CĐCS: 

- Các Công đoàn cơ sở đã tích cực tổ chức các hoạt động tuyên truyền vào dịp các 

ngày lễ lớn như treo băng rôn, tổ chức hội thảo, buổi sinh hoạt tư tưởng chính trị và tổ chức 

góp ý kiến Dự thảo Hiến pháp 1992 với nhiều hình thức khác nhau như tọa đàm với đơn vị 

khác ngoài ĐHQG-HCM để lấy ý kiến điển hình CĐCS Trường ĐH BK, CĐCS Trường ĐH 

KHTN, CĐCS Trường ĐH KHXH&NV, CĐCS Trường ĐH Kinh tế - Luật, CĐCS Trường 

ĐH CNTT, CĐCS Viện Môi trường & Tài nguyên, CĐCS Viện Đào tạo Quốc tế, CĐCS 

Trường PTNK, CĐCS Khu CNPM, CĐCS Trung tâm GDQP-ANSV, CĐCS Trung tâm 

QLKTX, CĐCS Ban QLDAXD, CĐCS Khoa Y, CĐCS Trung tâm LLCT.  

3.2  Công tác văn thể 

Hoạt động  CĐCS: 

-  Các CĐCS vẫn tiếp tục duy trì các hoạt động thể thao như bóng đá mini, cầu lông, bơi 

lội, tennis, bóng bàn, bóng chuyền nam… tại đơn vị nhằm tạo 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 như: CĐCS Trường ĐH BK, CĐCS 

Trường ĐH KHTN, CĐCS Trường ĐH KHXH&NV, CĐCS Trường ĐH CNTT, CĐCS 
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Trường ĐH Quốc tế, CĐCS Viện Môi trường & Tài nguyên, CĐCS Trung tâm GDQP-

ANSV, CĐCS Ban QLDAXD, CĐCS Khoa Y, CĐCS Phòng TNCN Nano. Riêng CĐCS 

Trường ĐH KHTN, CĐCS trường ĐH CNTT tổ chức Hội thao nhân dịp “Mừng Đảng – 

Mừng Xuân” với các môn thi đấu như: bóng đá mini nam, bóng đá mini nữ, cầu lông, bóng 

bàn, bóng chuyền, bơi lội, cờ tướng, bida, karaoke, chạy việt dã. CĐCS Trung tâm GDQP-

ANSV tổ chức thi hát karaoke, CĐCS Viện Môi trường & Tài nguyên tổ chức cuộc thi trang 

trí phòng đón xuân và tổ chức các trò chơi dân gian vui nhộn, sôi nổi;  hội thi văn nghệ kết 

hợp thời trang và hài kịch.  

4. Công tác Chuyên môn - Đối ngoại 

4.1 Công tác chuyên môn 

a)  Hoạt động Công đoàn ĐHQG-HCM: 

- Công đoàn ĐHQG-HCM đã chỉ đạo các ban chuyên môn của các CĐCS tích cực 

hoạt động theo quyết nghị của đại hội công đoàn cơ sở, đồng thời tạo điều kiện để CĐCS 

phối hợp tốt với chính quyền cùng cấp đẩy mạnh công tác chuyên môn của các CĐCS. 

b) Hoạt động các CĐCS: 

+  CĐCS Trường ĐH KHXH&NV phối hợp với Trung tâm Tư vấn Hướng nghiệp tổ 

chức chuyến tham quan tìm hiểu lịch sử văn hóa Tp. Hồ Chí Minh và vùng đất Nam Bộ (có 

45 CBVC – đoàn viên CĐ tham gia),  

+ CĐCS Trường ĐH Quốc tế phát động cuộc thi viết ngắn về với chủ đề: “Trách nhiệm 

của trí thức trước những khó khăn của đất nước”; Tổ chức sinh hoạt tọa đàm nội bộ tại 

ĐHQT (mời gửi bài trước) với chủ đề:  “Những khó khăn, cản trở giảng viên, nghiên cứu 

viên của ĐHQT gặp phải, và các giải pháp tháo gỡ”. Đồng thời tham gia cùng chính quyền 

tổ chức tư vấn tuyển sinh năm học 2013 trường ĐHQT ĐHQG TP. Hồ Chí Minh cho các 

em học sinh, phụ huynh. 

