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LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP.HCM  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
CĐCS TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM 

 

                DỰ THẢO   

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc  

 

         TP.HCM, ngày 05 tháng 12 năm 2014 

 

BÁO CÁO  
KIỂM ĐIỂM CÔNG TÁC BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM GIỮA NHIỆM KỲ 2012-2017  

 Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2012 – 2017 đã đề ra các chương trình hành 

động cụ thể. Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2012 – 2017 với tinh thần trách 

nhiệm, đoàn kết phối hợp, tập trung thực hiện các chương trình đã đề ra và đạt được 

kết quả tốt nhưng cũng có mảng công tác còn hạn chế. Trên cơ sở sơ kết công tác 

công đoàn giữa nhiệm kỳ 2012 – 2017, Ban chấp hành Công đoàn trường Đại học 

Mở TP.HCM nghiêm túc kiểm điểm trước Hội nghị những thành quả đạt được và 

hạn chế trong chỉ đạo hoạt động công đoàn trường như sau: 

I. TÌNH HÌNH NHÂN SỰ 

 Đại hội đại biểu Công đoàn trường Đại học Mở TP.HCM nhiệm kỳ 2012-

2017 đã bầu ra 15 đồng chí và phân công nhiệm vụ như sau: 

 1. Đ/c Lê Anh Tuấn – Chủ tịch, phụ trách chung 

 2. Đ/c Hồ Minh Nhiên – Phó Chủ tịch Thường trực, phụ trách nữ công, tài 

chính, văn phòng và hoạt động xã hội 

 3. Đ/c Đặng Văn Thanh – Phó Chủ tịch, phụ trách chuyên môn, tuyên giáo, 

đời sống và thi đua – chính sách 

 4. Đ/c Lê Xuân Trường – Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo  

 5. Đ/c Lê Thị Vũ Anh – Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Nữ công 

 6. Đ/c Nguyễn Văn Phúc – UV BCH, phụ trách công tác phối hợp với Ban 

Giám hiệu. 

 7. Đ/c Võ Minh Long – UV BCH, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra công 

đoàn 

 8. Đ/c Lê Xuân Quang – UV BCH, thành viên Ban Tuyên giáo 

 9. Đ/c Nguyễn Vũ Phương Thảo – UV BCH, thành viên Ban Thi đua – chính 

sách 

           10. Đ/c Trương Mỹ Diễm – UV BCH, Phó ban Nữ công 

 11. Đ/c Hoàng Thị Thùy Nhiên – UV BCH, Phó ban Nữ công 

 12. Đ/c Đồng Tâm Võ Thanh Sơn - UV BCH, Phó ban Dự án Nhà ở CBVC 

công đoàn 

 13. Đ/c Nguyễn Chính Thắng – UV BCH, thành viên Ban Thi đua – chính 

sách 
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 14. Đ/c Phạm Vinh Quang – UV BCH, thành viên Ban Tuyên giáo 

 15. Đ/c Trần Trung Dũng – UV BCH, thành viên Ban Thi đua – chính sách 

Vào giữa năm 2014, có sự thay đổi nhân sự trong Ban Chấp hành công đoàn 

do hai đồng chí Lê Xuân Quang chuyển công tác sang trường khác và đồng chí 

Nguyễn Văn Phúc rút khỏi Ban Chấp hành công đoàn.  

Trước tình hình trên, Ban Chấp hành công đoàn trường đã tiến hành họp và 

thống nhất đề nghị bổ sung nhân sự thay thế là đồng chí Nguyễn Thành Nhân (Phó 

Hiệu trưởng nhà trường) và đồng chí Trần Kiêm Việt Thắng (Tổ phó Công đoàn 

Khoa Quản trị Kinh doanh). Liên đoàn lao động TP.HCM đã chuẩn y hai đồng chí 

nêu trên theo công văn số 216/LĐLĐ ngày 12 tháng 6 năm 2014.    

II. ĐÁNH GIÁ  

1. Ưu điểm: 

Trong nữa nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành công đoàn đã xây dựng Quy chế 

hoạt động của Ban chấp hành, Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn 

cơ sở, Quy chế phối hợp công tác giữa Ban chấp hành công đoàn với Ban Giám 

hiệu, phân công nhiệm vụ cho các Ủy viên Ban chấp hành phụ trách các mảng công 

tác, hoạt động, phong trào của Công đoàn cơ sở trường Đại học Mở TP.HCM. 

