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CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM HỌC 2012-2013
I. CĂN CỨ XÂY DỰNG
- Nghi Quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI về Giáo dục và Đào tạo; Chiến
lược phát triển Giáo dục giai đoạn 2011 – 2020;
- Nghị quyết số 07 của ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt nam; Kế
hoạch nhiệm vụ năm học 2012-2013 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam: năm
học diễn ra Đại hội CĐGD các cấp và tiến tới Đại hội CĐGD Việt Nam lần thứ
XIV, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI;
- Nghi quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ IV;
- Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2012 – 2013 của ĐHQGHN;
- Nghi quyết Đại hội đại biểu Công đoàn ĐHQGHN lần thứ IV và Chương trình
công tác Nhiệm kỳ IV Công đoàn ĐHQGHN;
II. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM HỌC 2012 – 2013
2.1. Chương trình 1: Đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và
chăm lo đời sống cho nhà giáo - người lao động ( NG-NLĐ), xây dựng môi
trường làm việc đồng thuận, văn hóa trong Đại học Quốc gia Hà Nội
(ĐHQGHN)
2.1.1. Chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của NG - NLĐ
-

Tăng cường chức năng giám sát và chức năng phản biện của tổ chức công
đoàn theo đúng quy định của pháp luật.

- Công đoàn chủ động tham gia vào quá trình xây dựng, triển khai thực hiện và
giám sát Quy chế chi tiêu nội bộ. Tổ chức và động viên cán bộ đoàn viên tạo
thêm các nguồn thu bổ sung, góp phần nâng cao chất lượng sống của cán bộ
đoàn viên.
- Phối hợp triển khai thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo.
- Phối hợp với chính quyền tổ chức Hội nghị CBVC hàng năm.
-

Tham gia xây dựng các quy định, nội quy, quy chế của các đơn vị.
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-

Tham mưu với chính quyền tổ chức tốt việc chăm lo đời sống vật chất, tinh
thần cho đội ngũ NG-NLĐ bằng nhiều hình thức khác nhau, tùy vào điều
kiện của đơn vị để có chính sách hỗ trợ hợp lý đối với NG-NLĐ.

-

Thực hiện tốt công tác thăm hỏi, tặng quà cho NG-NLĐ.

-

Giải quyết đơn thư đúng thủ tục, quy trình, quy định.

-

Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng.

2.1.2 Xây dựng môi trường đồng thuận, văn hóa
-

Động viên cán bộ đoàn viên nâng cao tinh thần trách nhiệm và lương tâm
nghề nghiệp xây dựng đơn vị, vì quyền lợi chung, vì lợi ích chính đáng của
đoàn viên, góp phần nâng cao vị thế và sự phát triển của Đại học Quốc gia
Hà Nội.

-

Khẳng định vai trò “chỗ dựa tinh thần”, xây dựng khối đoàn kết, đồng
thuận, phát huy tính chủ động, sáng tạo và cơ chế liên thông, phối hợp liên
kết giữa các đơn vị. Thường xuyên tổ chức các hoạt động chung để các đơn
vị có điều kiện và cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm.

-

Mở rộng và tăng cường các hình thức dân chủ đại diện, dân chủ trực tiếp, tổ
chức đối thoại, mở thêm các kênh thông tin để nhà giáo và người lao động
hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của mình, đồng thời tham gia đóng góp xây dựng
cho các nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch hoạt động của ĐHQGHN.

-

Tham gia công tác xây dựng quy hoạch từ tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng,
tuyển dụng, sắp xếp, đánh giá, bổ nhiệm cán bộ trong ĐHQGHN và các đơn
vị nhằm đảm bảo sự công bằng, chính xác và hợp lý.

- Công đoàn các cấp chủ động, tích cực trong việc nắm bắt tình hình, diễn biến
tư tưởng trong cán bộ, viên chức, đề xuất các giải pháp kịp thời, phù hợp,
hiệu quả, tham gia cùng với các cấp chính quyền giải quyết những khó khăn,
vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ, nhất là những
chủ trương lớn của Đại học Quốc gia Hà Nội và các đơn vị.
-

Nâng cao ý thức trách nhiệm, ý thức kỷ luật cho CĐV trong việc phát ngôn,
cung cấp thông tin chính xác, trung thực, khách quan về cá nhân và tổ chức,
có tính xây dựng vì mục đích chung.

