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VAI TRÒ CỦA CÔNG ĐOÀN  
TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG TẠI TRƯỜNG 

Nguyễn Văn Nhiều Em 
UV BCH Công đoàn Trường 

 

1. GIỚI THIỆU CHUNG 

Là cơ sở đào tạo đại học và sau đại học trọng điểm của Nhà nước ở khu vực Đồng 
bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), Trường ĐHCT là trung tâm văn hóa, khoa học kỹ thuật 
của vùng, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế,  
xã hội cho khu vực và cho cả nước. Hơn 50 năm xây dựng và phát triển, đến nay Trường 
ĐHCT đã trở thành trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực trong đào tạo và nghiên cứu 
khoa học. Hiện nay, Chính phủ, các Bộ Ngành Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ 
tiếp tục đầu tư để Đại học Cần Thơ sớm trở thành trường đại học xuất sắc của quốc gia, 
khu vực và quốc tế. Về cơ cấu tổ chức: Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) gồm 15 khoa, 
01 bộ môn trực thuộc, 01 Trường Trung học phổ thông Thực hành Sư phạm, 03 viện, 
18 trung tâm, 01 Công ty TNHH một thành viên KHCN trực thuộc Trường, 13 phòng 
ban chức năng, 01 Nhà xuất bản và 05 tổ chức đoàn hội. Đội ngũ cán bộ, viên chức: 
Tổng số công chức, viên chức, người lao động (CC.VC.NLĐ) của Trường hiện nay là 
1.820 người (với 791 nữ, chiếm tỷ lệ 43, 46%). Về trình độ đào tạo: có 431 tiến sĩ  
(trong đó có 11 Giáo sư, 131 Phó Giáo sư) và 767 thạc sĩ. Quy mô đào tạo: Tổng số 
ngành/chuyên ngành đào tạo của Trường hiện nay là 171; trong đó có 98 chuyên ngành 
đại học, 02 chuyên ngành cao đẳng, 52 chuyên ngành cao học và 19 chuyên ngành 
nghiên cứu sinh. Tổng số sinh viên (SV) và học viên của trường hiện nay khoảng  
40.000 người (gồm SV các hệ chính quy, liên kết đào tạo, học viên cao học và nghiên 
cứu sinh); Ký túc xá của Trường hiện có khả năng tiếp nhận khoảng 10.000 SV.  
Tổng số sinh viên đại học, cao đẳng là 37.010. Tổng số học viên đang học thạc sĩ và tiến 
sĩ là 2.928.  

Công đoàn cơ sở Trường ĐHCT có tổng số 1.795 đoàn viên công đoàn (ĐVCĐ) 
chiếm tỷ lệ 98,30% CCVCNLĐ, trong đó nữ 779 chiếm tỷ lệ 43,4% ĐVCĐ; kết nạp 
mới 29 (19 nữ) ĐVCĐ tỷ lệ này do ĐVCĐ nghỉ hưu và hầu như không tuyển nhân sự 
mới. Hiện nay ĐVCĐ sinh hoạt trong 27 công đoàn bộ phận và 13 tổ công đoàn trực 
thuộc Công đoàn Trường. Trường hiện có 869 đảng viên là CCVCNLĐ chiếm tỷ lệ 
47,46% (trong đó, 316 nữ, chiếm tỷ lệ 36,36%), năm học 2018-2019 kết nạp mới  
20 đảng viên (6 nữ). 
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Hình 1: Các Đơn vị trực thuộc trường Đại học Cần Thơ 

 
 

 

Hình 2: Công chức, Viên chức, Người lao động 
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Về quy mô đào tạo, trường đang mở rộng, tăng số ngành đào tạo sau đại học;  
đào tạo liên thông, đào tạo hệ vừa làm vừa học, đào tạo từ xa,… với 171 ngành,  
chuyên ngành. Tổng số sinh viên đại học, cao đẳng là 37.010. Tổng số học viên đang 
học thạc sĩ và tiến sĩ là 2.928. Với số lượng học viên sau đại học và sinh viên như vậy, 
hằng năm CBGD của trường phải thực hiện giờ giảng trung bình khoảng 1.056G/1GV 
(nữ: 985G/1GV). 

 

Hình 3: Công tác đào tạo 

Trong năm học 2018-2019, Công đoàn Trường ĐHCT đã tích cực trong mọi công 
tác để góp phần thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020. 

Trên cơ sở các công tác do CĐGD triển khai, Công đoàn Trường có kế hoạch 
công tác chung cho từng năm giúp CĐ trường và các đơn vị chủ động hơn khi triển khai 
kế hoạch đến CCVCNLĐ. Tùy theo tính chất của từng hoạt động mà Công đoàn Trường 
triển khai trực tiếp đến từng CCVCNLĐ hoặc thông qua chủ tịch công đoàn các đơn 
vị/tổ trưởng các tổ công đoàn trực thuộc nhờ hệ thống email group và các nhóm liên lạc 
nhanh trên zalo. 

Tuy tình hình có nhiều khó khăn, nhưng được Đảng ủy và Ban Giám hiệu quan 
tâm chỉ đạo cũng như tạo điều kiện nên hoạt động công đoàn của Trường Đại học Cần 
Thơ vẫn tiếp tục đạt nhiều thành tích đáng khích lệ, đóng góp tích cực vào thành tích 
chung của Công đoàn ngành Giáo dục nói riêng và Công đoàn Việt Nam nói chung. 

2. VAI TRÒ CÔNG ĐOÀN TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG TẠI TRƯỜNG 

Công đoàn Nhà trường luôn chú trọng thực hiện các biện pháp đảm bảo quyền 
lợi cho người lao động, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho VCNLĐ. 
Công đoàn luôn thực hiện tốt vai trò là người đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, 
chính đáng của người lao động trong quan hệ lao động thông qua các hoạt động cụ thể: 
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Hướng dẫn, tư vấn cho người lao động về quyền, nghĩa vụ của người lao động khi giao 
kết, thực hiện hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc với đơn vị sử dụng lao động; Đối 
thoại với lãnh đạo Nhà trường để giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền lợi và nghĩa 
vụ của người lao động; Tổ chức hoạt động tư vấn pháp luật cho người lao động thông 
qua hệ thống mail group của trường, các cuộc thi online tìm hiểu kiến thức pháp luật,… 

Công đoàn tham gia trực tiếp vào các phiên họp, cuộc họp, kỳ họp, hội nghị; 
Tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động của chính quyền,… Tuyên truyền, 
vận động, giáo dục người lao động thực hiện theo quy định phát luật của nhà nước.  
Công đoàn luôn vận động sự tham gia của người lao động vào các hoạt động công đoàn, 
đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động. 

Công đoàn luôn đảm bảo và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, cụ thể là thông 
qua Hội nghị VCNLĐ đơn vị và Hội nghị CCVCNLĐ trường hằng năm; Tham gia,  
tổ chức lấy ý kiến trong VCNLĐ xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ trường; Tham gia 
xử lý kỷ luật lao động; Tham gia xây dựng kế hoạch của Đơn vị về an toàn lao động,  
vệ sinh lao động;…. 

Công đoàn trường luôn đảm bảo và thực hiện đúng vai trò và nhiệm vụ của Công 
đoàn, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho tất cả VCNLĐ của đơn vị. 
Công đoàn góp phần cùng với nhà trường nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho 
VCNLĐ thông qua một số công tác thiết thực như sau: 

Công tác chế độ chính sách: Thường xuyên nhắc nhở công đoàn các đơn vị chú 
ý việc thực hiện các chế độ, chính sách, thăm hỏi, động viên,... đến các gia đình công 
đoàn viên và VCNLĐ của đơn vị. 

 

 Hình 4: Công tác chế độ chính sách 
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Cụ thể, trong năm qua có 08 trường hợp nghỉ dưỡng sức, 31 trường hợp nghỉ hộ 
sản, 06 trường hợp nghỉ ốm; nghỉ hưu: 25 trường hợp,.... thăm hỏi 808 trường hợp hơn 
110 triệu đồng, trợ cấp khó khăn đột xuất 135 trường hợp hơn 85 triệu đồng, mừng đám 
cưới 33 trường hợp hơn 32 triệu đồng, tang chế 76 trường hợp với 72 triệu đồng,  
tham quan nghỉ mát nhân dịp hè và cuối học kỳ (mỗi CCVCNLĐ được nhà trường hỗ 
trợ 300.000 đồng/năm để tham quan và giao cho công đoàn quản lý) cụ thể hè 2018 có 
95 CCVCNLĐ tham gia với số tiền trên 394 triệu đồng, khám sức khỏe định kỳ hằng 
năm, khám tầm soát ung thư cho nữ  năm 2019. 

Công tác hỗ trợ cho ĐVCĐ: có 848 VCNLĐ tham gia khám sức khỏe với tổng 
số tiền hỗ trợ hơn 387 triệu đồng (trong đó công đoàn hỗ trợ gần 170 triệu). Đầu năm 
học 2018-2019 xét trợ cấp cho 36 cháu là con VCNLĐ có hoàn cảnh khó khăn với số 
tiền là 22,6 triệu đồng. Bên cạnh đó, CĐ đã xét và giới thiệu 24 cháu học giỏi các cấp 
cho quỹ “Tấm lòng vàng” với số tiền học bổng là 12,4 triệu. 

 

Hình 5: Công tác hỗ trợ cho ĐVCĐ 

Công tác hỗ trợ cho các cháu thiếu nhi: tổ chức vui Tết thiếu nhi 2018 với số 
tiền gần 40 triệu đồng và phát quà 1/6 cho các cháu với số tiền 145 triệu. Nhân dịp Trung 
thu, Công đoàn Trường khen thưởng các cháu học sinh giỏi các cấp và tặng quà trung 
thu cho các cháu với số tiền 203 triệu đồng (phát thưởng 61 triệu đồng + quà tặng  
142 triệu). Đặc biệt, để khuyến khích các cháu trúng tuyển nguyện vọng 1 các trường 
đại học Công đoàn đã khen thưởng cho 34 cháu (mỗi cháu 1 triệu đồng) với số tiền là 
34 triệu đồng. 
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Hình 6: Công tác hỗ trợ cho các cháu thiếu nhi 

Công tác xã hội, từ thiện: Ngoài các chính sách dành cho VCNLĐ Trường,  
Công đoàn trường còn vận động CCVCNLĐ trường quyên góp 2 ngày lương để hỗ trợ 
cho các hoạt động từ thiện khác như: hoạt động do Công đoàn GDVN chỉ đạo (200 triệu 
hỗ trợ Công đoàn GD Bạc Liêu xây nhà công vụ, đóng góp cho quỹ  "Đền ơn đáp nghĩa" 
nhân kỷ niệm 71 năm ngày thương binh liệt sĩ là 4 triệu đồng, hoạt động do Liên đoàn 
Lao động Thành phố Cần Thơ đề xuất với số tiền 25 triệu, Mặt Trận Tổ Quốc Cần Thơ 
là 100 triệu, Hội khuyến học Khu I Trường ĐHCT là 3 triệu, thăm và tặng quà cho bộ 
đội biên giới, hải đảo là 30 triệu, phụng dưỡng 3 mẹ Việt Nam anh hùng với số tiền  
27 triệu.... 

 

Hình 7: Công tác xã hội, từ thiện 
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Công tác nghiên cứu khoa học: Trong năm học 2018-2019, nhà trường đã triển 
khai thực hiện 461 đề tài, dự án NCKH các cấp (tăng gần 12% số lượng đề tài, dự án và 
kinh phí) tăng gần 43 tỷ đồng so với năm học 2017-2018, chưa kể số kinh phí chưa được 
cấp tiếp cho năm 2019. 

Các dự án hợp tác nghiên cứu HTQT góp phần đào tạo năng lực nghiên cứu cho 
đội ngũ GV và SV Trường; cán bộ Trường có cơ hội đồng hướng dẫn với các giáo sư 
có uy tín của quốc tế và tham gia vào các hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ của các đơn vị 
và cơ sở đào tạo tại nước ngoài.  

Số các xuất bản phẩm từ các công trình NCKH các cấp đã được đăng trên các tạp 
chí uy tín, chuyên ngành trong nước và quốc tế so với năm học 2017-2018 tăng 32%. 

Ngoài các hoạt động trên, Công đoàn trường còn tổ chức thực hiện rất nhiều hoạt 
động khác, với mong muốn mang lại hiệu quả thiết thực cho CĐV không chỉ nâng cao 
chất lượng cuộc sống mà còn nâng cao khả năng và trình độ chuyên môn trong công tác 
với mong muốn cùng chung tay với tất cả CĐV xây dựng môi trường làm việc hiệu quả 
và mang lại những gì tốt đẹp nhất cho CCVCNLĐ của Trường. 