Ban chấp hành công đoàn trường đã thể hiện được sự đoàn kết, nhiệt tình, 

trách nhiệm, tương trợ nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ban chấp hành đã 

tổ chức vận động công đoàn viên thực hiện các nhiệm vụ chính trị và đã đạt được 

hầu hết các chỉ tiêu lớn của Nghị quyết Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ 2012 – 2017 đề 

ra, cụ thể là: 

- Hoạt động công đoàn trường nữa nhiệm kỳ 2012-2014 đã tập trung vào công 

tác nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên và đội ngũ 

cán bộ quản lý, đảm bào quyền lợi chính đáng và hợp pháp của công đoàn viên và 

người lao động, đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động, xây dựng các tổ công 

đoàn đạt danh hiệu vững mạnh, giữ vững danh hiệu Công đoàn cơ sở Vững mạnh 

xuất sắc; cùng với Đảng ủy, Ban Giám hiệu xây dựng nhà trường ổn định và phát 

triển. 

- Tổ chức tuyên truyền đầy đủ và kịp thời đến công đoàn viên và người lao 

động các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nghị quyết, chỉ 

thị của công đàon cấp trên và chủ trương, nội quy, quy định của nhà trường. 

-  100% đoàn viên công đoàn của trường tích cực thực hiện cuộc vận động: 

“Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”, 

triển khai thực hiện có hiệu qảu các cuộc vận động lớn của ngành và việc thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí. 

-  100% cán bộ viên chức và người lao động được ký kết hợp đồng lao động; 

kết nạp 100 % cán bộ viên chức và người lao động đủ điều kiện theo luật định vào 

tổ chức công đoàn. 

-  Phối hợp với chính quyền tổ chức đúng thời gian và có chất lượng Hội nghị 

cán bộ viên chức hàng năm. 
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- Đạt chỉ tiêu vận động giảng viên cơ hữu học tập và đạt được 93 %  giảng 

viên có trình độ thạc sĩ trở lên (nghị quyết đại hội là 85%)  

- Đã giới thiệu 35  đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét và kết nạp 

vào Đảng Cộng sản Việt Nam. 

- Cùng với chính quyền quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần của cán 

bộ viên chức và công đoàn viên. Ban chấp hành công đoàn đã đề nghị chính quyền 

chi hỗ trợ tiền điều trị cho công đoàn viên bị tai nạn phải nằm viện điều trị, Công 

đoàn chi hỗ trợ cho cán bộ viên chức bị bệnh, cán bộ viên chức gặp hoàn cảnh đặc 

biệt, khó khăn,…vào tháng 5 và dịp Tết nguyên đán hằng năm; chăm lo cho con cán 

bộ viên chức như Quốc tế Thiếu nhi, Tết Trung thu, Học bổng Nguyễn Đức Cảnh, 

…; Công đoàn trường đã tổ chức nhiều phong trào thiết thực, bổ ích, tạo sân chơi 

lành mạnh cho cán bộ viên chức trường như: Hội thi Bài giảng điện tử của tôi, Hội 

thi tìm hiểu về Bác Tôn, Hội thi Vinh quang Công đoàn Việt Nam, Hội thao chào 

mừng Kỷ niệm Ngày Thành lập trường, Hội thao chào mừng Kỷ niệm ngày Nhà 

giáo Việt Nam, Hội thao mừng Xuân,…   tiếp tục đẩy mạnh dự án nhà ở cán bộ viên 

chức tại Phường Trường Thạnh, Quận 9 và dự án tại Nhơn Trạch, Đồng Nai.        

2. Hạn chế:  

- Các Ủy viên Ban chấp hành tuy được phân công công tác rõ ràng nhưng hoạt động 

chưa đều. Ban thường vụ công đoàn chưa thực hiện tốt việc kiểm tra, nhắc nhở về 

các mảng công tác đã phân công cho các ủy viên Ban chấp hành. 

 

Nhìn chung, trong nữa nhiệm kỳ qua, tuy còn một số tồn tại và hạn chế nhưng 

tập thể Ban chấp hành công đoàn đã nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ mà Đại hội công 

đoàn nhiệm kỳ 2012 – 2017 đã giao phó, giữ vững danh hiệu vững mạnh xuất sắc, 

góp phần xây dựng nhà trường ổn định và phát triển. 

Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2012 – 2017 rất mong được Đại hội góp 

ý để Ban chấp hành nhiệm kỳ mới rút kinh nghiệm lãnh đạo hoạt động của phong 

trào đạt kết quả cao hơn nữa. 

        

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM       

                  

         

              

       

  