+  CĐCS Viện Môi trường & Tài nguyên vận động, hỗ trợ cán bộ nghiên cứu của Viện 

tích cực trong việc đăng ký và triển khai thực hiện các đề tài NCKH, (Nghiệm thu: 01 đề tài 

trọng điểm 01 đề tài cấp Bộ; Xét tuyển: 03 đề tài cấp Viện; 06 đề tài cấp bộ; Đang thực 

hiện: 03 cấp Bộ, 02 đề tài cấp TP, 10 dự án cấp tỉnh; Thực hiện chuyển giao công nghệ  

tổng trị giá trên: 2 tỷ); Tổ chức 01 hội thảo Quốc tế  “Water issues in Megacities” tại khách 

Sạn Hương Sen  từ 04/3 – 10/3/2013; Phối hợp với Chính quyền xây dựng kế hoạch hoạt 

động của đơn vị trong năm 2013. 

+  CĐCS Trung tâm GDQP-ANSV đã tham gia giảng dạy môn học GDQP – AN cho 03 

trường Đại học – Cao đẳng đóng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh với tổng số là hơn 5.000 

sinh viên; đảm bảo đúng giờ lên lớp, đảm bảo 100% ngày công, giờ công lao động với hiệu 

quả công việc cao. 
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+  CĐCS Khu CNPM triển khai các đề tài nghiên cứu mới năm 2013 và tiếp tục thực 

hiện các đề tài năm 2012 đang thực hiện; Tiếp tục khẳng định Khu CNPM là đơn vị tự chủ 

tự chịu trách nhiệm theo Nghị định 115 của Chính phủ; Tham gia hỗ trợ công tác tiếp đón 

các đoàn công ty, Trường viện đến thăm Phòng thí nghiệm Nano; Tổ chức các buổi chuyên 

đề giới thiệu về biện pháp bảo đảm an toàn trong khi làm thí nghiệm. 

+  CĐCS Khoa Y lập kế hoạch tổ chức đợt vận động nghiên cứu khoa học trong giảng 

viên trẻ. 

 

4.2   Công tác đối ngoại 

Hoạt động CĐCS: 

- Trong dịp Xuân Quý Tỵ 2013, các CĐCS đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú như 

CĐCS Trường ĐH KHXH&NV phối hợp với Đoàn Trường đã tổ chức chương trình giao 

lưu nhân dịp Xuân Quý Tỵ 2013 với chủ đề “Xuân Quê hương” cho cán bộ viên chức, đoàn 

viên Công đoàn và sinh viên trong Trường; CĐCS Trung tâm GDQP – ANSV đã tổ chức 

giao lưu với Ban Chấp hành công đoàn các trường trong công tác GDQP – AN cho sinh 

viên. 

5.  Công tác tài chính – xã hội 

 5.1  Công tác tài chính 

Hoạt động Công đoàn ĐHQG-HCM: 

- Đã trích nộp kinh phí quý 4/2012và gửi các báo cáo tài chính về LĐLĐ đúng hạn. 

- Đã phân bố bổ sung kinh phí và duyệt báo cáo quyết toán quý 4/2012 cho các CĐCS.  

- Đã tham gia lớp tập huấn công tác tài chính cấp trên cơ sở do LĐLĐ TP tổ chức cho 

các công đoàn cấp trên cơ sở. 

- Đã triển khai các văn bản hướng dẫn mới về sử dụng ngân sách công đoàn cho các 

CĐCS. 

- Đã nhận bàn giao công tác tài chính công đoàn nhiệm kỳ 2008-2012. 