Công tác chuyên môn: Trong năm học, công đoàn cũng đã tổ chức nhiều hoạt 
động chuyên môn thiết thực, gắn với nhu cầu thực tế của cán bộ giáo  viên như: Phong 
trào thi đua “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học”, tập huấn “Kỹ năng viết tin, chụp 
ảnh”, Tập huấn ứng dụng Công nghệ thông tin trong dạy học “Mô hình lớp học nghịch 
đảo”, tập huấn “Ứng dụng phần mềm thống kê-R trong nghiên cứu và giảng dạy”,... 

Ngoài ra, Công đoàn còn nhiều hoạt động khác thiết thực và liên quan trực tiếp 
đến đời sống vật chất và tinh thần cho VCNLĐ như: hỗ trợ bệnh hiểm nghèo, thăm hỏi, 
trợ cấp đặc biệt khi gặp khó khăn, du lịch hè, hội thao, hội diễn văn nghệ, giao lưu các 
trường ĐH liên kết,… 

3. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM 

 Thuận lợi 

 Được sự quan tâm hỗ trợ, đặc biệt sự chỉ đạo trực tiếp từ phía Lãnh đạo 
Công đoàn GDVN, lãnh đạo Đảng và BGH nhà trường. 

 CBVCNLĐ luôn quan tâm cải thiện trình độ chuyên môn nghiệp vụ 

 CBVCNLĐ đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau 

 Công đoàn luôn phối hợp các hoạt động với chính quyền trong các nội dung 
hoạt động, sát với kế hoạch từng năm học 

 Thực hiện tốt công tác chế độ chính sách của nhà giáo. 
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 Khó khăn 

 BCH đa số là công tác kiêm nhiệm, nên không có nhiều thời gian để tập 
trung các hoạt động của công đoàn vì thế việc tổ chức các hoạt động cũng 
gặp nhiều khó khăn về nhân lực. 

 Khó quy tụ đông đảo VCNLĐ cùng tham gia hoạt động CĐ vì nhiều 
VCNLĐ phải tham gia giảng dạy, nhiều chương trình, dự án và đang tham 
gia học tập nâng cao trình độ nên không có thời gian và đây cũng là vấn đề 
chúng ta cần suy nghĩ hài hòa hơn trong đánh giá VCNLĐ.  

 VCNLĐ chưa tích cực tham gia và thể hiện hết vai trò của mình trong các 
hoạt động và công tác của công đoàn. 

 Bài học kinh nghiệm 

+ Công tác tổ chức 

 Phát huy sự ủng hộ tích cực của Đảng ủy, lãnh đạo nhà trường cho hoạt 
động công đoàn.  

 Xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng hoạt động cụ thể và bám sát kế hoạch 
đề ra. 

 Kết hợp và phát huy tối đa vai trò của Công đoàn các đơn vị trong việc vận 
động và cùng tham gia thực hiện các hoạt động chung của CĐ Trường. 

+ Công tác chuyên môn và thi đua khen thưởng 

 Phối hợp với chính quyền trong công tác chuyên môn và thi đua khen 
thưởng, đảm bảo quyền lợi cho ĐVCĐ về việc phân công giảng dạy, đảm 
bảo giờ chuẩn và đảm bảo cuộc sống ổn định cho VCNLĐ. Thực hiện dân 
chủ, công bằng trong việc xem xét, đánh giá thi đua khen thưởng cho 
VCNLĐ tại các Đơn vị. 

 Đảm bảo thực hiện nghiêm các qui định trong đánh giá và thi đua khen 
thưởng do nhà Trường và CĐ phát động, thực hiện.  

+ Công tác phối hợp thực hiện 

 BCH CĐ cần tích cực tham gia vào các hoạt động của chính quyền trong 
công tác liên quan đến vai trò của Công đoàn, nhằm bảo vệ quyền và lợi ích 
cho VCNLĐ. 

 BCH Công đoàn Đơn vị cùng phối hợp và cùng chia sẻ công việc trong các 
hoạt động của Công đoàn Trường nói chung và Công đoàn các Đơn vị nói 
riêng. 
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 BCH CĐ Đơn vị cần tích cực hơn nữa trong các hoạt động của CĐ Trường, 
thông tin và vận động CĐV tích cực tham gia các hoạt động CĐ, vì mục 
tiêu các hoạt động của công đoàn là tổ chức cho tất cả VCNLĐ của Trường 
đều tham gia với mong muốn mang lại hiệu quả thiết thực trong cuộc sống 
và trong công việc cho mọi người.  

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

[1]. Công đoàn Trường Đại học Cần Thơ, 2019. Báo cáo Tổng kết hoạt động Công đoàn năm 
học 2018-2019 và nhiệm vụ năm học 2019 – 2020. 

[2]. Sổ tay pháp luật Công đoàn, 2013. Nhà xuất bản Lao động. 
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CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN  
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Phạm Hữu Tài 
Chủ tịch Công đoàn Bộ phận 

 

1. GIỚI THIỆU CHUNG 

Công đoàn khoa CNTT&TT hiện có 7 tổ công đoàn trong đó: 6 tổ công đoàn bộ 
môn, 1 tổ công đoàn văn phòng khoa và với 88 CĐV trong đó có 30 CĐV nữ: 

Tổng số 
Trường trả lương Đơn vị trả lương 

Nam Nữ Nam Nữ 

88 58 28 0 2 

- Tổng số NGNLĐ đến thời điểm 30/5/2019: 88 (75 biên chế, 13 HĐ dài hạn) 

+ Trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp: 

Năm học 2018 - 2019, khoa đang có 6 nữ Tiến sĩ, có 2 chị đang học Tiến sĩ, 1 chị 
đang học Thạc sĩ. 

Phương châm hoạt động của Công đoàn khoa Công nghệ thông tin & truyền 
thông trong nhiều nhiệm kỳ qua là công tác chỉ đạo và triển khai hoạt động công đoàn 
phải thiết thực, gắn kết với nhiệm vụ chính trị của đơn vị; trong công tác vận động 
phải minh bạch, linh hoạt, tất cả vì quyền lợi chính đáng và lợi ích hợp pháp của người 
lao động. Tích cực vận động tất cả CĐV đặc biệt là lãnh đạo đơn vị tham gia các phong 
trào thi đua do Công đoàn cấp trên phát động sẽ đảm bảo hiệu quả của các phong trào 
được triển khai.  

2. VAI TRÒ CÔNG ĐOÀN TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG TẠI ĐƠN VỊ 

 Phối hợp với chính quyền đồng cấp kiểm tra giám sát và kiến nghị những chính 
sách hiện hành đối với nhà giáo và lao động được thực hiện đúng, đủ và kịp thời. Khi 
có các chính sách mới của trường có ảnh hưởng đến phần lớn VC-NLĐ, công đoàn khoa 
đều tổ chức lấy ý kiến và giải thích cho VC-NLĐ. Nếu các vấn đề ngoài phạm vi giải 

Năm 
Tổng số 
VCNLĐ 

CBGD PGS 
Tiến 

sĩ 
Thạc 

sĩ 
Đại 
học 

Đang đào tạo 

Sau 
TS 

Tiến 
sĩ 

Thạc 
sĩ 

2018 - 2019 88 68 4 26 48 7 0 10 2 
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quyết hay giải thích của công đoàn khoa, công đoàn khoa nhanh chóng chuyển các thông 
tin phản ánh đến các cấp liên quan để nhanh chóng nhận được các giải quyết phù hợp. 

 Thực hiện tốt vai trò kiểm tra, giám sát đầy đủ và kịp thời việc thực hiện các 
chính sách của Nhà nước, Nhà trường, đơn vị liên quan đến đời sống của viên chức và 
người lao động. 

 Tất cả VC-NLĐ đều được cung cấp thông tin liên quan về các chế độ, chính sách 
hỗ trợ người lao động, thông tin luôn được truyền đạt đầy đủ, minh bạch, đảm bảo đúng 
qui định; ngoài ra, khoa cũng luôn quan tâm hỗ trợ tinh thần, vật chất cho toàn thể  
VC-NLĐ trong khả năng của đơn vị.  

 Các đề xuất và tác động trở lại của các tổ chức, đoàn thể, với các cơ quan quản 
lý nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng NGNLĐ một cách kịp thời thông 
qua nhiều kênh khác nhau như: công đoàn các cấp, chính quyền thông qua các buổi họp 
giao ban hay HN VC-NLĐ được tổ chức hàng năm. 

 Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, các biện pháp phối hợp và tổ chức thực 
hiện xây dựng mối quan hệ hài hòa, tiến bộ tại đơn vị; phối hợp và chỉ đạo tổ chức  
Hội nghị VC-NLĐ, ĐH Công đoàn được thực hiện theo đúng hướng dẫn, đúng qui trình, 
có báo cáo về Trường đầy đủ, đúng thời hạn; qua hội nghị, nhiều ý kiến về kết quả hoạt 
động và phương hướng hành động cho những năm tiếp theo của khoa và Trường được 
VC-NLĐ góp ý với tinh thần xây dựng, có trách nhiệm với sự phát triển của Khoa, 
Trường, Ngành. 

 Công đoàn khoa luôn có đại diện theo đúng qui định để phối hợp với chính quyền 
đồng cấp trong việc xây dựng qui hoạch cán bộ, bồi dưỡng giáo viên, giảng viên, công 
nhân viên chức góp phần tạo sự minh bạch, công bằng, hợp lý trong công tác này 

 Vận động toàn thể VC-NLĐ tham gia tích cực hầu hết các phong trào thi đua do 
CĐ cấp trên phát động, tích cực hưởng ứng các hoạt động từ thiện, nhân đạo, từ thiện: 
chủ động tạo các kênh ghi nhận thông tin, tìm hiểu, tham gia giúp đỡ VC-NLĐ,  
đồng nghiệp trong trường khắc phục gặp khó khăn trong công tác chuyên môn nghiệp 
vụ, trong cuộc sống. 

3. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM 

 Thuận lợi 

 BCH Công đoàn khoa được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của Đảng ủy và sự 
phối hợp tốt trong các mặt công tác có liên quan với Ban chủ nhiệm khoa. 

 BCH Công đoàn khoa hoạt động đều tay, có nhiều kinh nghiệm, trong BCH CĐ 
có phân công cụ thể vị trí, vai trò, nhiệm vụ của từng thành viên trong BCH, hoạt động 
đúng theo nguyên tắc đã được xác định: “Trách nhiệm rõ ràng, hoạt động hiệu quả,  
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công khai dân chủ, cầu thị, đổi mới”. Cán bộ công đoàn các cấp trong khoa luôn phát 
huy tinh thần tập thể, đoàn kết vì tập thể, cộng đồng trong tất cả các hoạt động.  

 Triển khai công tác công đoàn: triển khai nhanh, kịp thời, thiết thực, minh bạch, 
rõ ràng.  

 Duy trì và phát huy tốt các hoạt động thường xuyên của công đoàn. 

 BCH CĐ Khoa CNTT&TT luôn vận động và phối hợp với chính quyền đồng cấp 
duy trì một môi trường làm việc và sinh hoạt có kỷ cương, tình thương và trách nhiệm 
trong Khoa. 

 Khó khăn 

Một số mục trong kế hoạch hoạt động toàn khóa được thực hiện nhưng hiệu quả 
không cao (như tổ chức hoạt động nghỉ hè cho toàn thể VC-NLĐ, giao lưu thể thao với 
các đơn vị trong và ngoài trường…) hoặc phải điều chỉnh giảm mà nguyên nhân chính 
là các nguồn hỗ trợ tài chính cho các hoạt động của công đoàn còn hạn chế. Công đoàn 
khoa mặc dù được CĐ Trường tăng định mức hỗ trợ nhưng chưa đáng kể nên nhiều kế 
hoạch phải điều chỉnh để đảm bảo nguồn kinh phí cho nhiều hoạt động khác, thậm chí 
có nhiều hoạt động phát sinh không có trong kế hoạch. Việc vận động VC-NLĐ của 
khoa tham gia các hoạt động Văn – Thể - Mỹ do CĐ Trường-Khoa tổ chức gặp nhiều 
khó khăn do VC bận nhiều công tác chuyên môn, không có nhiều kỹ năng trong các hoạt 
động đó.  

  Bài học kinh nghiệm 

 BCH hoạt động đúng theo nguyên tắc đã được xác định: Trách nhiệm rõ ràng, 
hoạt động hiệu quả, công khai dân chủ, cầu thị, đổi mới. 

 Công tác công đoàn: triển khai nhanh, kịp thời, thiết thực, minh bạch.  

