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Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2016 

 

KẾ HOẠCH  
TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM HỌC 2015 – 2016,  

PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2016 – 2017 

I .  Phương thức và thời gian tiến hành 

1. Hội nghị toàn thể Tổ công đoàn thực hiện các nội dung: 

1.1 Bầu Chủ tịch đoàn và Thư ký Hội nghị. 

1.2 Báo cáo tổng kết hoạt động Tổ công đoàn năm học 2015 – 2016 và phương hướng nhiệm 
vụ năm học 2016- 2017. 

1.3 Thảo luận của Hội nghị. 

1.4  Bình xét thi đua năm học 2015 – 2016 

- Mẫu báo cáo số liệu năm học 2015 – 2016 (Mẫu CĐ-TĐ 1a) 

- Tiêu chuẩn chấm điểm thi đua Tổ Công đoàn NH 2015 – 2016 (Mẫu CĐ-TĐ 1b) 

- Bảng tự chấm điểm thi đua CĐV NH 2015 – 2016 (Mẫu CĐ-TĐ 1c) 

- Danh sách CĐV xuất sắc đề nghị được khen thưởng. Mỗi tổ bình chọn 1-2 CĐV tiêu biểu, 
xuất sắc và được lãnh đạo đơn vị đánh giá đạt mức Lao động Tiên tiến trở lên, có tham gia 
tích cực các hoạt động công đoàn trường để đề nghị khen thưởng. Những tổ CĐ có số 
lượng trên 10 CĐV sẽ bình chọn theo tỉ lệ 20% tổng số CĐV. 

2. Thời gian tiến hành: Từ 20/06/2016 đến 06/07/2016. 

3. Các tổ CĐ gởi Hồ sơ Hội nghị về Văn phòng Công đoàn – P.201 chậm nhất là ngày 
06/07/2016 gồm Biên bản họp, Báo cáo tổng kết, các biểu mẫu đã chấm điểm, danh sách đề nghị 
khen thưởng, …  

II. Các danh hiệu thi đua 

1. Về tập thể: 

- Tổ Công đoàn Vững mạnh xuất sắc. Điểm đạt 95 điểm trở lên (có tính điểm của BCH)    

- Tổ Công đoàn Vững mạnh. Điểm đạt từ 90 điểm đến 94 điểm (có tính điểm của BCH)    

2. Về cá nhân 

- Công đoàn viên xuất sắc. 

Rất mong các đồng chí Tổ trưởng Tổ CĐ tích cực triển khai việc bình xét thi đua đúng hạn. 

Trân trọng. 

 
Nơi nhận: 

- Các tổ CĐ; 
- Lưu VP.CĐ. 

TM. BCH CÔNG ĐOÀN 
CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 
 

  Lê Anh Tuấn 

 



 

CĐCS TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM 
Tổ Công đoàn:……………………………. 

Mẫu CĐ-TĐ 1a 

 

BÁO CÁO SỐ LI ỆU 
Năm học 2015 – 2016 

 
01- Tổng số CBVC:  Nữ:  

02- Tổng số ĐVCĐ: Nữ:  
03- Số ĐVCĐ mới kết nạp trong năm học: Nữ:  
04- Số ĐVCĐ nơi khác chuyển đến: Nữ:  
05- Số ĐVCĐ được cấp thẻ:  Nữ:  
06- Số ĐVCĐ ưu tú giới thiệu cho Đảng: Nữ:  
07- Số ĐVCĐ được kết nạp Đảng: Nữ:  
08- Số Đảng viên: Nữ:  
09- Số ĐVCĐ, GV-CBNV đi học nâng cao trình độ chính trị: Nữ:  

10- Số tốt nghiệp:  
- Cử nhân chính trị 
- Cao cấp chính trị 
- Trung cấp chính trị 

Nữ:  

11- Số ĐVCĐ, GV-CBNV đi học nâng cao trình độ chuyên môn: Nữ:  

12- Số tốt nghiệp: 
- TCCN 
- Cao đẳng 
- Đại học 
- Thạc sĩ 
- Tiến sĩ 

Nữ:  

13- Trình độ chuyên môn:   
- Tiến sĩ: 
- Thạc sĩ: 
- Cử nhân/ Kỹ sư: 
- Phổ thông: 

 

14- Số CĐV tham gia khám sức khỏe:  
15- Số đề tài NCKH Cấp Trường:                      Cấp TP: 
                                  Cấp Bộ:                             Cấp Nhà nước: 

 

16- Số Phụ nữ đạt 2 Giỏi cấp Trường:                Cấp TP:  

17- Số con của CĐV, CBVC đề nghị xét học bổng Nguyễn Đức Cảnh:  

 
Tp. HCM, ngày  .......... tháng ............ năm 2016  

Tổ trưởng tổ CĐ 
 

 
 
 
 
 
 



 
CĐCS TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM 

TỔ CÔNG ĐOÀN .............................................. 
Mẫu CĐ-TĐ 1b 

 
TIÊU CHUẨN CHẤM ĐIỂM THI ĐUA TỔ CÔNG ĐOÀN 

Năm học 2015 – 2016 
 
 

