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CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM 
CÔNG ĐOÀN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

--------------------- 
                  Số:  54 /CĐ 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

-------------------- 

         Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2012 
 

    
 
                                         KẾ HOẠCH LÀM VIỆC  
CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI  

KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2012 - 2017 
--------------------------- 

A. CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG TÂM  

   1. Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác chính trị tư tưởng, 

phát huy quyền làm chủ và tiềm năng trí tuệ của đoàn viên Công đoàn, tham gia xây 

dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, có 

trình độ cao về chuyên môn nghiệp vụ. Phát huy tốt vai trò là “chỗ dựa” tinh thần 

cho công cuộc đổi mới ở ĐHQGHN và các đơn vị. Làm tốt công tác phổ biến, tuyên 

truyền, tạo sự đồng thuận và quyết tâm của cán bộ, viên chức tự giác, tích cực tham 

gia với tinh thần trách nhiệm cao để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ĐHQGHN 

nói chung và từng đơn vị  

 2. Phát huy tinh thần dân chủ và vai trò của tổ chức Công đoàn, tham gia tích 

cực và có hiệu quả vào quá trình thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đại học Quốc 

gia Hà Nội và từng đơn vị, đặc biệt các nhiệm vụ quan trọng như:  Nhiệm vụ chiến 

lược; Xây dựng Văn hóa chất lượng; Giải pháp hướng đến sản phẩm khoa học công 

nghệ quốc gia... 

   3. Đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống cán bộ công chức, đổi mới nội 

dung công tác vận động nữ cán bộ công chức, coi đây là nhiệm vụ quan trọng trong 

nhiệm kỳ IV, tăng cường các hoạt động phục vụ đời sống xã hội  

   4. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, xây 

dựng Công đoàn ĐHQGHN vững mạnh toàn diện, phát huy vai trò vị thế của công 

đoàn ĐHQGHN - Công đoàn cấp trên cơ sở trong Hệ thống Công đoàn Giáo dục 

Việt Nam 

B. NỘI DUNG CÁC HỘI NGHỊ  

 Căn cứ Quy chế làm việc của BCH Công đoàn và các nhiệm vụ trọng tâm 

giai đoạn 2012 - 2017, BCH Công đoàn dự kiến có 22 phiên họp: 

I. Nội dung các hội nghị được xác định từ đầu nhiệm kỳ 

1. Hội nghị BCH lần thứ nhất ( tháng 4/2012): 
- Bầu Ban thường vụ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Ủy ban Kiểm tra và Chủ 

nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn. 
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2. Hội nghị BCH lần thứ 2 ( tháng 6/2012): 
- Thông qua Chương trình công tác nhiệm kỳ IV (2012 – 2017) 

- Thông qua Kế hoạch làm việc của BCH Công đoàn khóa IV, nhiệm kỳ 

2012 – 2017 

- Thông qua Quy chế làm việc của BTV, BCH, phân công nhiệm vụ BCH 

khóa IV  

- Đóng góp ý kiến cho các Dự thảo Nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn 

Nhiệm kỳ IV ( Công đoàn tham gia NVCL, Văn hóa chất lượng, Hoạt động của Nữ 

công, Xây dựng tổ chức) 

3. Hội nghị BCH lần thứ 3 (tháng 9/2012): 
- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý II/2012 

- Thông qua Kế hoạch hoạt động năm học 2012 – 2013  

- Thông qua Đề án “ Công đoàn tham gia Nhiệm vụ chiến lược” 

- Thông qua Đề án “ Công đoàn tham gia xây dựng Văn hóa chuyên nghiệp, 

Văn hóa chất lượng” 

- Thông qua chương trình hoạt động của Ban nữ công 

- Thông qua Đề án “ Xây dựng tổ chức và nâng cao kỹ năng cho cán bộ 

Công đoàn” 