Phối hợp tốt với chính quyền và các đoàn thể trong Khoa trong việc thực hiện 
nhiệm vụ chính trị của Khoa.  

 Vận động VC-NLĐ trong khoa luôn phát huy tinh thần tập thể, đoàn kết vì cộng 
đồng trong các hoạt động. Luôn duy trì một môi trường làm việc và sinh hoạt có kỷ 
cương, tình thương và trách nhiệm trong Khoa. 

 Thực hiện tốt công tác chế độ chính sách, công tác nữ công, quan tâm chăm lo 
đến VC-NLĐ, thực hiện đúng tiêu chuẩn chế độ của Công đoàn viên, giải quyết kịp thời 
các trường hợp khó khăn đột xuất.  
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CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN KHOA CÔNG NGHỆ 

Đoàn Thị Kiều My 
Tổ phó Tổ Công đoàn Văn phòng Khoa  

 

1. GIỚI THIỆU CHUNG 

Khoa Công nghệ là một trong những khoa lớn của trường Đại học Cần Thơ,  
chịu trách nhiệm đào tạo các ngành kỹ thuật công nghệ, hợp tác quốc tế, nghiên cứu và 
chuyển giao công nghệ cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. 

Hiện nay, Khoa đang đảm nhận đào tạo cho 14 ngành đại học chuyên về đào tạo 
kỹ sư các ngành kỹ thuật. Công đoàn Khoa hiện có 171 Công đoàn viên với 138 cán bộ 
giảng dạy phân bố trong 09 bộ môn, 01 xưởng, 03 trung tâm và bộ phận Văn phòng. 

 Khoa Công nghệ chọn xây dựng đội ngũ cán bộ là mối quan tâm hàng đầu của 
Khoa. Hiện nay Khoa có tổng số 171 cán bộ, trong đó: 

+ Cán bộ giảng dạy có 138 cán bộ, bao gồm: Giảng viên chính: 23 cán bộ, Giảng 
viên: 106 cán bộ 

+ Cán bộ hành chánh, nhân viên phục vụ & công tác khác: 33 cán bộ. 

+ Về trình độ: 5 Phó giáo sư, 34 Tiến sĩ, 92 Thạc sĩ, 24 Cử nhân, 16 trình độ khác.  

Khoa rất chú trọng đầu tư cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa 
học. Hiện nay Khoa có: 

+ 01 thư viện chuyên ngành với 9505 đầu sách và 285 máy tính công. 

+ 09 phòng học, 03 phòng chuyên đề và 01 hội trường với đầy đủ trang thiết bị 
hỗ trợ giảng dạy. 

+ 55 phòng thí nghiệm với trang thiết bị đồng bộ. 

+ 05 phòng máy tính. 

+ 01 xưởng cơ khí. 

2. VAI TRÒ CÔNG ĐOÀN TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG TẠI ĐƠN VỊ 

Công đoàn Khoa Công nghệ là đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 
Viên chức – người lao động (VC-NLĐ). Công đoàn tham gia vào công tác xây dựng và 
tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong VC-NLĐ về các quy chế, quy định của Nhà trường 
nhằm góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho VC-NLĐ. Hằng năm công 
đoàn phối hợp với chính quyền tổ chức tốt hội nghị CC-VC các cấp tạo được môi trường 
dân chủ, đồng thuận cao góp phần xây dựng Nhà trường ngày càng phát triển. 
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Công đoàn Khoa đã phối hợp cùng Công đoàn Trường tổ chức cho CBVC của 
Khoa khám sức khỏe định kỳ, khám sức khỏe độc hại cho CCVC-NLĐ mỗi năm, tôn 
vinh VC-NLĐ có nhiều đóng góp cho Nhà trường.  

Công đoàn Khoa tuyên truyền vận động VC-NLĐ thực hiện chủ trương chính 
sách của Đảng, pháp luật Nhà nước. Tổ chức cho tất cả VC-NLĐ đăng ký thực hiện 
chuẩn mực đạo đức công chức viên chức – người lao động (CCVC-NLĐ) trường ĐHCT 
học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, học tập các văn bản pháp luật,… 

Công đoàn Khoa Phát động trong toàn thể VC-NLĐ tiếp tục thực hiện tốt cuộc 
vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.  

Lãnh đạo Công đoàn đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động công đoàn, Công 
đoàn đã tham mưu cho Đảng ủy, BCN Khoa làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc 
thực hiện Nghị quyết hội nghị CCVC-NLĐ hàng năm.  

Công đoàn Khoa đã thực hiện tốt các công tác chế độ chính sách theo đúng chủ 
trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, hoàn thành tốt các hồ sơ thủ 
tục giải quyết các chế độ chính sách cho CBVC trong Khoa, cụ thể: Xét duyệt nâng bậc 
lương thường xuyên và phụ cấp thâm niên vượt khung, xét nâng lương trước thời hạn 
cho CB do hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác. Thực hiện tốt việc giải quyết các chế 
độ chính sách về hưu trí, thôi việc, chuyển công tác, hiếu hỷ,… 

Các chế độ về phụ cấp độc hại, trang bị bảo hộ lao động cho CBVC, NLĐ được 
công đoàn Khoa Công nghệ thực hiện đúng, đủ, kịp thời theo quy định của Trường và 
yêu cầu của các đơn vị. 

Giải quyết chế độ thăm viếng CBVC, người thân ốm đau, tang chế, nghỉ dưỡng 
sức phục hồi sức khỏe theo chế độ BHXH,… đúng chế độ quy định của Trường. Trong 
năm học 2018 -2019, Công đoàn các cấp đã làm tốt công tác thăm hỏi từ 06/2018 đến 
06/2019 là 31 trường hợp  với số tiền 6.600.000 đồng, phúng điếu cho 09 trường hợp 
với số tiền 66.060.000 đồng, viếng thân nhân của cán bộ trong trường có 02 trường hợp 
là 1.400.000đ và chi quà mừng đám cưới cho 03 trường hợp với số tiền 4.500.000 đồng; 
chi trợ cấp khó khăn cho 27  lượt, với số tiền 10.700.000 đồng; chi cho gia đình thương 
binh liệt sĩ cho 01 lượt với số tiền là 800.00 đồng. TCKK tết cho 2 cán bộ và 1 CB hưu 
trí 2.500.000đ. 

Công đoàn Khoa Phối hợp với chính quyền vận động VC-NLĐ thực hiện tốt công 
tác nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý. 
Luôn khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để các CBVC trong Khoa nâng cao trình 
độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, tham dự các khoá đào tạo ngắn hạn, tham gia hội 
thảo, báo cáo seminar, … Triển khai đổi mới phương pháp dạy học, sử dụng công nghệ 
thông tin vào giảng dạy và quản lý giáo dục. Trong năm qua, tất cả cán bộ đều đổi mới 
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phương pháp giảng dạy theo hướng hiện đại, cải tạo một số thiết bị thực tập đáp ứng yêu 
cầu đổi mới, giáo trình, bài giảng của cán bộ. 

Công đoàn đã tham gia có hiệu quả về xây dựng qui hoạch cán bộ, bồi dưỡng 
giảng viên, công nhân viên chức. Tất cả các buổi họp về quy hoạch, bồi dưỡng CB,… 
đều có sự tham gia và đóng góp ý kiến của Công đoàn Khoa.  

Các hoạt động văn hóa, thể thao đã thu hút nhiều cán bộ tham gia: tham gia  
Hội thao truyền thống hằng năm, tổ chức giao lưu thể thao với các đơn vị trong và ngoài 
Trường. Tham gia Hội thao Công đoàn truyền thống 2018 đạt nhiều thành tích đặc biệt 
là giải nhất toàn đoàn, nhiều cán bộ được triệu tập vào đội tuyển Trường tham gia hội 
thao các trường liên kết tổ chức tại Trường Đại học Đồng Tháp. Tham gia tích cực và 
đạt giải nhất Giải Việt Dã chào mừng kỷ niệm 53 năm ngày thành lập Trường Đại Học 
Cần Thơ (31/03/2019). 

Công đoàn Khoa Công nghệ vận động cán bộ viên chức tham gia thi hát Quốc ca 
và đạt giải nhì. 

Vận động viên chức, người lao động của Khoa tham gia thi online "Tìm hiểu kiến 
thức pháp luật trong Công đoàn Trường ĐHCT năm 2018" theo Kế hoạch số 91/KH-CĐ 
và Thể lệ thi số 92/TL-CĐ ban hành ngày 11.10.2018. 

Công đoàn khoa tham gia cùng Công đoàn trường nhiều đợt thăm và tặng quà 
cho các đối tượng chính sách trong trường nhân ngày Thương binh liệt sĩ 27/7, các cán 
bộ lãnh đạo Khoa, CNVCNLĐ đã nghỉ hưu và CBVC có hoàn cảnh khó khăn nhân Ngày 
Nhà giáo VN, Tết Nguyên đán. 

Trong công tác xã hội, công đoàn các cấp đã tích cực vận động cán bộ viên chức 
Khoa đóng góp cho Quỹ tấm lòng vàng, Tháng hành động vì trẻ em, Quỹ đền ơn đáp 
nghĩa, Quỹ ngày vì người nghèo,... Hiện tại, Công đoàn khoa vận động mỗi công đoàn 
viên hàng tháng đóng góp 10.000đ/người để làm quỹ ủng hộ sinh viên nghèo hiếu học, 
sinh viên học giỏi, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tai nạn đột xuất. 

Vận động các quý cô tích cực tham gia phong trào "Giỏi việc trường, đảm 
việc nhà”.  

Các Quý Cô họp nữ công đều đặn, sinh hoạt câu lạc bộ nữ công đầy đủ, tham gia 
sinh hoạt nhân ngày 8/3, 28/6, 20/10, và tổ chức sinh hoạt cho các cháu thiếu nhi trong 
Khoa nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6. 

Trong dịp hè 11/8/2018, Công đoàn Khoa chủ trì tổ chức CTU Scratch Day cho 
gần 100 con em CBVC nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng ứng dụng CNTT, đồng thời 
tạo môi trường giao lưu trao đổi và học tập kinh nghiệm giữa các cháu. 
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3. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM 

 Thuận lợi 

Sự đồng thuận và đoàn kết của VC-NLĐ trực thuộc đơn vị rất tốt, điều đó góp 
phần lớn vào những thành tích công đoàn đơn vị thực hiện được. 

Nội dung và hình thức hoạt động của Công đoàn Khoa đã khá đa dạng có nhiều 
đổi mới phù hợp với yêu cầu và năng lực thực tiễn của các CĐBP nên đã thu hút được 
sự tham gia của đông đảo công đoàn viên. 

Sự chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy và Công đoàn Trường giúp tháo gỡ mọi khó 
khăn gặp phải trong quá trình công tác. 

Công đoàn đã thực hiện tốt vai trò chức năng của mình trong giám sát việc thực 
hiện chế độ, chính sách, việc quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần đối với 
người lao động trong toàn Khoa. 

Công đoàn Khoa luôn cố gắng không để xảy ra hành vi xâm phạm đến danh dự, 
nhân phẩm, thân thể, quyền lợi hợp pháp của nhà giáo và CBCNV, không có đơn thư 
khiếu nại, tố cáo. 

 Những hạn chế 

Mặc dù tập thể BCH Công đoàn rất nhiệt tình, tận lực với công việc, song còn 
thiếu kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo và nghiệp vụ. 

Nhiều cán bộ đoàn viên do áp lực công việc nên nhiều khi chưa tham gia một 
cách tích cực vào các hoạt động của công đoàn. 

Chưa tổ chức nhiều hoạt động phong trào cho CĐV, nhằm mang lại niềm vui và 
hưng phấn để CĐV cống hiến hết mình cho công việc. 

Điều kiện làm việc và giảng dạy của cán bộ chưa tương xứng với nhu cầu cải tiến 
và nâng cao chất lượng giảng dạy. 

Phụ cấp cho cán bộ công đoàn nhìn chung còn chưa tương xứng với nhiệm vụ 
được giao. 

Nguyên nhân của những hạn chế và bài học kinh nghiệm: 

Nguyên nhân khách quan:  

Cán bộ công đoàn chủ yếu là kiêm nhiệm, khối lượng công việc phải đảm nhiệm 
tương đối nhiều nên vẫn chưa đầu tư đúng mức cho hoạt động công đoàn. 

Vì thời gian còn hạn chế giữa công việc được phân giao chuyên môn và hoạt 
động công đoàn nên vẫn chưa tạo được nhiều sân chơi chung cho các tổ công đoàn và 
toàn thể CBVC - NLĐ. 
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Thu nhập của CBVC còn thấp so với mức thu nhập từ các doanh nghiệp bên 
ngoài, gây tâm lý so sánh và giảm nhiệt huyết ở một bộ phận CBVC. 

