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NGHỊ QUYẾT 
Đại hội đại biểu Công đoàn Trường đại học Công đoàn 

Lần thứ XXVI, Nhiệm kỳ 2017-2022 
 

Đại hội đại biểu Công đoàn Trường đại học Công đoàn Lần thứ XXVI, Nhiệm 

kỳ 2017-2022 được tổ chức vào ngày 27 tháng 6 năm 2017 tại Hội trường A, Trường 

đại học Công đoàn 

Dự đại hội có 160/160 đại biểu chính thức. 

Đại hội được đón tiếp các đ/c Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn, Phó chủ tịch CĐ 

Viên chức Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng Liên 

đoàn; Bí thư Đảng ủy Nhà trường đã tới dự và phát biểu với Đại hội. 

Đại hội đã nghe Báo cáo của BCH Công đoàn lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2017-

2022 trước Đại hội về kết quả hoạt động, công tác công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 và 

phương hướng nhiệm vụ công tác công đoàn lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2017-2022 nghe 

05 ý kiến tham luận của Đại biểu tại Đại hội. 

Sau khi nghiên cứu và thảo luận, Đại hội Đại biểu Công đoàn lần thứ XXVI, 

nhiệm kỳ 2017-2022, quyết định:  

1. Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo của BCH Công đoàn lần thứ XXV về kết 

quả hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2012-2017 và phương hướng lần thứ XXVI, nhiệm 

kỳ 2017-2022 và các ý kiến đóng góp cho báo cáo của BCH trình Đại hội. 

2. Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ công tác Công đoàn lần thứ XXVI nhiệm 

kỳ 2017-2022 và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Ngô Đức Tuấn – Chủ tịch Công 

đoàn cấp trên và Đồng chí Phạm Văn Hà – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng. 

Đại hội giao cho BCH Công đoàn trường Đại học Công đoàn lần thứ XXVI có 

trách nhiệm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành chương trình hành động, xây dựng 

chỉ tiêu cho từng mặt công tác công đoàn, tổ chức triển khai thực hiện tới  Công đoàn 

bộ phận, các tổ Công đoàn. 

3. Đại hội nhấn mạnh những chỉ tiêu và công tác trọng tâm triển khai thực hiện 

trong nhiệm kỳ 2017-2022 là: 
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Thứ nhất: Phấn  đấu 100% cán bộ, giảng viên và người lao động được quán triệt 

các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định 

của Nhà trường và Nghị quyết Công đoàn cấp trên. Phấn  đấu 100% Công đoàn bộ 

phận, tổ công đoàn ký cam kết xây dựng và thực hiện kế hoạch "Học tập và làm theo 

tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; “Xây dựng nếp sống văn 

minh, sư phạm”  gắn với cuộc vận động “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách 

nhiệm”  và 100% cán bộ, đoàn viên ký cam kết không vi phạm các tệ nạn xã hội, thực 

hiện tốt Nghị quyết 32/CP về kỷ cương giao thông, văn minh đô thị. 

Thứ hai: Phấn đấu 100% CĐ bộ phận, tổ CĐ xây dựng chương trình, kế hoạch tổ 

chức thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy nhà trường để đổi mới nội dung, phương pháp 

hoạt động của các cấp CĐ. Phối hợp với chuyên môn tổ chức tốt Hội nghị cán bộ, công 

chức, viên chức hàng năm. Tổ chức các Hội nghị chuyên đề, xây dựng và thực hiện 

các giải pháp đẩy mạnh, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học.  

Thứ ba: Đẩy mạnh công tác thi đua, tham gia quản lý, chăm lo xây dựng và thực 

hiện các chế độ chính sách đối với đoàn viên CĐ. Phấn đấu 100% tập thể đạt danh 

hiệu “Dạy tốt, học tốt, phục vụ tốt”, 90% cá nhân đạt danh hiệu thi đua các cấp; 

Thứ tư: Phát động và tổ chức nhiều phong trào thi đua, các đợt thi đua thiết thực 

nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường. Thực hiện tốt các ngày lễ 

lớn và các hoạt động xã hội, tham gia với chuyên môn nâng cao đời sống vật chất và 

tinh thần của đoàn viên và người lao động. 

Thứ năm: Động viên và hỗ trợ đoàn viên nâng cao trình độ TS và học hàm: phấn 

đấu trong nhiệm kỳ có 25 TS và 05 PGS. 

Thứ sáu: Tổ chức tốt việc thăm hỏi hiếu hỉ ốm đau và nghỉ mát hàng năm. 

Thứ bảy: Phấn đấu 100% cán bộ Công đoàn được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ 

công tác Công đoàn. 100% công đoàn Bộ phận, Tổ công đoàn đạt danh hiệu tổ công 

đoàn vững mạnh. Phấn đấu giữ vững danh hiệu Công đoàn trường đạt vững mạnh xuất 

sắc hàng năm.  

Thứ tám: Trong nhiệm kỳ phấn đấu giới thiệu  10 - 20  đoàn viên ưu tú để Đảng 

xem xét kết nạp. 

 Thứ chín: Công tác Tài chính CĐ thực hiện đúng chế độ quản lý thu, chi kinh 

phí. Giám sát việc thực hiện Tài chính của CĐ bộ phận, các tổ CĐ. 
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Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên và người lao động Nhà trường tiếp tục 

phát huy truyền thống đoàn kết nhất trí, phát huy những thành tích đã đạt được ra sức 

phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của nhà trường góp phần xây dựng tổ chức 

Công đoàn vững mạnh, xây dựng Nhà trường ổn định và phát triển./. 

Nơi nhận: 

- CĐ các CQ,ĐV trực thuộc;     (để b/c)                

- ĐU trường ĐHCĐ;     

- UVBCHCĐ; 

- CĐBP, các Tổ CĐ; 

- Lưu: VPCĐ. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN 

CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

TS. Nguyễn Anh Tuấn 

 

  

 

 