4. Hội nghị BCH lần thứ 4 ( tháng 12/2012): 
- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý III/2012 

- Kiểm điểm tình hình triển khai và kết quả thực hiện bước đầu các Nhiệm 

vụ trọng tâm của Công đoàn 

- Đóng góp ý kiến cho các nhiệm vụ trọng tâm của ĐHQGHN 

5. Hội nghị BCH lần thứ 5 (tháng 3/2013) 
- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý I/2013 

- Báo cáo tình hình thực hiện các Nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn 

6. Hội nghị BCH lần thứ 6 (tháng 6/2013) 
- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý II/2013 

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2012 – 2013 

- Báo cáo tình hình thực hiện các Nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn 

- Kiểm điểm 1 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn ĐHQGHN lần 

thứ IV 

- Đóng góp ý kiến vào dự thảo Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2013 – 2014 của 

ĐHQGHN 

7. Hội nghị BCH lần thứ 7 (tháng 9/2013) 
 - Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý III/2011 

 - Thông qua Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2013 – 2014 của Công đoàn 

ĐHQGHN. 

- Báo cáo tình hình thực hiện các Nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn 



 3

- Báo cáo công tác chuẩn bị cho năm học mới 

8. Hội nghị BCH lần thứ 8 (tháng 12/2013) 
- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý IV/2013 

- Báo cáo tình hình thực hiện các Nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn 

9. Hội nghị BCH lần thứ 9 (tháng 3/2014) 
- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý I/2014 

- Sơ kết một năm thực hiện các Nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn 

10. Hội nghị BCH lần thứ 10 (tháng 6/2014) 
- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý II/2014 

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2012 – 2013 

- Báo cáo tình hình thực hiện các Nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn 

- Kiểm điểm 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn ĐHQGHN lần 

thứ IV 

- Đóng góp ý kiến vào dự thảo Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2013 – 2014 của 

ĐHQGHN 

11. Hội nghị BCH lần thứ 11 (tháng 9/2014) 
- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý III/2014 

           - Thông qua Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2014 – 2015 của Công đoàn 

ĐHQGHN. 

- Báo cáo tình hình thực hiện các Nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn 

- Báo cáo công tác chuẩn bị cho năm học mới 

12. Hội nghị BCH lần thứ 12 (tháng 12/2014) 
- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý IV/2014 

- Báo cáo tình hình thực hiện các Nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn 

13. Hội nghị BCH lần thứ 13 (tháng 3/2015) 
- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý I/2015 

- Báo cáo tình hình thực hiện các Nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn 

14. Hội nghị BCH lần thứ 14 (tháng 6/2015) 
- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý II/2015 

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2014 – 2015 

- Báo cáo tình hình thực hiện các Nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn 

- Kiểm điểm 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn ĐHQGHN lần 

thứ IV 

- Đóng góp ý kiến vào dự thảo Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2015 – 2016 của 

ĐHQGHN 

15. Hội nghị BCH lần thứ 15 (tháng 9/2015) 
- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý III/2015 

           - Thông qua Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2015 – 2016 của Công đoàn 

ĐHQGHN. 
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- Báo cáo tình hình thực hiện các Nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn 

- Báo cáo công tác chuẩn bị cho năm học mới 

- Tham gia công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ V 

16. Hội nghị BCH lần thứ 16 (tháng 12/2015) 
- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý IV/2015 

- Báo cáo tình hình thực hiện các Nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn 

17. Hội nghị BCH lần thứ 17 (tháng 3/2016) 
- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý I/2016 

- Báo tình hình thực hiện các Nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn 

- Đóng góp ý kiến cho dự thảo Kế hoạch 5 năm phát triển ĐHQGHN (2016 – 

2020) 

18. Hội nghị BCH lần thứ 18 (tháng 6/2016) 
-  Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý II/2016 

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 – 2016 

- Báo cáo tình hình thực hiện các Nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn 

- Kiểm điểm 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn ĐHQGHN lần 

thứ IV 

- Đóng góp ý kiến vào dự thảo Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 của 

ĐHQGHN. 

