
CÔNG ĐOÀN CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ  

TRỰC THUỘC TỔNG LĐLĐVN 

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐH CÔNG ĐOÀN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

Số:  70/TB-CĐ                  Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Về việc phân công lại nhiệm vụ trong Ban Chấp hành Công đoàn  

Trường Đại học Công đoàn, khóa XXVI, nhiệm kỳ 2017-2022 

 

Căn cứ vào quy chế làm việc của Ban chấp hành Công đoàn Trường Đại học 

Công đoàn, nhiệm kỳ 2017 -2022; Ban chấp hành Công đoàn Trường Đại học Công 

đoàn được tổ chức như sau: 

1. Ban Tài chính - Tổ chức - Thi đua khen thưởng 

     Trưởng ban: Hoàng Thanh Xuân 

Ủy viên: Nguyễn Thị Thanh Hà 

Ủy viên: Nguyễn Phương Lan 

2. Ban Chuyên môn  Trưởng ban: Nguyễn Đức Tĩnh 

Ủy viên: Trương Ngọc Thắng 

3. Ban chăm lo đời sống - văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao  

     Trưởng ban: Nguyễn Gia Lượng 

Ủy viên: Nguyễn Thị Hạnh 

Ủy viên: Nguyễn Huy Khoa  

4. Ban Nữ công - Tuyên giáo  

Trưởng ban: Nguyễn Thị Thu Hương 

Ủy viên: Nguyễn Thị Thùy Yên 

5. Công tác văn phòng  Đỗ Đức Toàn 

6. Công tác Kiểm tra   Nguyễn Gia Lượng. 

 Thống nhất trong BCH Công đoàn, phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng 

ủy viên BCH như sau: 

1. Đồng chí Hoàng Thanh Xuân - Chủ tịch Công đoàn 

- Phụ trách chung và chịu trách nhiệm về tổ chức và hoạt động của Công đoàn, 

trường Đại học Công đoàn... 

- Phụ trách trực tiếp công tác tổ chức, tài chính và Thi đua khen thưởng của 

Công đoàn Trường. 



- Giữ mối liên hệ với Công đoàn cấp trên, Đảng ủy, Ban Giám hiệu và các tổ 

chức đoàn thể trong Trường. 

- Dự thảo các chương trình, kế hoạch công tác của Công đoàn Trường. 

- Phụ trách các tổ Công đoàn: P. Quản lý khoa học; K. Lý luận chính trị; P. Tổ 

chức; P. Thanh tra; BM. Thể dục quân sự. 

2. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch Công đoàn 

- Phụ trách trực tiếp công tác nữ công và tuyên giáo của Công đoàn Trường. 

- Tham mưu giúp BCH công tác chuyên môn và tổ chức. 

- Được ủy quyền thực hiện một số công việc thuộc thẩm quyền của Chủ tịch 

khi Chủ tịch Công đoàn đi vắng. 

- Phụ trách các tổ Công đoàn: BM. Ngoại ngữ; BM. Khoa học cơ bản; P. Y tế; 

K. Xã hội học. 

3. Đồng chí Nguyễn Gia Lượng - Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn 

- Phụ trách trực tiếp công tác kiểm tra Công đoàn. 

- Phụ trách trực tiếp công tác chăm lo đời sống, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể 

thao. 

- Tham mưu giúp BCH công tác chuyên môn và tổ chức. 

- Phụ trách các tổ Công đoàn: P. Hành chính tổng hợp; P. Quan hệ quốc tế; P. 

Quản lý sinh viên nội trú. 

4. Đồng chí Nguyễn Đức Tĩnh - Ủy viên BCH Công đoàn 

- Phụ trách công tác chuyên môn. 

- Tham mưu giúp BCH tham gia quản lý. 

5. Đồng chí Trương Ngọc Thắng - Ủy viên BCH Công đoàn 

- Tham mưu giúp BCH công tác chuyên môn. 

- Phụ trách các tổ Công đoàn: P. Đào tạo; K. Quản trị nhân lực. 

6. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hà - Ủy viên BCH Công đoàn 

- Thực hiện nghiệp vụ kế toán công đoàn, tài chính Công đoàn. 

- Tham mưu giúp BCH tham gia giúp công tác tài chính Công đoàn. 

- Phụ trách các tổ Công đoàn: P. Tài Vụ; P. Thông tin tư liệu. 

7. Đồng chí Nguyễn Phương Lan - Ủy viên BCH Công đoàn 

- Tham mưu giúp BCH công tác Thi đua khen thưởng. 

- Phụ trách các tổ Công đoàn: K. Sau đại học; K. Công tác xã hội, P. Công tác 

sinh viên. 

8. Đồng chí Đỗ Đức Toàn - Ủy viên BCH Công đoàn 



- Phụ trách trực tiếp công tác văn phòng Công đoàn: tiếp nhận các văn bản đi 

đến; lưu trữ công văn; soạn thảo các báo cáo chuyên đề, sơ kết, tổng kết hàng 

năm. 

- Phụ trách các tổ Công đoàn: BM. Kinh tế; P. Khảo thí & ĐBCL. 

9. Đồng chí Nguyễn Huy Khoa - Ủy viên BCH Công đoàn 

- Tham mưu giúp BCH công tác chăm lo đời sống, văn hóa, văn nghệ, thể dục 

thể thao. 

- Phụ trách các tổ Công đoàn: K. Luật; K. Bảo hộ lao động. 

10.  Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh - Ủy viên BCH Công đoàn 

- Tham mưu giúp BCH công tác chăm lo đời sống, văn hóa, văn nghệ, thể dục 

thể thao. 

- Phụ trách các tổ Công đoàn: K. Tài chính – Ngân hàng; K. Kế toán; K. Quản 

trị kinh doanh; 

11.  Đồng chí Nguyễn Thị Thùy Yên - Ủy viên BCH Công đoàn 

 - Tham mưu giúp BCH công tác nữ công – Tuyên giáo.  

 - Phụ trách các tổ Công đoàn: K. QHLĐ & Công đoàn; BM. Tin học. 

12. Công tác khác 

Khi có công việc đột xuất đồng chí Chủ tịch Công đoàn sẽ phân công nhiệm vụ 

cụ thể cho từng đồng chí UVBCH. 

Thông báo này thay thế Thông báo số 35/TB-CĐ ngày 10/10/2020 và có Hiệu lực 

kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận: 

- BVT Công đoàn CQĐV TLĐ; (để báo cáo) 

- BTV Đảng ủy Nhà trường; (để báo cáo) 

- BCH Công đoàn Trường; (để thực hiện) 

- CĐBP, tổ công đoàn; (để thực hiện) 

- Lưu: VPCĐ. 

TM. BAN CHẤP HÀNH 

CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 

 

 

Hoàng Thanh Xuân 

 

 