Nguyên nhân chủ quan:  

Công tác chuyên môn chiếm thời lượng lớn dẫn đến sự đầu tư cho công tác công 
đoàn của BCH chưa thỏa đáng. 

Nhiều cán bộ công đoàn vẫn còn chưa phát huy hết vai trò, năng lực và trách 
nhiệm của mình trong các hoạt động. 

 Bài học kinh nghiệm 

Tiếp tục duy trì, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, quy chế phối hợp công tác 
giữa công đoàn với chính quyền thì hoạt động công đoàn sẽ đạt kết quả rất tốt. 

Luôn bám sát chỉ đạo của Công đoàn cấp trên và Đảng ủy Khoa để triển khai các 
hoạt động, chủ động tham gia tích cực cùng chính quyền trong việc tổ chức các hoạt 
động cũng như giám sát việc thực hiện các quy định trong Khoa. Xây dựng khối đoàn 
kết nhất trí, mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa công đoàn - chính quyền và các đoàn 
thể để tạo nên sức mạnh tổng hợp nhằm thực hiện nhiệm vụ chính trị của Khoa. 

Công tác kiểm tra, giám sát cần được thực hiện thường xuyên và khen thưởng kịp 
thời sẽ thúc đẩy công việc chung tiến triển tốt. 

Thường xuyên đổi mới hoạt động công đoàn, lấy lợi ích của đoàn viên công đoàn 
và hiệu quả công việc làm mục tiêu phấn đấu. Cán bộ công đoàn phải là người có năng 
lực, có tâm huyết, nhiệt tình và biết đầu tư thời gian cho hoạt động công đoàn. 
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TỔ CÔNG ĐOÀN KHOA DỰ BỊ DÂN TỘC 

Nguyễn Thị Kim Vân 
Tổ trưởng Tổ Công đoàn 

 

1. GIỚI THIỆU CHUNG 

Khoa Dự bị Dân tộc, trường Đại học Cần Thơ được thành lập vào ngày 26 tháng 
10 năm 2007. Khoa có nhiệm vụ tiếp nhận, tổ chức giảng dạy và quản lí học sinh dự bị 
đại học nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo, phát triển đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật các 
tỉnh miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa và người dân tộc thiểu số. 

2. VAI TRÒ CÔNG ĐOÀN TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG TẠI ĐƠN VỊ 

Công đoàn đơn vị có vai trò tổ chức các hoạt động vui chơi, tham quan, tọa đàm, 
tiệc họp mặt nhân các dịp lễ tết trong năm; thăm hỏi ốm đau, trợ cấp khó khăn cho các 
cán bộ viên chức, người lao động trong khoa; chăm lo đời sống cho các công đoàn viên 
thông qua nhiều hoạt động thiết thực như xây dựng quỹ góp vốn xoay vòng, đề xuất lãnh 
đạo chuyên môn đồng cấp trích quỹ khoa để tạm ứng cho cán bộ có thu nhập thấp,… 
làm cầu nối hòa giải các những bất đồng giữa các cá nhân trong đơn vị cũng như những 
bất đồng của cá nhân với lãnh đạo nếu có. Công đoàn còn kêu gọi các công đoàn viên 
tham gia vào các hoạt động từ thiện (đóng góp tiền cho cán bộ và sinh viên mắc bệnh 
hiểm nghèo không đủ tiền chữa trị), đền ơn đáp nghĩa (phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam 
anh hùng, thăm hỏi, tặng quà các cán bộ đã về hưu của đơn vị), cùng các công đoàn viên 
vệ sinh, làm sạch cảnh quan môi trường, nơi làm việc ngăn nắp; trồng và chăm sóc bồn 
hoa, thảm cỏ xanh, cây cao bóng mát,… 

3. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM 

 Thuận lợi 

Cán bộ công đoàn nhiệt tình, gần gũi; lãnh đạo chuyên môn đồng cấp ủng hộ; 
công đoàn trường hỗ trợ, làm nòng cốt hướng dẫn và tổ chức rất nhiều các hoạt động để 
đơn vị dễ dàng tham gia. 

 Khó khăn 

 Do BCH công đoàn đơn vị có nhiều thay đổi về nhân sự nên chưa kịp thích nghi 
dẫn đến các hoạt động còn cập rập, chậm trễ. 
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CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN KHOA KHOA HỌC CHÍNH TRỊ 

Đinh Thị Chinh 
Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ phận 

 

1. GIỚI THIỆU CHUNG  

Khoa Khoa học Chính trị là 01 trong 19 Khoa, Viện trực thuộc Trường Đại học 
Cần Thơ có chức năng nghiên cứu và đào tạo bậc Đại học. Hiện nay Khoa phụ trách 
giảng dạy bậc Cao đẳng, Đại học. Với các môn học Những Nguyên lý cơ bản của  
Chủ nghĩa Mác-Lênin; Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Tư tưởng 
Hồ Chí Minh; Logic học; Đạo đức học... 

Khoa được thành lập vào tháng 10 năm 1975 với tên gọi là Ban Mác-Lênin. Năm 
1978, Bộ Giáo dục - Đào tạo và Trường Đại học Cần Thơ quyết định nâng cấp Ban Mác-
Lênin thành lập thành Khoa Mác-Lênin. Năm 1987, Khoa Mác-Lênin đổi tên thành  
Bộ môn Mác-Lênin. Tháng 3/2003 Bộ trưởng Bộ GD & ĐT quyết định thành lập  
Khoa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trực thuộc Trường Đại học Cần Thơ trên cơ 
sở Bộ môn Mác- Lênin. Tháng 10/2008, Khoa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh đổi 
tên thành Khoa Khoa học Chính trị.  

Khoa Khoa học Chính trị hiện nay gồm 4 đơn vị trực thuộc: Văn phòng Khoa, 
Bộ môn Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin; Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí 
Minh; Bộ môn Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Cùng với quá trình hình thành và phát triển của Khoa, Công đoàn Khoa trước 
năm 2003 được tổ chức thành Tổ Công đoàn trực thuộc Công đoàn Khối phòng ban. 
Đến năm 2003 lấy tên là Công Đoàn Khoa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.  
Năm 2008 đổi tên thành Công đoàn Khoa Khoa học Chính trị. 

Công Đoàn Khoa hiện có 34 Công đoàn viên, trong đó có 12 nam, 22 nữ; có 29 
người làm công tác giảng dạy, 4 người làm công tác văn phòng và 1 lao công; có 7 tiến 
sĩ, 23 thạc sĩ, 3 đại học và 1 lao động phổ thông đang học đại học từ xa. Hiện nay,  
Khoa có 1 người đang học tiến sĩ ở nước ngoài, 5 học tiến sĩ trong nước và 1 đang học 
thạc sĩ. 

Ban Chấp hành Công đoàn Khoa gồm có 3 thành viên: 

TT Họ tên Chức vụ 

1 Trần Thanh Quang Chủ tịch CĐ Khoa 

2 Đinh Thị Chinh P. Chủ tịch CĐ Khoa 

3 Trần Thị Kim Pha UVBCH CĐ Khoa 
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Các đơn vị trực thuộc công đoàn Khoa hiện nay gồm: Tổ công đoàn Văn phòng; 
Tổ công đoàn Bộ môn Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin, Tổ Công 
đoàn Bộ môn Tư Tưởng Hồ Chí Minh và Tổ Công đoàn Bộ môn Đường lối Cách mạng 
của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

2. VAI TRÒ CÔNG ĐOÀN TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG TẠI ĐƠN VỊ 

2.1. Vai trò của Công đoàn Khoa trong công tác tuyên truyền, vận động đội ngũ 
NGNLĐ về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước,  
Nghị quyết, chủ trương công tác công đoàn, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản 
lý giáo dục.  

Công tác vận động, tuyên truyền 

Công đoàn phối hợp với chính quyền vận động NGNLĐ tham gia học tập nghị 
quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước như. Thông tin, tuyên truyền và tổ 
chức thực hiện kịp thời các nghị quyết, chủ trương công tác công đoàn. Vận động Công 
đoàn viên đóng góp ý kiến cho dự thảo luật giáo dục, luật lao động; Vận động Công 
đoàn viên hưởng ứng tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019; Phổ biến tuyên truyền 
kịp thời các công văn: Công văn số 04/HD-CĐN của CĐGDVN hướng dẫn triển khai 
kế hoạch hành động về công tác dân số trong tình hình mới, Công văn số 6192/CĐN-
TGNC của CĐGDVN, Kết luận số 11/KL-TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh 
đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới, công văn  
số 1737/CT-BGDĐT của Bộ GDĐT về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao 
đạo đức nhà giáo. 

Công tác phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý  

Vận động nhà giáo, người lao động thuộc diện quy hoạch học tập nâng cao trình 
độ đúng tiến độ. Hiện nay số người học tiến sĩ là 6, trong đó có 01 người học ở nước 
ngoài và 05 người học trong nước, số còn lại phần lớn đang tích cực chuẩn bị điều kiện 
để đi học đúng tiến độ. 

2.2. Vai trò của Công đoàn Khoa trong công tác chăm lo đời sống, đại diện bảo 
vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo và người lao động, 
tham gia quản lý, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định. 

Công đoàn Khoa luôn coi việc chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích 
hợp pháp, chính đáng của NGNLĐ là hoạt động trọng tâm của công đoàn. Tất cả 
NGNLĐ trong khoa đều được hưởng đầy đủ mọi chế độ chính sách do nhà nước, nhà 
trường và khoa quy định như chế độ tiền lương, phụ cấp, trợ cấp khó khăn, chế độ làm 
việc, nghỉ lễ, nghỉ phép, nghỉ hộ sản, chế độ hiếu hỉ, tham quan du lịch… 
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Năm 2018-2019, Công đoàn đã tổ chức thăm bệnh 20 lượt công đoàn viên và 
người thân nằm viện với số tiền 4.000.000đ; Đề nghị Công đoàn Trường thăm bệnh  
20 trường hợp; Đề xuất và làm thủ tục trợ cấp khó khăn đột xuất cho 15 trường hợp với 
số tiền là 7.100.000đ; Đề xuất Công đoàn Trường trợ cấp tết cho 01 cán bộ hưu và  
01 CĐV có hoàn cảnh khó khăn; Tổ chức cho Công đoàn viên đi du lịch Hòn Sơn nhân 
ngày gia đình VN (28/06/2018) có 14 Công đoàn viên và 18 người thân tham gia chuyến 
đi này; Tổ chức vui chơi cho thiếu nhi nhân ngày 1/6 và tặng quà cho các cháu là con 
của Công đoàn viên vào dịp tết trung thu; Tổ chức liên hoan mừng ngày 20-11,  
Tết Nguyên đán cho NGNLĐ và cán bộ hưu; Vận động Công đoàn viên tham gia khám 
sức khỏe định kỳ năm 2018, có 20 lượt Công đoàn viên tham gia.  

Hoạt động tham gia quản lý đơn vị của công đoàn Khoa:  Công đoàn tham gia 
hội đồng khoa, hội đồng thi đua khen thưởng, hội đồng lương, tham dự đầy đủ các cuộc 
họp giao ban của khoa nhằm phối hợp với chính quyền điều hành hoạt động của đơn vị.  

Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; tổ chức Hội nghị Công chức, viên chức, 
người lao động: Công đoàn phối hợp với thủ trưởng đơn vị tổ chức và chủ trì hội nghị 
CC, VC, NLĐ hàng năm đúng thủ tục và thời gian qui định, thực hiện đầy đủ qui chế 
dân chủ ở cơ sở. 

2.3. Vai trò của Công đoàn Khoa trong việc tổ chức các phong trào thi đua yêu 
nước, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn trong đội ngũ cán bộ, nhà giáo và 
người lao động. 

Công đoàn đã phối hợp với chính quyền khoa phát động phong trào thi đua yêu 
nước. Nội dung thi đua được triển khai và tổ chức thực hiện gồm có: Chương trình 1 là 
“Đổi mới sáng tạo trong dạy và học”, “Học tập và là theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, “Nghiên cứu 
khoa học và chuyển giao công nghệ”, thi đua học tập nâng cao trình độ, chuyên môn, 
nghiệp vụ; Chương trình 2 là xây dựng môi trường làm việc văn minh, hiện đại,  
tác phong chuyên nghiệp; Chương trình 3 là tham gia cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp 
luật do Công đoàn Trường tổ chức. 

