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KẾ HOẠCH 
Tổ chức rà soát tình hình hoạt động Công đoàn cơ sở 

 

Căn cứ Kế hoạch số 58/KH-LĐLĐ ngày 09 tháng 11 năm 2021 của Liên 
đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức rà soát tình hình hoạt động 
Công đoàn cơ sở trực thuộc hệ thống Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Ban 
thường vụ Công đoàn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng kế 
hoạch tổ chức tổng rà soát tình hình hoạt động các Công đoàn cơ sở trực thuộc, 
với nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 
1. Mục đích: 
- Nhằm rà soát, nắm chắc về số lượng, tình hình hoạt động các công đoàn 

cơ sở trực thuộc sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch 
bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố; 

- Thông qua rà soát, nhằm nắm chắc số lượng CĐCS đang hoạt động và 
đánh giá đúng thực trạng hoạt động hiện tại của các công đoàn cơ sở; đề ra giải 
pháp quản lý, củng cố các Công đoàn cơ sở hoạt động không hiệu quả và giải 
pháp xử lý các Công đoàn cơ sở không còn hoạt động. 

2. Yêu cầu: 
Công tác tổ chức triển khai rà soát phải được thực hiện chặt chẽ, cập nhật 

đầy đủ thông tin, chính xác, cụ thể rõ ràng nội dung cần thu thập, đảm bảo theo 
tiến độ, yêu cầu của kế hoạch đề ra.  

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, THỜI GIAN RÀ SOÁT, KHẢO SÁT 
1. Đối tượng: 
- Công đoàn cơ sở trực thuộc. 
2. Nội dung, thời gian:  
- Giai đoạn 1:  
+ Thời gian thực hiện: từ ngày 11/11/2021 đến ngày 01/12/2021   
+ Nội dung thực hiện: Rà soát, thống kê báo cáo số lượng công đoàn cơ sở, 

đoàn viên công đoàn trực thuộc. 
- Giai đoạn 2:  
+ Thời gian thực hiện: từ ngày 07/02/2022 đến ngày 11/4/2022   
+ Nội dung thực hiện: Khảo sát tình hình hoạt động các công đoàn cơ sở. 
 



III. BIỆN PHÁP TỔ
1. Công đoàn ĐHQG
- Xây dựng và triển khai k

trực thuộc;  
- Chủ động tiến hành rà soát, kh

đảm bảo nội dung, tiến độ

2.2. Công đoàn cơ s
Thực hiện kê khai phi

HCM. 
IV. TIẾN ĐỘ THỰC HI
- Từ 10/11/2021 đến 

trựcvà triển khaiđến các công 
- Từ 11/11/2021 đến hế

tiến hành thực hiện công tác r
đoàn ĐHQG-HCM đồng th
trước 16g00 ngày 01/12/2021

- Từ 07/02/2022 đế
ĐHQG-HCM tiến hành th
đoàn cơ sở và báo cáo kết qu
Hồ Chí Minh. 

Ban Thường vụ Công đ
chức triển khai thực hiện. 

 

Nơi nhận: 
- LĐLĐ TP; 
- CĐCS trực thuộc;   
- Lưu VT. 

 

N PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
ĐHQG-HCM 

ển khai kế hoạch rà soát, khảo sát đến các công 

ành rà soát, khảo sát tình hình hoạt động công 
ế độ thời gian của kế hoạch đề ra. 

đ ơ sở trực thuộc. 
ê khai phiếu khảo sát (theo mẫu) và gửi về Công đ

ĐỘ ỰC HIỆN 
ến 11/11/2021: Xây dựng kế hoạch thông qua 
công đoàn cơ sở. 
ến hết 01/12/2021 (giai đoạn 1):  Các công 

ện công tác rà soát, thống kê và báo cáo kết quả rà soát v
ồng thời qua mail congdoan@vnuhcm.edu.vn

/12/2021 (theo mẫu báo cáo số 01). 

ến 11/04/2022 (giai đoạn 2): Công đoàn 
ành thực hiện công tác khảo sát tình hình ho

ết quả khảo sát về cho Liên đoàn Lao động Th

Công đoàn ĐHQG-HCM đề nghị các công đ
ự ện.  

 

đến các công đoàn cơ sở 

ạ động công đoàn cơ sở 

Công đoàn ĐHQG-

ạch thông qua Thường 

công đoàn cơ sở 
à soát về Công 

congdoan@vnuhcm.edu.vnchậm nhất 

đoàn Công đoàn 
ình hình hoạt động công 

ộng Thành phố 

 các công đoàn cơ sở tổ 

 