- Ban Giám đốc ĐHQG–HCM đã ủng hộ Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam khóa 

XIV nhiệm kỳ  2013 – 2018 với kinh phí 10.000.000đ. 
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5.2  Công tác xã hội 

Hoạt động các CĐCS: 

- Các CĐCS đã phối hợp tốt với chính quyền chăm lo Tết nguyên đán Quý Tỵ 2013 

cho CBVC-LĐ, CBVC-LĐ đã về hưu. 

- Các CĐCS đã tổ chức đi thăm và tặng quà Tết cho trẻ em mồ côi, người già neo đơn 

không nơi nương tựa, những người bị bệnh hiểm nghèo, các Viện dưỡng lão, giáo viên 

nghèo…tại Tiền Giang, Trà Vinh, Đồng Tháp, Long An, Thủ Đức. Điển hình có CĐCS 

Trường Đại học BK (102.640.000đ), CĐCS Trường ĐH KHTN (21.432.400đ), CĐCS 

Trường ĐH Kinh tế - Luật (55.468.500đ), CĐCS Trường ĐH CNTT (50.000.000đ) và chủ 

yếu là quyên góp từ ĐVCĐ. 

6.  Công tác của Ủy ban kiểm tra 

a) Hoạt động  Công đoàn ĐHQG-HCM: 

- Kiện toàn cơ cấu tổ chức của UBKT Công đoàn ĐHQG-HCM nhiệm kỳ 2012-2017 

sau Đại hội công đoàn. 

- Xây dựng quy chế hoạt động, kế hoạch hoạt động của UBKT Công đoàn nhiệm kỳ 

2012-2017 và chương trình hoạt động năm 2013. 

- Rà soát danh sách UBKT các Công đoàn cơ sở trực thuộc và phân công trách nhiệm 

phụ trách các công đoàn cơ sở trực thuộc đối với các thành viên của UBKT. 

- Nhận bàn giao công tác của UBKT Công đoàn nhiệm kỳ 2008-2012. 

- Chuẩn bị kế hoạch, nội dung Hội nghị trao đổi về công tác kiểm tra của UBKT các 

công đoàn cơ sở trực thuộc. 

- Triển khai cho UBKT các Công đoàn cơ sở trực thuộc xây dựng Chương trình Công 

tác năm 2013. 

- Tham gia tập huấn về Công tác tài chính do LĐLĐ TP tổ chức và  Hội nghị Tổng kết 

công tác UBKT Công đoàn Giáo dục Việt Nam. 

b) Hoạt động  các CĐCS: 

- UBKT của các công đoàn cơ sở hầu hết đã kiện toàn xong công tác nhân sự và được 

Quyết định chuẩn y về nhân sự của Công đoàn ĐHQG-HCM. 

- UBKT CĐCS vẫn duy trì và đảm bảo công tác thường xuyên theo chức năng, nhiệm 

vụ được giao. Thực hiện kiểm tra định kỳ đối với công đoàn trực thuộc về việc chấp hành 

Điều lệ Công đoàn, kiểm tra hoạt động tài chính và thực hiện nộp báo cáo đúng theo qui 
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định, điển hình như UBKT các CĐCS Trường ĐH KT-L, Viện Môi trường và Tài nguyên, 

Trường PTNK,  Phòng TNCN Nano, Nhà Xuất bản. 

7. Hoạt động Ban Giám sát Dự án 245 

- Tổ chức gặp gỡ giữa Ban Liên lạc với Ban Quản lý thực hiện báo cáo tình hình quy 

hoạch 1/500; 

-  Tiếp tục giám sát Dự án 245. 

 

II. NHAÄN XEÙT- ÑAÙNH GIAÙ: 

1. Mặt làm được 

- UBKT và các ban chuyên đề của Công đoàn ĐHQG-HCM đã nhanh chóng kiện toàn 

tổ chức, có nhiều nỗ lực trong việc tiếp nhận và duy trì hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ 

đã được qui định và đã kịp thời triển khai các kế hoạch và hướng dẫn về công tác tuyên 

truyền có tính thời sự đến các CĐCS.  