Vận động và tổ chức cho CĐV tham gia tích cực các hoạt động thể thao, văn nghệ 
do Công đoàn Trường tổ chức công đoàn viên tích cực tham gia đội văn nghệ của Công 
đoàn trường trong Liên hoan văn nghệ do Liên đoàn lao động thành phố Cần Thơ tổ chức. 

Phần lớn Công đoàn viên đều hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, giảng dạy 
đúng nội dung chương trình, thời gian quy định; tổ chức thi chấm thi nghiêm túc, nhập 
điểm đúng thời gian quy định, tuy nhiên vẫn còn còn 01 cán bộ nhập điểm trễ; về nghiên 
cứu khoa học tổ chức 01 hội thảo khoa học cấp trường, thực hiện 15 bài Seminar,  
đã nghiệm thu 02 đề tài và đang thực hiện 05 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường,  
có nhiều bài viết đăng trên các tạp chí trong nước. 
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Vận động công đoàn viên tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, 
khuôn viên luôn xanh, sạch, đẹp, nơi làm việc vệ sinh, trật tự, ứng xử văn hóa và làm 
việc có nề nếp; Tham gia ngày tết trồng cây ở Khoa; Vận động Công đoàn viên tham 
gia quyên góp cho các hoạt động xã hội từ thiện, quyên góp hỗ trợ cho sinh viên gặp 
hoàn cảnh khó khăn.  

2.4. Vai trò của Công đoàn Khoa trong việc đổi mới nội dung, phương pháp hoạt 
động công đoàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và hiệu quả hoạt động của Công 
đoàn đơn vị, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng 
trong sạch, vững mạnh. 

Về đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động công đoàn được thể hiện như không 
tổ chức các cuộc họp khô khan nhàm chán mà tổ chức các hoạt động cụ thể thiết thực 
để tuyên truyền và vận động công đoàn viên như tổ chức kỷ niệm các ngày phụ nữ, thiếu 
nhi, tết trung thu, ngày nhà giáo hàng năm có nội dung sinh động thu hút đông đảo CĐV 
và gia đình tham gia. Chương trình hoạt động công đoàn đã được lên kế hoạch từ trước 
và chuẩn bị nội dung khá công phu.  

Công đoàn Khoa đã xây dựng tốt nề nếp sinh hoạt công đoàn; Phân cấp trách 
nhiệm cho tổ công đoàn như thăm bệnh, đề xuất và làm thủ tục trợ cấp khó khăn đột 
xuất cho công đoàn viên và người thân trong tổ nên không bỏ sót trường hợp nào,  
trực tiếp giới thiệu công đoàn viên ưu tú cho Đảng kết nạp, hiện còn 01 công đoàn viên 
là người ngoài Đảng (do là người lao động phổ thông phụ trách tạp vụ).  

2.5. Thực hiện công tác nữ công 

Nữ công Khoa làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần đối với nữ 
công đoàn viên trong tổ. Năm học vừa qua, nữ công Khoa tổ chức nhiều hoạt động có ý 
nghĩa thiết thực: 

Thực hiện tốt các chính sách cho cán bộ nữ trong Khoa, tổ chức các buổi họp mặt 
kỷ niệm: 8/3, 20/10, 28/6, Tổ chức ngày Quốc tế thiếu nhi, tết trung thu cho các cháu 
thiếu nhi là con của Công đoàn viên trong Khoa, thực hiện đầy đủ chế độ cho các cháu 
theo quy định. Nữ công Khoa đã triển khai, thông tin, động viên các chị đi khám sức 
khỏe định kỳ.  

Thường xuyên thăm hỏi, an ủi, động viên công đoàn viên nữ trong công việc và 
trong cuộc sống. Vận động công đoàn viên đăng ký và thực hiện tốt phong trào thi đua 
“Hai giỏi”. Vận động chị em tham gia các hoạt động do Công đoàn Trường tổ chức như 
tham gia câu lạc bộ nữ công trường, tham gia vào ban tổ chức một số phong trào của 
công đoàn trường và ban nữ công trường như tham gia tổ chức sinh hoạt nhân kỷ niệm 
ngày 08-03; Nữ công đoàn viên trong Khoa còn tham gia góp vốn xoay vòng hỗ trợ lẫn 
nhau, có 16 người tham gia với số vốn 25.000.000đ. 
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3. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM 

 Thuận lợi 

Lãnh đạo Trường, Khoa và các cấp ủy Đảng có sự quan tâm sâu sát đến các hoạt 
động đoàn thể, có ý kiến chỉ đạo phù hợp tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động công 
đoàn. Một số chính sách, chế độ chung được điều chỉnh làm cho hoạt động công đoàn 
thêm phong phú về hình thức và nội dung thiết thực gắn với thực tiễn đơn vị.  

Công đoàn Trường tổ chức, phát động nhiều phong trào, sinh hoạt câu lạc bộ nữ 
công đều đặn… thu hút nhiều công đoàn viên tham gia.  

Đặc điểm về số lượng công đoàn viên trong Khoa tương đối trẻ, nhiệt tình,  
lập trường tư tưởng của công đoàn viên Khoa vững vàng đã tạo điều kiện thuận lợi cho 
việc phát động, triển khai các hoạt động đoàn thể, đặc biệt là hoạt động công đoàn. 

Đa số cán bộ trong Khoa quan tâm đến những hoạt động tập thể, tích cực hưởng 
ứng các phong trào do công đoàn các cấp phát động, triển khai. 

 Khó khăn 

Cán bộ công đoàn kiêm nhiệm cùng lúc nhiều chức vụ, thường xuyên thay đổi 
nhân sự do cán bộ phải tập trung đi học; cán bộ công đoàn chưa có kinh nghiệm trong 
công tác nên đôi khi quản lý và tổ chức các hoạt động còn lúng túng.  

Kinh phí cho hoạt động công đoàn còn khiêm tốn chưa tương thích với giá cả thị 
trường, ảnh hưởng ít nhiều các hoạt động phong trào của đơn vị. 

 Bài học kinh nghiệm 

Phát huy vai trò của người đứng đầu các cấp Đảng, chính quyền, Đoàn thể trong 
các hoạt động phong trào. 

Sự tham gia nhiệt tình của công đoàn viên tạo nên sự thành công của các 
phong trào. 

Phát huy vai trò của BCH Công đoàn đơn vị cùng với tổ trưởng tổ công đoàn 
trực thuộc. 

Việc tổ chức các hoạt động phong trào phải gắn với công tác chuyên môn và gắn 
với thực tiễn. 

Là tổ chức công đoàn bộ phận trực thuộc Công đoàn Trường Đại học Cần Thơ, 
Công đoàn Khoa Khoa học Chính trị cùng Công đoàn các đơn vị bạn sẽ thực hiện tốt 
chức năng, nhiệm vụ của mình. Tiếp tục tổ chức vận động Công đoàn viên trong đơn vị 
thi đua yêu nước, thực hiện nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, lao động tham 
gia quản lý cơ quan, đơn vị, cải tiến lề lối làm việc và thủ tục hành chính nhằm nâng cao 
chất lượng, hiệu quả công tác. Thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi những mục tiêu, 
nhiệm vụ mà công Đoàn Trường đã đề ra.  



 

24 

CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

Đinh Ngọc Quý 
Chủ tịch Công đoàn Bộ phận 

 

1. GIỚI THIỆU CHUNG 

Khoa Khoa học Tự nhiên là đơn vị đào tạo và nghiên cứu khoa học thuộc Trường 
Đại học Cần Thơ, một trường đại học trọng điểm, đa ngành, đa lĩnh vực của Việt Nam, 
tọa lạc tại thành phố Cần Thơ, trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Khoa có 
nhiệm vụ đào tạo đại học, sau đại học, nghiên cứu khoa học và ứng dụng khoa học công 
nghệ vào thực tiễn trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên.  

Công đoàn Khoa Khoa học Tự nhiên hiện có 95 công đoàn viên được chia làm  
5 tổ công đoàn: Tổ công đoàn Bộ môn Toán (20 CĐV), tổ công đoàn Bộ môn Lý  
(15 CĐV), tổ công đoàn Bộ môn Hóa (27CĐV), Tổ công đoàn Bộ môn Sinh (17CĐV) 
và Tổ công đoàn Văn phòng (16CĐV). Đội ngũ CCVCNLĐ của Khoa còn khá trẻ nên 
rất nhiệt tình với các công tác đoàn thể của khoa. 

Tính đến thời điểm hiện tại, tất cả các cán bộ giảng dạy đều có trình độ sau đại 
học.  Trong số cán bộ giảng dạy có 10 Phó giáo sư, 20 Tiến sĩ, 36 Thạc sĩ. Hầu hết cán 
bộ giảng dạy của Khoa đều có kinh nghiệm trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học.  

2. VAI TRÒ CÔNG ĐOÀN TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG TẠI ĐƠN VỊ 

Công đoàn khoa tham gia công tác quản lý với tư cách là thành viên của nhiều 
Hội đồng như Hội đồng khoa; Hội đồng khen thưởng, kỷ luật; Hội đồng nâng lương; 
Hội đồng tuyển dụng nhân sự … Ban chấp hành công đoàn tham gia soạn thảo các văn 
bản quy định về quỹ phúc lợi khoa và khen thưởng các hoạt động nghiên cứu khoa học 
của khoa,… nhằm bảo vệ quyền lợi và lợi ích của CCVCNLĐ trong khoa.  

Công đoàn khoa luôn quan tâm đến công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh 
thần của công đoàn viên trong khoa như thăm hỏi, mừng cưới, tang chế, trợ cấp khó 
khăn đột xuất, nghỉ dưỡng sức tại nhà, trợ cấp khó khăn đầu năm học, nhận quỹ học 
bổng tấm lòng vàng, chăm lo chế độ tham quan nghỉ dưỡng cho công đoàn viên do công 
đoàn trường tổ chức trong và ngoài nước.  

Công đoàn khoa vận động công đoàn viên tích cực hưởng ứng các vận động lớn 
như “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”,  “Mỗi thầy, cô giáo là một 
tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Dân chủ-Kỷ cương-Tình thương-Trách 
nhiệm”, “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”… Phối hợp với chính quyền triển khai đổi 
mới phương pháp dạy học, sử dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, quản lý giáo dục 
và nghiên cứu khoa học, khen thưởng hằng năm các công trình nghiên cứu của cán bộ 
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giảng dạy. Công đoàn khoa kết hợp chính quyền phát động phong trào thi đua tích cực 
hưởng ứng tháng hành động “An toàn vệ sinh lao động” do Tổng liên đoàn lao động và 
công đoàn trường phát động; thường xuyên kiểm tra định kỳ các bộ môn về việc thực 
hiện nội quy, vệ sinh phòng học, phòng thí nghiệm và giữ gìn cảnh quan khoa.      

Công đoàn Khoa tham gia tổ chức nhiều hoạt động văn hoá, thể dục thể thao,  
sinh hoạt truyền thống nhân các ngày lễ và kỷ niệm lớn như ngày thành lập công đoàn, 
lễ 8/3 và 20/10 cho cán bộ nữ của khoa, ngày nhà giáo Việt Nam 20/11; tổ chức thăm 
và tặng quà cho cán bộ hưu trí của khoa nhân dịp Tết nguyên đán... Công đoàn khoa vận 
động đông đảo công đoàn viên tham gia vào Hội thao truyền thống hằng năm do công 
đoàn trường tổ chức với nhiều các môn thi đấu như: bóng đá nam, bóng chuyền nam,  
bóng chuyền nữ, cầu lông, bóng bàn, đi bộ thể thao nam-nữ,… Bên cạnh đó CĐ Khoa 
cũng thường xuyên được tổ chức giao lưu văn nghệ, thể thao với các đơn vị kết nghĩa 
trong và ngoài trường. 

Trong công tác xã hội, công đoàn viên trong khoa đã tích cực đóng góp cho Quỹ 
tấm lòng vàng, Tháng hành động vì trẻ em, Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ ngày vì người 
nghèo, Xây dựng nhà công vụ cho giáo viên vùng sâu, vùng xa... Ngoài ra, công đoàn 
Khoa tích cực vận động quyên góp cho Quỹ hoạt động xã hội của Khoa. Hiện tại, công 
đoàn Khoa nhận đỡ đầu cho 30 cháu mồ côi ở Nhà trẻ Hướng Dương, định kì kết hợp 
với Đoàn Khoa tổ chức đi thăm và tặng quà các cháu 2 lần trong năm; tổ chức đi thăm 
và tặng quà cho các cụ già tại Trung tâm người gia neo đơn không nơi nương tựa  
TP Cần Thơ nhân dịp Tết Nguyên Đán.  