TT NỘI DUNG CÔNG TÁC ĐIỂM 
TỐI 
ĐA 

ĐIỂM 
TỰ 

CHẤM 

GHI 
CHÚ 

 I- CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN TH ƯỞNG 
 

20 
điểm 

  

1 Có tham gia các phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn 
trong năm học 2015-2016 và kỷ niệm 26 năm thành lập trường 

4,0   

2 Phối hợp với chính quyền tổ chức các phong trào thi đua thực 
hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 tiếp tục với chủ đề “Đổi 
mới quản lý – Nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu 
cầu xã hội” thông qua các cuộc vận động “ Làm theo tấm 
gương đạo đức Hồ Chí Minh; Mỗi thầy cô giáo là một tấm 
gương sáng về đạo đức và tự học; Dân chủ - kỷ cương – tình 
thương – trách nhiệm; Dạy tốt – học tốt – phục vụ tốt;..  

4,0   

3 Có tham gia các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân 
(tháng 5) do Công đoàn trường phát động. 

4,0   

4 Phối hợp với chính quyền đẩy mạnh phong trào thi đua 
“Nghiên cứu khoa học – Chuyển giao công nghệ; Sáng kiến 
kinh nghiệm” trong CBGV-CNV như sáng kiến, đổi mới 
phương pháp quản lý, giảng dạy, học tập, NCKH, ứng dụng 
các tiến bộ khoa học vào công tác giảng dạy và sản xuất.  

4,0   

5 Có các hình thức, biện pháp vận động CBVC tham gia phong 
trào chống tham nhũng; phong trào thực hành tiết kiệm, chống 
lãng phí; phong trào cải cách hành chính ... đem lại hiệu quả 
thiết thực 

2,0   

6 Phối hợp với chính quyền có các hình thức biện pháp nhằm 
thực hiện tốt chỉ thị 40 của Ban Bí thư TW về việc: “Nâng cao 
chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy và cán bộ quản lý giáo 
dục” để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo. 

2,0   

 II- CÔNG TÁC CHÍNH SÁCH PHÁP LU ẬT 10 
điểm 

  

1 Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các chế độ chính sách cho 
CBVC; góp ý xây dựng quy chế dân chủ trong đơn vị 

2,5   

2 Kịp thời phản ánh về BCH CĐ Trường các khó khăn vướng 
mắc khi thực hiện chế độ chính sách. Thực hiện việc giám sát 
có hiệu quả việc thực hiện chế độ chính sách của Trường tại 
đơn vị 

2,5   

3 Quan tâm chăm lo đời sống CBVC trong việc hiếu hỉ, ma 
chay, ốm đau ... 

2,5   

4 Phối hợp với chính quyền đảm bảo 100% CBVC trong đơn vị 
ký HĐ lao động , đóng BHXH, BHYT . . . 
 
 
 

2,5   



 
 

III- CÔNG TÁC B ẢO HỘ LAO ĐỘNG 10 
điểm 

  

1 Có tham gia lớp tập huấn sơ cấp cứu do Công đoàn trường 
phối hợp với Trạm y tế trường tổ chức; thực hiện thường 
xuyên phong trào “Xanh, Sạch, Đẹp, bảo đảm an toàn - vệ 
sinh lao động”; thực hiện “Công sở văn minh sạch đẹp”; đảm 
bảo an toàn PCCC; tuyên truyền và thực hiện phòng chống 
cháy nổ tại đơn vị;  

2,0   

2 Đảm bảo 100% CBVC trong đơn vị không hút thuốc lá trong 
khuôn viên trường học 

2,0   

3 Đảm bảo 100% CBVC trong đơn vị tham gia nghỉ mát theo 
chế độ 

2,0   

4 Đảm bảo 100% CBVC trong đơn vị tham gia khám sức khỏe 
định kỳ do nhà Trường tổ chức.  

2,0   

5 Tuyên truyền và thực hiện luật giao thông đường bộ trong 
CBVC của đơn vị.  

2,0   

 IV- CÔNG TÁC T Ổ CHỨC 20 
điểm 

  

1 Đảm bảo tổ CĐ có sổ biên bản, lưu trữ văn bản và thông tin 
theo quy định  

2,5   

2 Có kế hoạch và phương hướng xây dựng tổ CĐ vững mạnh  2,5   
3 Duy trì sinh hoạt tổ CĐ theo qui định; đảm bảo số lượng và 

chất lượng CĐV tham dự 
2,5   

4 Thực hiện tốt công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng 2,5   
5 Đảm bảo công tác phát triển đoàn viên trong đơn vị 2,5   
6 Tổ trưởng, tổ phó Tổ CĐ tham dự đầy đủ các cuộc họp do 

BCH CĐ Trường triệu tập 
2,5   

7 Tham gia đầy đủ các hoạt động do CĐ Trường tổ chức 2,5   
8 Đảm bảo ĐVCĐ thực hiện nghĩa vụ đóng CĐ phí đầy đủ 2,5   
 V- CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO 15 