- Các công đoàn cơ sở đã triển khai kịp thời, nhanh chóng các hoạt động do công đoàn 

cấp trên phát động với nhiều hình thức phong phú và sáng tạo. 

2.  Hạn chế 

- Do Quý 1/2013 nằm trong dịp Tết nguyên đán Qúy Tỵ và thời gian nhận quyết định 

công nhận kết quả BCH, UBKT Công đoàn ĐHQG-HCM nhiệm kỳ 2012-2017 từ LĐLĐ TP 

kéo dài, nên dẫn đến một số kế hoạch của một số ban chuyên đề Công đoàn ĐHQG-HCM chưa 

kịp triển khai đến các CĐCS như dự kiến và công tác bàn giao còn chậm. 

- Một số nhỏ CĐCS còn chưa đa dạng, phong phú về hoạt động tuyên giáo, chưa tham 

gia vào các hoạt động chung do Công đoàn ĐHQG-HCM phát động cụ thể như sau: 

+ Không tham gia đi từ thiện nhân dịp tết Qúy Tỵ ngày 01/02/2013: có 08/21 CĐCS; 

+ Không tham gia hội thảo về công tác quản lý nữ với Công đoàn ĐH Huế 04/3/2013: 

02/21 CĐCS;  

+ Không tham gia “Ngày hội nữ CNVC-LĐ” do LĐLĐ TP tổ chức ngày 7/3/2013: 

06/21 CĐCS. 
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 Phần B. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN (từ 3/4/2013-

26/6/2013) 

 1.   Coâng taùc Toå chöùc –Chính saùch pháp luật– Toång hôïp 

   1.1  Công tác tổ chức 

-    Ban hành Quy chế hoạt động Công đoàn ĐHQG-HCM, làm việc của Ban Chấp 

hành Công đoàn ĐHQG-HCM, UBKT, Văn phòng và các ban chuyên đề. 

-   Theo dõi tiến độ đại hội của CĐCS Khoa Y nhiệm kỳ 2011-2013. 

-   Triển khai cho các CĐCS liên kết tổ chức tập huấn cán bộ công đoàn. 

-   Tổ chức đoàn CBCĐ tham dự Hội nghị 2 ĐHQG và 3 ĐH Vùng tại Huế, dự kiến   

15-19 tháng 5/2013. 

-   Các CĐCS tiếp tục bổ sung hoàn thiện Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị sao cho 

phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị. 

-   Các CĐCS tiếp tục vận động CBVC-LĐ nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc sử 

dụng tiết kiệm điện, nước, văn phòng phẩm. 

1.2   Công tác Chính sách pháp luật 

-   Rà soát ban hành lại một số quy định, quy trình liên quan tổ chức, thi đua, chính 

sách, phụ cấp lương cho CBCĐ. 

-   Nghiên cứu việc đẩy mạnh hoạt động của Ban TTND ở cấp CĐCS. 

-   Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng năm học 2012-2013. 

1.3   Công tác báo cáo tổng hợp 

-   Báo cáo số liệu tổ chức  quý 1 (hạn chót 5/4). 

-   Báo cáo tổng kết năm học 2012-2013, bảng điểm chấm thi đua và hồ sơ đề nghị 

khen thưởng (hạn chót 15/6). 

-   Báo cáo số liệu năm học 2012-2013 (hạn chót 15/6). 

2. Coâng taùc tuyeân giaùo - Vaên theå 

2.1  Công tác Tuyên giáo 

- Tiếp tục triển khai các chủ trương và họat động Tuyên giáo trong kế hoạch của 

Quý 1/2013 chưa kịp triển khai như: 

+ Chương trình “Nâng cao hiểu biết về chính trị và pháp luật”. 
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+ Tuyên truyền đăng ký phấn đấu xây dựng đơn vị Văn hóa năm 2013 tại các 

CĐCS. 

+ Xây dựng kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh dân số trong CBVC-LĐ 

giai đoạn 2003 - 2013, vận động CBVC-LĐ ký cam kết thực hiện chính sách Dân số - 

KHHGĐ. 