Công tác nữ công của Công đoàn khoa là một mặt mạnh trong hoạt động Công 
đoàn, các buổi sinh hoạt nữ công được tổ chức thường xuyên và hiệu quả, thu hút được 
đông đảo cán bộ khoa tham gia. Hàng năm, ban nữ công tổ chức sinh hoạt định kỳ mỗi 
quí một lần với nhiều hoạt động như thi cắm hoa, thi nấu ăn, thi hùng biện ... kết hợp 
với báo cáo chuyên đề như “vai trò của người phụ nữ, người mẹ trong gia đình và xã 
hội”, “Tết ở đồng bằng sông Cửu Long”, “Các bệnh thường gặp ở tuổi trung niên” ... 
Trong mỗi đợt sinh hoạt, CĐ khoa lồng ghép các nội dung tuyên dương điển hình trong 
phong trào “Giỏi việc Trường, đảm việc nhà” trong nữ công chức của khoa cũng như 
gương điển hình “Con ngoan, trò giỏi” nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi và Trung thu.  
Việc học tập nâng cao trình độ trong công đoàn viên nữ được thực hiện khá tốt, hiện tại 
công đoàn Khoa có 03 PGS nữ và nhiều cán bộ nữ được quy hoạch vào các chức vụ lãnh 
đạo của Đảng, chính quyền và đoàn thể.  

3. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM 

Trong công tác công đoàn, công đoàn khoa có điểm thuận lợi rất lớn là luôn được 
Đảng ủy khoa và Ban chủ nhiệm khoa quan tâm và ủng hộ. Bên cạnh đó, hiện tại đội 
ngũ CCVC-NLĐ của Khoa trẻ nên rất nhiệt tình với các công tác đoàn thể của khoa. 
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Chính vì vậy, trong những năm qua công đoàn Khoa đã tổ chức và thực hiện tốt các 
phong trào do công đoàn trường phát động, luôn đạt danh hiệu công đoàn xuất sắc vững 
mạnh và nhiều năm liền được nhận bằng khen của công đoàn giáo dục. 

Bên cạnh những thuận lợi, hoạt động của công đoàn khoa đôi khi vẫn còn gặp 
khó khăn.  Hiện tại, Khoa không phải là đơn vị có thu nên việc tăng nguồn phúc lợi cho 
tập thể, bổ sung kinh phí hỗ trợ hoạt động công đoàn và nâng cao đời sống vật chất tinh 
thần cho người lao động còn gặp nhiều hạn chế. Kinh phí hoạt động công đoàn Khoa 
chủ yếu dựa vào kinh phí phân bổ từ công đoàn trường, một phần do sự vận động tài 
trợ. Trong thời gian tới, Ban Chấp hành Công đoàn cần nỗ lực nhiều hơn nữa để khắc 
phục khó khăn này và xây dựng công đoàn khoa ngày càng vững mạnh. 
  



 

27 

CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN KHOA KINH TẾ 

Cao Minh Tuấn 
Ủy viên BCH Công đoàn bộ phận 

 

1. GIỚI THIỆU CHUNG 

Khoa Kinh tế quản lý 12 ngành đào tạo cử nhân (Kế toán, Kiểm toán, Kinh tế 
học, Kinh tế nông nghiệp, Kinh tế tài nguyên thiên nhiên, Marketing, Quản trị dịch vụ 
du lịch và lữ hành, Quản trị kinh doanh, Quản trị thương mại, Tài chính - Ngân hàng, 
Kinh doanh Quốc tế và Kinh doanh quốc tế chất lượng cao), 05 ngành thạc sỹ (Kinh tế 
học, Kinh tế nông nghiệp, Quản lý kinh tế, Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng), 
và 03 ngành tiến sỹ (Kinh tế nông nghiệp, Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng). 
Với sự sắp xếp hợp lý về cơ cấu tổ chức nhân sự, sự đoàn kết và tinh thần trách nhiệm, 
Khoa Kinh tế duy trì được môi trường làm việc hài hòa và đồng thuận. 

Công đoàn Bộ phận Khoa Kinh tế có 10 đơn vị trực thuộc gồm 09 Tổ Công đoàn 
Bộ môn (Kinh tế, Kinh tế nông nghiệp, Kinh tế Tài nguyên - Môi trường, Kinh doanh 
quốc tế, Kế toán - Kiểm toán, Marketing, Tài chính - Ngân hàng, Quản trị kinh doanh 
và Quản trị Du lịch - Dịch vụ và Lữ hành) và Tổ Công đoàn Văn phòng Khoa. Công 
đoàn Bộ phận Khoa Kinh tế có 134 công đoàn viên. Đa số là giảng viên trẻ, có đạo đức, 
phẩm chất chính trị tốt và có tinh thần cầu tiến. Giảng viên của Khoa được đào tạo từ 
nhiều nguồn khác nhau ở trong và ngoài nước. Đây là điều kiện tốt để giảng viên có thể 
tiếp cận được nhiều nền giáo dục tiên tiến trên thế giới và áp dụng vào giảng dạy sinh 
viên. Nhờ đó, Khoa Kinh tế - Trường Đại học Cần Thơ đã tạo được uy tín nhất định đối 
với các đơn vị bạn và cộng đồng về chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học thuộc 
các lĩnh vực kinh tế. 

Ban Chấp hành Công đoàn Bộ phận Khoa Kinh tế gồm có 07 thành viên (01 Chủ 
tịch, 01 Phó Chủ tịch và 05 Ủy viên). Mỗi thành viên được phân giao nhiệm vụ rõ ràng, 
phụ trách các hoạt động mà bản thân yêu thích và có sở trường. Nhờ vậy, các hoạt động 
công đoàn của đơn vị được tổ chức bài bản và thu hút được nhiều công đoàn viên tham 
gia. Bên cạnh nhiệm vụ chính được giao phó, các thành viên trong Ban Chấp hành còn 
phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành tốt nhất các hoạt động công đoàn cũng như các 
hoạt động chung của Khoa. Nhờ sự đoàn kết và phối hợp nhịp nhàng, Công đoàn  
Bộ phận Khoa Kinh tế đã gặt hái được nhiều thành tích trong hoạt động phong trào và 
các cuộc thi do Công đoàn Trường tổ chức. 

2. VAI TRÒ CÔNG ĐOÀN TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG TẠI ĐƠN VỊ 

Ban Chấp hành Công đoàn Bộ phận Khoa Kinh tế đã luôn đoàn kết thống nhất 
và phối hợp chặt chẽ với Đảng bộ và chính quyền để tổ chức chỉ đạo tốt các chương 
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trình hoạt động của công đoàn theo từng năm học. Bên cạnh, Ban Chấp hành Công đoàn 
phối với Đảng bộ và chính quyền thực hiện tốt việc tuyên truyền đường lối, chủ trương 
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn.  
Ban Chấp hành Công đoàn tích cực vận động công đoàn viên tham gia các phong trào 
thi đua, các cuộc vận động lớn do ngành và trường tổ chức. Định kỳ hàng quý, Chủ tịch 
Công đoàn đơn vị sẽ gởi email cho toàn thể công đoàn viên để nhắc nhở các viên chức 
người lao động chấp hành nghiêm túc chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của 
Nhà nước, các quy định của Trường trong công tác giảng dạy. Khi có các văn bản quy 
phạm pháp luật mới, Ban Chấp hành Công đoàn sẽ thông tin để toàn thể công đoàn viên 
biết và thực hiện đúng. Ban Chấp hành Công đoàn cũng nắm rõ các quy định của Công 
đoàn để tư vấn cho công đoàn viên khi có thắc mắc. Ban Chấp hành Công đoàn Bộ phận 
Khoa tích cực vận động công đoàn viên tham gia cuộc thi “Tìm hiểu kiến thức pháp luật 
trong Công đoàn Trường Đại học Cần Thơ – năm 2018”.  Công đoàn viên đã nhiệt tình 
hưởng ứng và giúp Công đoàn Bộ phận Khoa Kinh tế đạt được giải nhất toàn đoàn.  

Công đoàn Bộ phận Khoa Kinh tế luôn chú trọng đến việc chăm lo đời sống,  
bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công đoàn viên. Ban Chấp hành Công đoàn tâm 
niệm chất lượng chuyên môn của tập thể được làm nên từ chất lượng chuyên môn của 
mỗi cá nhân. Tuy nhiên, mỗi cá nhân chỉ yên tâm công tác và đầu tư cho chất lượng 
chuyên môn tốt khi cuộc sống của họ được đảm bảo, thoả mãn những lợi ích hợp pháp, 
đời sống vật chất lẫn tinh thần được cải thiện và nâng cao. Do đó, Công đoàn Bộ phận 
Khoa Kinh tế luôn xác định việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên 
là một trong những nhiệm vụ quan trong nhất của công tác công đoàn. Ban Chấp hành 
Công đoàn vừa là đồng nghiệp vừa là những người bạn gần gũi thấu hiểu hoàn cảnh, 
tâm tư nguyện vọng của các công đoàn viên. Ban Chấp hành Công đoàn và Tổ Công 
đoàn trực thuộc thường xuyên quan tâm, thăm hỏi công đoàn viên và thân nhân của họ. 
Ban Chấp hành Công đoàn tổ chức thăm hỏi và động viên công đoàn viên trong trường 
hợp ốm đau, khó khăn, thực hiện hiếu hỉ, chia buồn theo đúng chế độ quy định của công 
đoàn Trường. Bên cạnh, Ban Chấp hành Công đoàn còn huy động đóng góp từ nhiều 
nguồn để hỗ trợ chi phí điều trị cho các công đoàn viên, nhà giáo đã nghỉ hưu của Khoa 
khi có tai nạn đột xuất. 

Ban Chấp hành Công đoàn vận động công đoàn viên tích cực hưởng ứng Phong 
trào thi đua xây dựng môi trường làm việc văn minh, hiện đại, tác phong chuyên 
nghiệp do Công đoàn Trường phát động. Để triển khai và thực hiện hiệu quả phong trào 
thi đua, bản thân thành viên Ban chấp Công đoàn phải gương mẫu chấp hành. Ban Chấp 
hành Công đoàn Khoa cũng phối hợp với lãnh đạo Khoa và Đoàn Thanh niên tổ chức 
công tác vệ sinh cảnh quan bên trong và bên ngoài Khoa thường xuyên, đảm bảo an toàn 
phòng cháy, chữa cháy theo quy định của Trường, trồng và chăm sóc nhiều cây xanh, 
trang bị thêm các dãy ghế ngồi để xây dựng môi trường làm việc thân thiện, xanh, sạch, 
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đẹp. Ban Chấp hành Công đoàn thường xuyên nhắc nhở viên chức người lao động thực 
hiện đúng các chuẩn mực đạo đức của nhà giáo, ăn mặc lịch sự, cư xử hài hòa, văn minh, 
đúng chuẩn mực, mang bảng tên trong giờ hành chính và có tác phong chuyên nghiệp. 

Công đoàn Bộ phận Khoa đã thành lập Câu lạc bộ Bóng đá Khoa Kinh tế và duy 
trì hoạt động thường xuyên nhiều năm. Câu lạc bộ này thuê sân bóng đá mini của Trường 
để chơi bóng vào chiều tối thứ tư hàng tuần. Để duy trì hoạt động thành công, ngoài việc 
thành viên Ban Chấp hành Công đoàn và lãnh đạo Khoa cùng tham gia thì câu lạc bộ 
còn mời thêm các cựu sinh viên, các doanh nghiệp tham gia giao lưu. Bên cạnh, Công 
đoàn viên còn tự tổ chức các nhóm nhỏ tập luyện các môn cầu lông, bóng bàn vào mỗi 
buổi chiều tại khuôn viên Khoa để rèn luyện sức khỏe và làm tăng sự gắn kết với nhau. 

Bằng các mối quan hệ cá nhân, một số công đoàn viên kể cả Ban Chấp hành công 
đoàn đã mời các giáo sư người nước ngoài đến Khoa trình bày seminar và tập huấn 
chuyên môn cho giảng viên trẻ và sinh viên. Nhờ vậy, nhiều giảng viên trẻ có cơ hội 
trao dồi trình độ chuyên môn và tìm kiếm được các học bổng để theo học chương trình 
tiến sỹ ở ngoài nước. Các việc làm này đã góp phần duy trì, mở rộng và nâng cao hiệu 
quả hoạt động hợp tác quốc tế, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ, chất lượng giáo 
dục và đào tạo của Khoa. Bên cạnh, Công đoàn phối hợp với lãnh đạo Khoa và các 
Trưởng phối hợp tổ chức Chương trình Hội thảo Quốc tế về “Phát triển kinh tế và kinh 
doanh trong bối cảnh toàn cầu hóa”.  