-

Phối hợp với các đơn vị trong ĐHQGHN tổ chức các hoạt động văn hóa thể
thao.
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2.2. Chương trình 2: Nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trình độ
chuyên môn nghiệp vụ của NG-NLĐ, tham gia tích cực và có hiệu quả
vào quá trình thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Ngành, Đại học Quốc
gia Hà Nội và từng đơn vị
2.2.1. Công tác tuyên truyền giáo dục, quán triệt Nghị quyết, chủ trương,
chính sách của Đảng, Nhà nước, Đại học Quốc gia Hà Nội
- 100% cán bộ, CĐV được quán triệt và triển khai các Nghị quyết, chủ trương
chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, CĐGDVN, ĐHQGHN và
Công đoàn ĐHQGHN
- Xây dựng chương trình hành động về “ Vai trò của tổ chức Công đoàn Giáo
dục trong việc đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam”
- Động viên đoàn viên công đoàn triển khai có hiệu quả cuộc vận động: “Xây
dựng và nâng cao tính chuyên nghiệp trên từng vị trí công tác và trong tất cả
các khâu trong quy trình hoạt động”
- Tổ chức Đại hội ( Hội nghị) để đóng góp ý kiến cho Dự thảo Báo cáo và bầu
doàn đại biểu dự Đại hội XIV CĐGDVN; giới thiệu nhân sự tham gia BCH
CĐGDVN nhiệm kỳ XIV (2013- 2018)
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về Đại hội CĐGDVN lần thứ XIV, Đại
hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền và phối hợp cùng các đơn vị trong
ĐHQGHN tổ chức các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 20 năm Thành lập
ĐHQGHN
- Thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác Dân
số Kế hoạch hóa gia đình, phấn đấu không có đơn vị nào có NG-NLĐ vi
phạm
- Phấn đấu đạt 100% NG-NLĐ khai dữ liệu cán bộ trong hệ thống cơ sở dữ
liệu của ĐHQGHN
2.2.2. Công tác tham gia đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ NG-NLĐ,
tham gia tích cực và có hiệu quả vào quá trình thực hiện các nhiệm vụ
chính trị của Ngành, Đại học Quốc gia Hà Nội và từng đơn vị
- Tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình Công đoàn tham gia Nhiệm vụ
chiến lược (đã có chương trình riêng).

3

- Tiếp tục triển khai chương trình: “Công đoàn tham gia xây dựng văn hóa
công sở và văn hóa chất lượng, phát triển thương hiệu ĐHQGHN”, Giải pháp
hướng đến sản phẩm khoa học công nghệ quốc gia... Phấn đấu ngày càng có
nhiều tiến sỹ có bài báo đăng trên tạp chí quốc tế.
-

Động viên và chủ động tạo điều kiện cho cán bộ đoàn viên tham gia các
chương trình đào tạo chuyên môn trong và ngoài nước, phấn đấu nâng cao số
lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ khoa học, quản lý, góp phần xây dựng các
nhóm nghiên cứu mạnh, thực hiện cách tạo cơ chế liên thông liên kết trong
đội ngũ cán bộ khoa học, đào tạo, nâng cao tính chuyên nghiệp của đội ngũ
cán bộ, viên chức.

-

Tổng kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 296-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ và
Nghị quyết 05/NQ-BCSĐ của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về
“ Đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010 – 2012”.

2.3. Chương trình 3: Vận động, tổ chức cho NG -NLĐ tích cực tham gia
phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng
lớn
-

Phát động các phong trào thi đua của năm học và từng giai đoạn; phát động
phong trào “ Công đoàn tiếp tục thực hiện tiết kiệm điện, nước, văn phòng
phẩm ở công sở và gia đình”.

-

Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “ Dạy tốt – Học tốt” bằng nhiều hình
thức khác nhau, phù hợp với điều kiện của từng đơn vị.

- Tiếp tục triển khai cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh”.
- Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “ Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương Trách nhiệm” thông qua việc thực hiện tốt nề nếp dạy và học, quy chế thi cử,
đánh giá, xếp loại và các quy chế, nội quy của đơn vị.
- Thực hiện tốt các cuộc vận động ‘ Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng
xa, vùng kinh tế khó khăn”, “Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa,
Trường Sa”.
- Ban hành quy chế hoạt động của “Quỹ mái ấm công đoàn”.
- Tổng kết 5 năm cuộc vận động “ Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo
đức, tự học và sáng tạo”.
2.4.

