
 

 

NGHỊ QUYẾT 

HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN  

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

 
 

 

 Hội nghị lần thứ năm 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 26 tháng 12 năm 

2018 tại phòng họp A7, Trung tâm Quản lý Ký túc xá ĐHQG-HCM.  
 

I. Sau khi thảo luận những nội dung báo cáo hoạt động công đoàn từ ngày 20/9/2018 – 

26/12/2018 và phương hướng hoạt động công đoàn từ ngày 27/12/2018 – 20/03/2019, Ban 

Chấp hành thống nhất nội dung sau: 

1. Thông qua báo cáo hoạt động từ 20/9/2018 – 26/12/2018 và nhất trí với phương hướng 

hoạt động từ ngày 27/12/2018 – 20/03/2019 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 năm, nhiệm kỳ 2018 - 2023. 

3. Thống nhất các chỉ tiêu trong phương hướng hoạt động của năm học 2018 – 2019 cụ thể 

như sau: 

- 100% CBVC-LĐ tham gia hưởng ứng các phong trào: “Học tập và làm theo tấm 

gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Mỗi thầy cô giáo và cán bộ quản lý là một tấm gương 

về đạo đức tự học và sáng tạo”; “ Dân chủ –  Kỷ cương – Tình thương – Trách 

nhiệm”;” Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục.” 

- 100% CBVC-LĐ ĐHQG-HCM nắm bắt được Nghị quyết số 29-NQ/TW, Nghị định 

186 và quyết định 26 về ĐHQG, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ ĐHQG-HCM  và chiến 

lược ĐHQG-HCM 2015-2020. 
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- 100% các CĐCS có chương trình xây dựng công đoàn bộ phận tổ công đoàn vững 

mạnh theo tinh thần thông tri 187/TLĐ. 

- 100% các CĐCS phát triển đoàn viên theo đúng điều lệ công đoàn và đạt 100% NLĐ 

tự nguyện và đủ tiêu chuẩn là ĐVCĐ. 

- 100% các CĐCS đều giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, phấn đấu chung toàn 

ĐHQG giới thiệu 200 CĐV. 

- 100% các CĐCS tổ chức tốt công tác bảo hộ lao động và phòng chống cháy nổ. 

- 100% các CĐCS tổ chức phát động và tổng kết một trong các phong trào thi đua:     

Lao động giỏi – Lao động sáng tạo, phong trào Thực hành tiết kiệm chống lãng phí, 

phong trào Giỏi việc nước, đảm việc nhà, Xây dựng gia đình tiến bộ, văn minh, hạnh 

phúc trong nữ cán bộ công chức, phong trào Xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn – vệ 

sinh lao động. 

- 100% các CĐCS triển khai tốt quy chế dân chủ cơ sở và hội nghị CBVC-LĐ đúng 

thời hạn. 

- 80% CBGD có tham gia đề tài nghiên cứu khoa học, tham gia hội thảo, báo cáo khoa 

học, có bài báo cáo đăng trên các tạp chí uy tín. 

- Công đoàn ĐHQG-HCM tổ chức Hội thao và phát động giải thưởng “Tôn vinh 

CBVC giảng dạy và phục vụ giáo dục đào tạo” lần 5 – năm 2018. 

- 100% các CĐCS cử CBCĐ dự các lớp tập huấn do Công đoàn ĐHQG-HCM tổ chức 

hoặc cử đi dự các lớp tập huấn của công đoàn cấp trên. 

- 60% các CĐCS hàng năm cử CBCĐ tham gia giao lưu hai ĐHQG và ba ĐH Vùng 

- 100% các CĐCS tổ chức giao lưu với ít nhất một đơn vị bạn trong hoặc ngoài 

ĐHQG-HCM. 

- 100% các CĐCS tổ chức thăm viếng và hỗ trợ các gia đình CBVC-LĐ gặp khó khăn. 

- 100% các CĐCS tổ chức khám sức khỏe định kỳ, nghỉ hè cho CBVC-LĐ. 

- 100% các CĐCS hưởng ứng các phong trào: Về nguồn, đền ơn đáp nghĩa, phụng 

dưỡng bà mẹ Việt Nam anh hùng, xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương, quyên góp 

giúp đỡ đồng bào bị thiên tai lũ lụt, quyên góp Quỹ vì ngưới nghèo, Quỹ xã hội từ 

thiện ngành giáo dục, quyên góp Vùng sâu vùng xa, Quỹ xây dựng nhà công vụ cho 

giáo viên ở vùng sâu, vùng xa, mái ấm công đoàn. 

- 100% các CĐCS xây dựng chương trình hoạt động ủy ban kiểm tra. 

- Tổ chức tham quan cho các CĐCS nhân ngày 8.3. 



4. Tập trung hoàn thành các công việc trọng tâm từ ngày 27/12/2018 – 20/03/2019 như sau: 

- Thăm và tặng quà tết cho CBVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn trong và ngoài ĐHQG-

HCM nhân dịp tết Kỷ Hợi năm 2019. 
 

II.  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. 
 

 

                 TM. BAN CHẤP HÀNH  
Nơi nhận:                  Chủ tịch  

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

− Đảng ủy, BGĐ ĐHQG-HCM (để b/c);  

− Các Ban CĐ, CĐCS trực thuộc (để thực hiện);  

− Lưu VP.                
 

                   

 