Ban Chấp hành Công đoàn Bộ phận Khoa Kinh tế cũng phối hợp với các Ban 
Chấp hành Công đoàn Bộ phận Khoa khác (Khoa Thủy sản và Khoa Phát triển Nông 
thôn), các doanh nghiệp, hội cựu sinh viên tổ chức các hoạt động giao lưu thể thao văn 
nghệ. Bên cạnh mở rộng và thắt chặt mối quan hệ, hoạt động giao lưu đã giúp nâng cao 
hình ảnh đẹp của Công đoàn Bộ phận Khoa Kinh tế nói riêng cũng như của Khoa Kinh 
tế nói chung trong mắt các đơn vị bạn và trong cộng đồng. Một số công đoàn viên Khoa 
còn là thành viên đội tuyển thể thao văn nghệ của Công đoàn Trường tham gia thi đấu 
và giao lưu với công đoàn các trường đại học khác. 

Tóm lại, với phương châm “Khoa là Nhà”, Ban Chấp hành Công đoàn Bộ phận 
Khoa Kinh tế đã tạo những điều kiện thuận lợi, môi trường làm việc thân thiện, trong 
lành, sạch đẹp, an toàn giúp nhà giáo người lao động cảm thấy thoải mái và an tâm khi 
công tác tại Khoa. 

3. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM 

 Thuận lợi 

Đảng ủy và Ban chủ nhiệm Khoa luôn quan tâm sâu sát và ủng hộ nhiệt tình đối 
với tổ chức Công đoàn và các hoạt động của Công đoàn. Những thành viên trong Ban 
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Chủ nhiệm Khoa đều tích cực tham gia các chương trình, các hoạt động thể thao và văn 
nghệ do Công đoàn Khoa cũng như Công đoàn Trường tổ chức.  

Viên chức người lao động Khoa có chuyên môn tốt, nhiệt tình và đoàn kết trong 
các hoạt động. Công đoàn thực hiện tốt công tác quan tâm, chăm lo đời sống cho nhà 
giáo và người lao động, có các chính sách chi hỗ trợ và vận động ủng hộ những công 
đoàn viên gặp hoàn cảnh khó khăn và luôn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ tập thể 
công đoàn viên. 

Có nhiều công đoàn viên bên cạnh việc giảng dạy thì luôn rèn luyện thể thao và 
văn nghệ hằng ngày. Điều này không những giúp công đoàn viên Khoa có sức khỏe 
tốt để hoàn thành các nhiệm vụ được giao mà đây cũng là yếu tố góp phần tạo nên sự 
thành công trong tổ chức và tham gia thi đấu thể thao, văn nghệ với các đơn vị trong 
và ngoài trường. 

 Khó khăn 

Tất cả ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Khoa đều hoạt động kiêm nhiệm và 
phải hoàn thành công tác chuyên môn với khối lượng lớn nên còn hạn chế trong việc đề 
xuất những hoạt động sáng tạo riêng theo tính chất đặc thù của công đoàn bộ phận. 

Số lượng viên chức còn ít so với quy mô khối lượng công tác chuyên môn lớn 
nên thời gian dành cho hoạt động công đoàn còn hạn chế. Do đó, việc vận động đầy đủ 
các công đoàn viên tham gia các hoạt động tập thể do Công đoàn Bộ phận Khoa tổ chức 
khá khó khăn. 

Do áp lực cả về chuyên môn và đời sống nên còn một bộ phận công đoàn viên 
chưa chú tâm vào các chương trình, hoạt động của tổ chức công đoàn. 

Cơ sở vật chất của Khoa Kinh tế còn hạn chế so với số lượng giảng viên và sinh 
viên của Khoa. Phòng làm việc của một số Bộ môn còn nhỏ so với số lượng giảng viên 
của bộ môn và khá nóng vào mùa nắng. 

 Bài học kinh nghiệm 

Thứ nhất, Ban Chấp hành Công đoàn cần nắm rõ tâm tư nguyện vọng của công 
đoàn viên, khuyến khích và ủng hộ công đoàn viên thành lập những nhóm có cùng sở 
thích để sinh hoạt. Bản thân thành viên Ban Chấp hành Công đoàn cũng tham gia vào 
các nhóm này để tăng thêm sự gắn kết và nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của 
công đoàn viên. 

Thứ hai, Ban Chấp hành Công đoàn phối hợp với các đoàn thể khác như Đoàn 
Khoa, các Công đoàn bộ phận khác, các doanh nghiệp, hội cựu sinh viên… để khai thác 
các lợi thế của đơn vị phối hợp nhằm tổ chức thành công các hoạt động của công đoàn. 
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Thứ ba, cần có sự tham gia của lãnh đạo Đảng/chính quyền của đơn vị bên cạnh 
lãnh đạo Công đoàn trong các hoạt động nhằm tạo thêm sức hút đối với công đoàn viên. 

Thứ tư, cần phát huy vai trò của các Tổ Công đoàn trực thuộc khi Công đoàn 
Khoa tổ chức các chương trình, hoạt động tập thể. Tổ công đoàn sẽ nắm bắt sâu sát và 
kịp thời hơn tình hình của các công đoàn viên trong tổ để có những hỗ trợ kịp thời.  
Đồng thời Tổ công đoàn thường ít người và cùng bộ môn nên việc tổ chức các hoạt động 
cấp Tổ công đoàn sẽ dễ dàng tập hợp đủ thành viên của tổ. 

Thứ năm, thông tin và nhắc nhớ công đoàn viên thường xuyên và kịp thời sẽ góp 
phần gia tăng số lượng công đoàn viên tham gia các hoạt động. Do khối lượng công tác 
lớn nên một số công đoàn viên có thể quên thời gian tổ chức các hoạt động công đoàn. 
Vì vậy, việc thông tin nhắc nhớ là rất cần thiết. Một số công đoàn viên sẽ không đăng 
ký tham gia ngay khi mới phát động các hoạt động do ngại trùng lịch công tác, nhưng 
có thể đến ngày tổ chức chương trình họ sẽ tham gia nếu rảnh. 
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CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN KHOA LUẬT 

Nguyễn Văn Tròn 
Ủy viên BCH Công đoàn Bộ phận 

 

1. GIỚI THIỆU CHUNG 

Khoa Luật Trường Đại học Cần Thơ được thành lập vào tháng 2 năm 2000 trên 
cơ sở phát triển từ bộ môn Luật được thành lập vào tháng chín năm 1998. Là đơn vị trực 
thuộc trường Đại học Cần Thơ, giữ vai trò quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực trình 
độ Cử nhân, Cao học cũng như đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ, công 
chức đương nhiệm cho Đồng bằng sông Cửu Long. Trong những năm gần đây Khoa 
Luật góp phần đáng kể vào việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho vùng, là đầu 
tàu về đào tạo luật ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long với quy mô đào tạo lớn,  
trong đó: chính quy bao gồm 3 chuyên ngành là Luật hành chính, Luật thương mại,  
Luật tư pháp với số lượng 1.929 sinh viên, vừa làm vừa học là 4.795 sinh viên, từ xa là  
2.227 sinh viên; cao học chiếm số lượng là 182 sinh viên. (tính đến tháng 8/2018).  
Bên cạnh đó công tác tư tưởng chính trị, đầu tư trang thiết bị, công tác nghiên cứu khoa 
học, xây dựng, tổ chức đội ngũ viên chức người lao động luôn được khoa chú trọng. 
Khoa Luật trở thành địa chỉ đào tạo luật có uy tín, chất lượng, về đào tạo luật trong cả 
nước. Góp phần vào sự thành công đó của Khoa Luật không thể không nhắc đến sự đóng 
góp của Công đoàn Khoa Luật, là một lực lượng quan trọng cùng với Đảng ủy Khoa, 
Ban chủ nhiệm, các bộ môn, tổ chức đoàn thể góp phần tạo nên sự thành công chung. 

Công đoàn Khoa Luật bao gồm 4 tổ công đoàn với 67 công đoàn viên. Đội ngũ 
giảng viên – công đoàn viên có trình độ chuyên môn cao gồm: Phó Giáo sư – Tiến sĩ: 
01, Tiến sĩ: 04. Đang học tiến sĩ: 05, thạc sĩ: 46, đội ngũ cán bộ viên chức khoa Luật 
luôn đoàn kết, nhất trí, giàu nhiệt huyết và quyết tâm cao độ trong việc đào tạo, xây 
dựng đội ngũ ngày càng vững mạnh và trưởng thành, ngày càng khẳng định được vị thế 
của mình, đóng góp không nhỏ vào sự phát triển chung của khoa và công đoàn trường. 

2. VAI TRÒ CÔNG ĐOÀN TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG TẠI ĐƠN VỊ 

“Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và của 
người lao động được thành lập trên cơ sở tự nguyện, đại diện cho người lao động, chăm 
lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý 
nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội; tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động của 
cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp về những vấn đề liên quan đến quyền, 
nghĩa vụ của người lao động; tuyên truyền, vận động người lao động học tập, nâng cao 
trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc"1. 
                                                            
1 Điều 10, Hiến Pháp năm 2013. 
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Trong những năm qua Công đoàn Khoa Luật luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
được giao, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Khoa Luật, Công đoàn đã phát huy được thế 
mạnh của mình hỗ trợ đắc lực cho các hoạt động của khoa, từ công tác chính trị tư tưởng, 
giảng dạy đến thực hiện các chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động. 
Nhìn chung hoạt động công đoàn Khoa Luật có thể kể đến các hoạt động sau: 

Một là, trong lĩnh vực chính trị, tư tưởng, Công đoàn Khoa Luật có vai trò to lớn 
trong việc góp phần xây dựng, nâng cao hiệu quả của hệ thống chính trị xã hội của đơn 
vị. Tăng cường mối liên hệ trực tiếp giữa cấp Ủy đảng với cán bộ, viên chức người lao 
động, từng bước phát huy dân chủ cơ sở trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, 
công đoàn Khoa cùng với Lãnh đạo Khoa tổ chức thực hiện đầy đủ các quy định về dân 
chủ trong đơn vị. Đặc biệt là việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động 
của Trường Đại học Cần Thơ do Hiệu trưởng ban hành kèm theo Quyết định số 
5095/QĐ-ĐHCT ngày 31 tháng 12 năm 2015. Các văn bản, quyết định, thông tin tuyển 
dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, thi đua của Khoa được công khai rộng rãi trong viên 
chức, người lao động. Việc bổ nhiệm hoặc giới thiệu viên chức giữ các chức vụ lãnh 
đạo, quản lý được công khai và lấy ý kiến đúng quy định của Đảng, Nhà nước và Trường. 
Định kỳ hai tuần một lần đều tổ chức họp giao ban đơn vị nhằm thông tin các hoạt động 
của Trường, của Khoa đồng thời trao đổi, giải quyết các khó khăn, xác định nhiệm vụ 
công tác trong các tuần tiếp theo; Công đoàn khoa dưới sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng luôn 
chú trọng công tác chính trị, tư tưởng cho công đoàn viên, giáo dục công đoàn viên sống 
có lý tưởng; cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư; có lối sống lành mạnh; tôn trọng 
pháp luật kỷ cương; đoàn kết, nhân ái; suốt đời phấn đấu, rèn luyện, học tập; lấy sự phát 
triển của Trường Đại học Cần Thơ là mục tiêu hành động theo Quyết định số 79-QĐ/ĐU 
ngày 31 tháng 5 năm 2012 của Đảng ủy Trường Đại học Cần Thơ quy định chuẩn mực 
đạo đức của cán bộ viên chức Trường Đại học Cần Thơ trong việc học tập và làm theo 
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đảng ủy Khoa luôn coi nhiệm vụ lãnh đạo chính 
quyền tiến hành rà soát, kiểm tra các khâu trong quá trình tổ chức giảng dạy là nhiệm 
vụ trọng tâm, thiết thực theo Chỉ thị số 01/CT-ĐU ngày 30 tháng 5 năm 2015 của Đảng 
ủy Trường Đại học Cần Thơ về việc chấn chỉnh một số vấn đề trong công tác giảng dạy. 

Hai là, Công đoàn Khoa hỗ trợ Ban chủ nhiệm khoa tổ chức những hội nghị, hội 
thảo; Công đoàn khoa Luật đóng vai trò đầu mối hỗ trợ khoa tổ chức Hội nghị viên chức, 
người lao động được tổ chức đều đặn hàng năm vào tháng 9 nhằm tổng kết, đánh giá 
hoạt động trong năm của đơn vị. Hội nghị cũng là kênh tập trung, trực tiếp nhằm lắng 
nghe, chia sẻ và giải quyết những băn khoăn, trăn trở của viên chức, người lao động. 
Hội nghị còn là nơi phát huy trí tuệ của tập thể của người lao động trong đơn vị, giúp 
Thủ trưởng có những ý tưởng, quyết định về kế hoạch công tác cho năm học cũng như 
vạch ra chiến lược phát triển Khoa lâu dài. Hội nghị còn là cầu nối để cho công đoàn 
viên gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với lãnh đạo Khoa Luật, qua đó lãnh đạo khoa nắm được 
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tâm tư nguyện vọng của các công đoàn viên, nhằm tìm ra tiếng nói chung và thống nhất 
thực hiện. 