+ Xây dựng kế hoạch biểu dương gương điển hình về học tập và làm theo tấm 

gương đạo đức Hồ Chí Minh. 

- Triển khai các công tác tuyên giáo theo kế hoạch hoạt động của Quý 2/1013 như:  

+ Kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5. 

+ Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiếp tục tuyên truyền tư 

tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị “Hành trình theo chân Bác” 

thiết thực kỷ niệm 102 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. 

+ Chỉ đạo công đoàn các cấp triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội công đoàn các 

cấp. 

+ Tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên của các công đoàn cơ sở. 

+ Viết  bài cho "Sổ tay Công đoàn" về kinh nghiệm tổ chức các hoạt động công 

đoàn của các CĐCS thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. 

2.2  Công tác Văn thể 

- Cấp Công đoàn ĐHQG-HCM dự kiến tổ chức các hoạt động sau: 

+ Triển khai kế hoạch Hội Thao CBVC-LĐ Công đoàn ĐHQG-HCM năm 2013 đến 

các CĐCS. 

+ Tổ chức Hội Thao CBVC-LĐ Công đoàn ĐHQG-HCM kỷ niệm các ngày 30/4; 1/5 

năm 2013 (dự kiến các môn: Bóng đá Nam, Bóng chuyền Nữ, Tennis, Cầu lông, Bóng bàn 

và cờ vua, cờ tướng). 

- Các CĐCS tiếp tục duy trì các hoạt động văn thể truyền thống tại đơn vị. 

3.  Công tác nữ công 

a) Hoạt động 01/6/2013: 

- Công đoàn ĐHQG-HCM tổ chức xét tặng và trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh cấp 

ĐHQG cho con CBVC có thành tích học tập thật xuất sắc và học giỏi có hoàn cảnh khó 

khăn.  

+ Địa điểm tổ chức trao học bổng tại một CĐCS;  

+  Giá trị suất  học bổng dự kiến 500.000đ/ suất.   

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

Thanh Đa cùng với LĐLĐ TP. 

b) Hoạt động 28/6/2013: 

- Hưởng ứng năm 2013 là năm “Gia đình VN”, Ban nữ công Công đoàn ĐHQG-HCM tổ 

chức báo cáo chuyên đề với các nội dung liên quan đến các vấn đề sau :  

+ Ý nghĩa gia đình VN; 

+ 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; 

+ 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.  

 Thời gian: ngày 28-6-2013; 

 Địa điểm: Khu nhà vườn Sĩ Hoàng, P.Long Thuận Q.9 (dự kiến) hoặc tại  

ĐHQG-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 4. 

4. Công tác Chuyên môn 

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

2012-2013 và chuẩn bị kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2013. 

5. Coâng taùc taøi chính - Đôøi soáng xã hội 

- Chuẩn bị công tác nghỉ hè cho thành viên Ban Chấp hành Công đoàn ĐHQG-HCM. 

- Các CĐCS chuẩn bị và nộp báo cáo Tài chính và ĐPCĐ, KPCĐ quý 1/2013 (từ 

01/4/2013 đến 10/4/2013) lên VPCĐ ĐHQG-HCM đúng thời hạn. Các CĐCS  đã trích nộp 

2% KPCĐ quý 1/2013, nộp giấy chuyển tiền của Kho bạc để Ban Tài chính làm thủ tục cấp  

tiền lại. 

6.  Coâng taùc cuûa UÛy ban kieåm tra 

- Tổ chức hội nghị trao đổi về công tác kiểm tra của UBKT các công đoàn cơ sở 

trực thuộc. 

- Rà soát toàn bộ công việc còn tồn đọng của UBKT Công đoàn ĐHQG-HCM 

nhiệm kỳ 2008-2012. Có kế hoạch xử lý những việc tồn đọng đó. 

- Kiểm tra thu chi tài chính và quỹ tiền mặt Công đoàn ĐHQG-HCM Quý 1/2013. 