19. Hội nghị BCH lần thứ 19 (tháng 9/2016) 
- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý III/2016 

           - Thông qua Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 của Công đoàn 

ĐHQGHN. 

- Báo cáo tình hình thực hiện các Nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn 

- Báo cáo công tác chuẩn bị cho năm học mới 

           - Thông qua Hướng dẫn tổ chức đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội 

đại biểu Công đoàn ĐHQGHN lần thứ V. 

20. Hội nghị BCH lần thứ 20 (tháng 12/2016) 
- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý IV/2016 

- Đóng góp ý kiến vào Đề án tổ chức Đại hội Đại biểu Công đoàn ĐHQGHN 

lần thứ V. 

- Đóng góp ý kiến vào Đề án phân bổ đại biểu dự Đại hội Đại biểu Công 

đoàn ĐHQGHN lần thứ V và Phương hướng xây dựng Ban Chấp hành Công đoàn 

ĐHQGHN khóa V 

- Phân công công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Công đoàn ĐHQGHN lần thứ 

V 

21. Hội nghị BCH lần thứ 21 (tháng 2/2017) 
- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý I/2017 
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- Đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Công 

đoàn ĐHQGHN khóa IV trình Đại hội Công đoàn ĐHQGHN lần thứ V 

- Đánh giá công tác tổ chức Đại hội của các Công đoàn cơ sở  

- Chuẩn bị nhân sự Đại hội Công đoàn ĐHQGHN lần thứ V 
22. Hội nghị BCH lần thứ 22 (tháng 4/2017) 

- Thông qua Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Công đoàn ĐHQGHN 

khóa IV 

- Đánh giá công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ V 

II. Các nội dung công tác khác 

 Ngoài nội dung của 22 phiên họp đã được xác định từ đầu nhiệm kỳ, dự kiến 

BCH Công đoàn sẽ bàn và cho chủ trương về các vấn đề sau: 

1. Kiện toàn nhân sự  

2. Các chương trình hoạt động của ĐHQG, Đại học Vùng 

3. Quy chế tổ chức và hoạt động của Công đoàn ĐHQG, Đại học Vùng 

4. Công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn ĐHQGHN lần 

thứ V, nhiệm kỳ 2017 – 2022. 

C. NỘI DUNG CÁC HỘI  NGHỊ  BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN 

Dự kiến có 50 phiên họp của Ban Thường vụ Công đoàn (định kỳ 2 tháng 

họp 1 phiên và các phiên họp đột xuất). Ngoài những nội dung chuẩn bị cho 22 

phiên họp BCH (mục B), Ban Thường vụ Công đoàn dự kiến sẽ bàn, cho chủ 

trương, trực tiếp chỉ đạo và tổ chức thực hiện các vấn đề sau: 

1. Thực hiện các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết, kết luận và nhiệm vụ của 

cấp trên 

2. Những công việc cấp bách, đột xuất quan trọng của ĐHQGHN, Công 

đoàn Ngành, Công đoàn ĐHQGHN 

3. Các mảng công tác liên quan đến đời sống cán bộ viên chức, các hoạt 

động của Hội Cựu giáo chức 

4. Công tác khen thưởng của Công đoàn 

5. Công tác kiểm tra, giám sát của Công đoàn 

Trong quá trình công tác, Ban Chấp hành Công đoàn ĐHQGHN có thể xem 

xét, điều chỉnh chương trình làm việc cho phù hợp với tình hình cụ thể.                     

                                                                                                            
                                                                             T.M BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN 
                                                                                           CHỦ TỊCH 

Nơi nhận: 
- CĐGD (để báo cáo); 
- Đảng ủy ĐHQGHN (để báo cáo) ; 
- BCH, UBKT, các ban của Công đoàn; 
- Các Công đoàn cơ sở; 
- Lưu: VP                                             
 
                                                                               PGS.TS. Đinh Văn Hường 