Chương trình 4: Xây dựng tổ chức công đoàn và đội ngũ cán bộ công
đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng. Đổi mới nội dung công tác
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nữ cán bộ công chức. Đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại, góp phần
nâng cao vị thế của Đại học quốc gia Hà Nội

2.4.1. Xây dựng tổ chức công đoàn và đội ngũ cán bộ công đoàn vững mạnh,
tham gia xây dựng Đảng
- Tăng cường xây dựng tổ chức (hoàn thiện mô hình và xây dựng phương thức
hoạt động của công đoàn ĐHQGHN). Phát huy vai trò của công đoàn cơ sở,
công đoàn bộ phận (các khoa, bộ môn trực thuộc) của các đơn vị đào tạo.
- Tổ chức các lớp bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn các cấp.
- Bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao chất lượng hiệu quả và đẩy mạnh hoạt động
của Ủy ban kiểm tra công đoàn (Chương trình công tác của Ủy ban kiểm tra
công đoàn).
-

Đẩy mạnh và cải tiến công tác thông tin, báo cáo trong hoạt động công đoàn.

- Chuyển từ hoạt động chủ yếu theo nhiệm vụ của Công đoàn sang hoạt động
vừa đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ của Công đoàn, vừa chủ động hoàn
thành tốt nhiệm vụ chính trị của ĐHQGHN và các đơn vị.
- Nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong công tác chỉ đạo, tổ chức, điều hành, kiểm
tra, giám sát, đánh giá của các cấp bộ công đoàn.
- Phối hợp với Ban thanh tra tổ chức tập huấn cho cán bộ Thanh tra nhân dân.
- Phối hợp hoạt động và hỗ trợ Hội cựu giáo chức ĐHQGHN (Có chương trình
riêng giữa BCH Hội cựu giáo chức và Công đoàn). Phối hợp tổ chức Đại hội
Hội Cựu giáo chức nhiệm kỳ II.
- Động viên cán bộ, đoàn viên công đoàn tích cực tham gia xây dựng đảng, tích
cực giáo dục, động viên và giới thiệu những cán bộ, viên chức ưu tú cho tổ
chức Đảng, hoàn thành chỉ tiêu đã đăng ký của các công đoàn cơ sở về nhiệm
vụ giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho các cấp ủy Đảng, giới thiệu
những cán bộ công đoàn đủ điều kiện và có uy tín tham gia cấp ủy.
2.4.2. Đổi mới nội dung công tác nữ cán bộ công chức
- Tiếp tục triển khai cuộc vận động “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” trong nữ
cán bộ đoàn viên.
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- Ban nữ công công đoàn phối hợp với Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ ĐHQGHN
tiến hành các đợt nghiên cứu điều tra theo chuyên đề để có những đề xuất kịp
thời giúp lãnh đạo ĐHQGHN có giải pháp cụ thể phát huy vai trò và đảm bảo
quyền lợi của nữ cán bộ công chức trong ĐHQGHN
-

Tổ chức các hoạt động như gặp mặt, biểu dương, tọa đàm và các cuộc thi
dành cho nữ cán bộ viên chức.

2.4.3. Tăng cường, đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại
-

Chủ động điều phối, tham gia và là nòng cốt tổ chức Hội nghị thường niên
Công đoàn các Đại học Quốc gia, Đại học Vùng. Triển khai có hiệu quả các
văn bản ký kết trao đổi hợp tác giữa công đoàn ĐHQGHN và Công đoàn
ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh.

-

Tăng cường hợp tác và trao đổi kinh nghiệm hoạt động công đoàn của các
đơn vị thành viên với công đoàn các đơn vị khác trong và ngoài ĐHQGHN.

- Tham gia các hoạt đông của Liên đoàn Lao động Hà Nội và Công đoàn Giáo
dục Việt Nam. Đóng góp có hiệu quả cho các hoạt động của Công đoàn Giáo
dục Việt Nam, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của Công đoàn
ĐHQGHN.
- Mở rộng hoạt động quan hệ quốc tế với một số Công đoàn giáo chức trong
khu vực.
-

Tham gia Hội nghị ACT (Công đoàn giáo giới ASEAN ) năm 2012.

T.M BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

Nơi nhận:
- CĐGDVN;
- Đảng ủy ĐHQGHN;
- BCH, UBKT, các ban của Công đoàn;
- Các Công đoàn cơ sở;
- Lưu: VP

(để b/c)

CHỦ TỊCH

(để thực hiện)

PGS.TS. Đinh Văn Hường
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