điểm 
  

1 Tuyên truyền sổ tay CĐ cho CBVC trong đơn vị; Kịp thời tổ 
chức phổ biến chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của 
Nhà nước 

2,5   

2 Vận động và đảm bảo ĐVCĐ và CBVC của đơn vị tham dự 
các buổi báo cáo thời sự, các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ 
lớn, các buổi báo cáo chuyên đề và các hoạt động khác 

2,5   

3 Vận động ĐVCĐ học tập nâng cao trình độ chính trị 2,5   
4 Tham gia đầy đủ các hoạt động văn hóa, TDTT do CĐ Trường 

tổ chức; Có CBVC tham gia thi đấu các hội thao do CĐ các 
cấp tổ chức 

2,5   

5 Tham gia các hội thi tìm hiểu về pháp luật, các nhân vật lịch 
sử, về Công đoàn 

2,5   

6 Vận động CĐV, CBVC đóng góp ủng hộ phong trào xây dựng 
nhà tình nghĩa, tình thương, quỹ  vì người nghèo 
 

2,5   

 VI- CÔNG TÁC NỮ CÔNG 15 
điểm 

  

1 Quan tâm chăm lo việc thực hiện các chế độ chính sách cho 
nữ CBVC tại đơn vị 

2,5   

2 Theo dõi, quan tâm tốt công tác DS & KHHGĐ; không có 
trường hợp CBVC sinh con thứ ba. 

2,5   



3 Có đề nghị khen thưởng học bổng Nguyễn Đức Cảnh, ngày 
01/06, nghỉ hè cho con em CBVC 

2,5   

4 Tuyên truyền và phổ biến cho nữ CBVC về giáo dục truyền 
thống phụ nữ, giáo dục giới tính, xây dựng GĐ văn hóa, 
phòng chống bạo lực gia đình 

2,5   

5 Vận động, đảm bảo nữ CĐV và CBVC đăng ký tham gia 
phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”  

2,5   

6 Vận động và đảm bảo 100% nữ CĐV và CBVC tham gia các 
buổi tham quan du lịch, giao lưu, tọa đàm vào các dịp kỷ niệm 
8/3, 20/10 . . .  

2,5   

 VII- ĐIỂM CỦA BCH CÔNG ĐOÀN 10 
điểm 

  

 BCH Công đoàn sẽ chấm điểm đối với các hoạt động, các 
phong trào mà Tổ Công đoàn đã tích cực tham gia (có những 
đổi mới, sáng tạo của các Tổ Công đoàn) vào các hoạt động 
văn - thể - mỹ do Công đoàn và Nhà trường tổ chức  

   

Tổng cộng 100 
điểm 

  

 
Đề nghị danh hiệu thi đua: 

1. Tập thể: 
2. Cá nhân: 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Tp. HCM, ngày ......... tháng .......... năm 2016  
Tổ trưởng Tổ Công đoàn 

 
 
 
 
 
 

Họ và tên: ............................................. 
 
 
 



 
CĐCS TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TPHCM 

TỔ CÔNG ĐOÀN ............................................. 
Họ và Tên CĐV: ............................................... 

Mẫu CĐ-TĐ 1c 

 
BẢNG TỰ CHẤM ĐIỂM THI ĐUA ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN 

NĂM HỌC 2015-2016 
 
TT NỘI DUNG CÔNG TÁC ĐIỂM 

TỐI ĐA 
ĐIỂM 

TỰ 
CHẤM 

TỔ CĐ 
ĐÁNH 
GIÁ 

1 Chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng; pháp 
luật của nhà nước; Điều lệ Công đoàn Việt Nam và 
nội quy Nhà trường 

15   

2 Hoàn thành tốt nhiệm vụ được chính quyền giao 
 

15   

3 Có tinh thần đoàn kết, thực hiện dân chủ cơ sở, đóng 
góp xây dựng đơn vị phát triển và ổn định 

20   

4 Có sáng kiến cải tiến công việc được đơn vị đánh giá 
tốt hoặc đóng góp ý kiến tích cực trong công tác 
Công đoàn 

15   

5 Tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, 
nghiệp vụ, rèn luyện phẩm chất đạo đức 

15   

6 Tích cực tham gia, đóng góp vào các hoạt động của 
Trường và Công đoàn trường  

20   

Tổng cộng 
 

100   

 
1- Sáng kiến, đóng góp cải tiến 
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 
2-  Những hoạt động của Trường và Công đoàn trường đã tham gia đóng góp 
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 
 
3- Thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”  

3.1 - Nhận thức về chủ đề năm 2016 
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 

3.2 - Nội dung phấn đấu cụ thể 
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 

 
Tổ trưởng Tổ CĐ 

 
 
 
Họ và tên: ............................................ 

Tp. HCM, ngày .......tháng ..........năm 2016 
Người tự đánh giá 

 
 
 

Họ và tên:.................................................... 
 