Thứ ba, Công đoàn Khoa Luật luôn chú trọng đến chế độ chính sách đối với công 
đoàn viên. Công đoàn Khoa Luật luôn coi trọng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 
công đoàn viên, người lao động, các tổ công đoàn luôn đi sâu vào đời sống của công 
đoàn viên, người lao động để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của công đoàn viên. Đảm 
bảo đáp ứng được yêu cầu về vật chất, tinh thần đối với mỗi công đoàn viên. Công đoàn 
khoa tổ chức phát động viên chức, người lao động Khoa tích cực tham gia đóng góp vào 
Quỹ vì người nghèo, hưởng ứng các đợt vận động do Trường phát động. Bên cạnh đó, 
Công đoàn Khoa tổ chức họp xét nghỉ dưỡng sức cho viên chức, người lao động theo 
chế độ qui định của Công đoàn Trường, tổ chức viếng, thăm viên chức, người lao động 
và người thân của viên chức, người lao động trong Trường và Khoa khi có tang lễ, ốm 
đau. Vận động viên chức, người lao động tham gia bảo hiểm toàn diện, hỗ trợ viên chức, 
người lao động thanh toán các chế độ thai sản, thanh toán bảo hiểm toàn diện khi có yêu 
cầu. Công đoàn Khoa tổ chức tặng quà cho viên chức, người lao động nhân các ngày lễ 
lớn như ngày 08/3, 20/10, 20/11; tặng quà Trung thu và lễ 01/6 cho các cháu là con em 
viên chức, người lao động trong Khoa theo quy định của nhà Trường.  

Quỹ thăm hỏi được duy trì với sự đóng góp đầy đủ, thường xuyên của toàn thể 
viên chức, người lao động, đây là quỹ thể hiện sự sẻ chia, quan tâm của công đoàn viên 
trong khoa. Trong năm, đã chi hỗ trợ cho 21 trường hợp viên chức, người lao động có 
ốm đau, nằm viện, thai sản... với số tiền là 26.000.000 đồng. (báo cáo tổng kết năm học 
2017 – 2018 và kế hoạch công tác năm học 2018 – 2019). 

Bên cạnh đó tùy vào tình hình từng năm mà công đoàn tổ chức nghỉ dưỡng cho 
người lao động, cũng như gia đình người lao động tham gia. Điển hình ngày 15/7/2019 
công đoàn Khoa tổ chức cho người lao động tham gia nghỉ dưỡng và tham quan Phan 
Thiết - Đà Lạt.  

Bốn là, công đoàn khoa tích cực tuyên truyền vận động công đoàn viên tích cực 
nghiên cứu khoa học.  

Nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác đào tạo được xem là nhiệm vụ 
quan trọng và hàng đầu của khoa, để đạt được nhiệm vụ đó thì công tác nghiên cứu khoa 
học được xem là nhiệm vụ quan trọng. Nắm bắt được yêu cầu đó công đoàn khoa tích 
cực tuyên truyền, vận động, đôn đốc cán bộ, viên chức người lao động tích cực tham gia 
nghiên cứu khoa học như xuất bản giáo trình, công bố các đề tài nghiên cứu khoa học ở 
các hội thảo hoặc trên tạp chí chuyên ngành, trong hội thảo, hội nghị…ví dụ: trong năm 
2017 – 2018 tổ chức nghiệm thu 05 giáo trình Dự án: “Đào tạo nâng cao năng lực và 
nghiên cứu hoàn thiện quy trình thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại thành phố 
Cần Thơ” do PGS. TS. Phan Trung Hiền làm chủ nhiệm được tài trợ bởi Cơ quan Phát 
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triển và Hợp tác Thụy Sĩ, Cơ quan Hợp tác Đức và Chính phủ Luxembourg thông qua 
Tổ chức Land Equity. Thời gian thực hiện dự án từ tháng 01/2017 đến tháng 05/2018, 
đã nghiệm thu. Ngoài ra, một đề tài cấp tỉnh với thành phố Cần Thơ đang được thực 
hiện là “Giải pháp hoàn thiện cơ chế tạo quỹ đất sạch nhằm thu hút đầu tư phục vụ phát 
triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Cần Thơ”. Thời gian thực hiện đề tài này là 
từ tháng 8/2017 đến tháng 01/2019. Bên cạnh đó, có 04 đề tài nghiên cứu khoa học cấp 
cơ sở được phê duyệt năm 2017 của các giảng viên Khoa Luật đang được triển khai thực 
hiện hoặc đang trong quá trình nghiệm thu. Giữa năm 2018 có thêm 04 đề tài cấp cơ sở 
được phê duyệt và triển khai thực hiện. Bài viết: Có 52 bài viết bao gồm 31 bài báo khoa 
học và 21 tham luận in trong kỷ yếu các hội thảo chuyên ngành. Tăng 13 bài so với cùng 
kỳ năm 2017. 

Năm là, Công đoàn Khoa tích cực khuyến khích trong công tác học tập nâng cao 
trình độ của cán bộ, viên chức khoa Luật. Do trình độ giảng viên của Khoa còn thấp so 
với mặt bằng chung của cả Trường nên công tác đào tạo giảng viên được Khoa đặc biệt 
chú trọng và được sự quan tâm, hỗ trợ của nhà Trường. Tổng viên chức giữ chức danh 
nghề nghiệp giảng viên của đơn vị là 59 người. 100% viên chức là giảng viên có trình 
độ sau đại học chiếm tỷ lệ 100%. Khoa có 01 viên chức giảng viên hạng I , 04 giảng 
viên hạng II, 53 giảng viên hạng III; và 02 viên chức hợp đồng.  

Ngoài ra, Khoa cũng tiến hành mời giảng chuyên viên Văn phòng Khoa có trình 
độ thạc sĩ tham gia giảng dạy các học phần phù hợp với chuyên môn. Trong những năm 
qua công đoàn khoa Luật luôn vận động, hỗ trợ tạo điều kiện cho công đoàn viên học 
tập nâng cao trình độ (trong và ngoài nước). Hiện nay 100% cán bộ làm công tác giảng 
dạy đạt trình độ sau đại học, đang học tiến sĩ 10, có 4 Tiến sĩ, 01 Phó giáo sư. 

3. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM 

Nhìn chung bên cạnh những thuận lợi như được sự quan tâm sâu sát của các cấp 
ủy Đảng, Ban chủ nhiệm khoa Luật, sự thống nhất ý chí của toàn thể công đoàn viên, 
người sử dụng lao động khoa, sự tận tâm, nhiệt huyết của mỗi công đoàn viên, người 
lao động thì Công đoàn khoa Luật vẫn gặp một số khó khăn như sau: 

Một là, khó khăn trong công tác tập hợp, vận động công đoàn viên người lao động 
tham gia các hoạt động của công đoàn tổ chức. Mặc dù giảng viên trẻ, nhiệt huyết, nhưng 
với áp lực lớn từ công việc giảng dạy và nghiên cứu khoa học, đồng thời đời sống vật 
chất của cán bộ, nhân viên, người lao động chưa được đảm bảo tốt, nên cán bộ,  
nhân viên người lao động giảng dạy, làm thêm để tăng thu nhập nên không có nhiều thời 
gian để gia nhập, tham gia các hoạt động của công đoàn tổ chức. 

Hai là, hiện nay còn thiếu hụt đội ngũ cán bộ công đoàn viên có năng lực, có kinh 
nghiệm nhiệt tình trong hoạt động công đoàn. Nhìn chung đội ngũ cán bộ công đoàn 
viên khoa toàn bộ là hoạt động kiêm nhiệm, phải vừa hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy, 
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nghiên cứu khoa học, hoạt động chuyên môn với cường độ cao vừa tham gia quản lý 
hoạt động công đoàn, chính vì thế hiệu quả hoạt động công đoàn còn nhiều hạn chế. 
Mặc khác kinh phí hoạt động cho công đoàn ngày càng khó khăn, chưa có chế độ chính 
sách động viên, khuyến khích về vật chất cũng như tinh thần, cơ chế bảo vệ quyền lợi 
của cán bộ công đoàn cũng chưa đồng bộ, chính vì thế nhiều cán bộ chưa thật sự tâm 
huyết với hoạt động công đoàn. 

Ba là, công tác tuyên truyền, giáo dục công nhân viên chức người lao động còn 
nhiều hạn chế, chậm đổi mới về nội dung, phương pháp vận động, nên công đoàn viên 
chưa thấy được hết quyền và lợi ích của bản thân trong tổ chức công đoàn, chưa tự ý 
thức được vai trò của bản thân trong việc nâng cao trình độ, nhất là ngoại ngữ, nên 
dẫn đến số lượng cán bộ, giảng viên học tập nâng cao trình độ ở nước ngoài còn nhiều 
hạn chế. 

Để khắc phục được hạn chế cũng như thúc đẩy hoạt động phong trào của công 
đoàn Khoa Luật ngày càng vững mạnh, hỗ trợ đắc lực cho hoạt động công đoàn trường 
và hoạt động của đơn vị, nhóm viết bài đề xuất một số giải pháp sau: 

Một là, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong nhà trường, 
Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Khoa Luật tạo điều kiện thuận lợi cho BCH Công đoàn Khoa 
hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho 
viên chức, người lao động và học viên, sinh viên. Tăng cường giáo dục lối sống tiết 
kiệm, lành mạnh, văn minh; Tôn trọng, thực hiện chuẩn mực nhà giáo trong giảng dạy, 
tiếp xúc với sinh viên, với đồng nghiệp. Thực hiện nếp sống văn minh theo quy định của 
Đảng ủy, của Trường. Đảm bảo 100% viên chức, người lao động tham gia học tập nghị 
quyết, tham dự đầy đủ các cuộc họp, tập huấn theo triệu tập, phân công. 

Thực hiện các cuộc vận động của ngành, của Trường. Tiếp tục đẩy mạnh việc 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục thực hiện 
phương châm “Mỗi thầy, cô giáo, viên chức là một tấm gương đạo đức, tự học và 
sáng tạo”. 

Hai là, Tiếp tục khuyến khích các giảng viên tham gia nghiên cứu khoa học và 
công bố kết quả nghiên cứu. Rà soát, nhắc nhở các chủ nhiệm đề tài hoàn thành đề tài 
nghiên cứu đúng thời hạn. Tiếp tục phát huy việc thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học 
trên cơ sở liên kết các giảng viên trong Khoa hoặc liên kết với các Khoa khác. 

Cần phải có những hoạt động thiết thực hơn để sinh viên mạnh dạn tham gia 
nghiên cứu khoa học như phát động phong trào của Đoàn Khoa; giảng viên tiếp cận và 
định hướng cho sinh viên nghiên cứu; hoặc đề xuất với nhà trường nếu sinh viên làm 
chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường trở lên thì có thể xem xét công nhận 
tương đương luận văn tốt nghiệp. Điểm sẽ được tính dựa trên kết quả nghiệm thu đề tài. 
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Giảng viên hướng dẫn, ngoài việc nhận được thù lao từ đề tài theo quy định sẽ được tính 
giờ chuẩn như hướng dẫn luận văn; 

Ba là, tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đối với 
viên chức, người lao động để đạt trình độ tiến sĩ. Ngoài ra, Công đoàn khoa phối hợp 
với Khoa tìm kiếm các chương trình hợp tác để đưa viên chức, người lao động đi tập 
huấn ngắn hạn, dài hạn trong và ngoài nước. Giao Bộ môn rà soát từng trường hợp cụ 
thể viên chức, người lao động chậm học tiến sĩ theo kế hoạch đã đăng ký. Xác định rõ 
nguyên nhân và hướng giải quyết cụ thể, thời hạn để hoàn thành việc học tập nâng cao 
trình độ. Phải xem đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác nhân sự. 

Bốn là, Phải xây dựng được đội ngũ cán bộ, CNVCLĐ vừa có năng lực, trình độ; 
nhưng phải thực sự nhiệt tình, tâm huyết và trách nhiệm đối với tổ chức; Công đoàn 
khoa phải có phương pháp vận động, thuyết phục và linh hoạt trong công việc, biết tập 
trung thực hiện một số công tác trọng tâm, có hiệu quả và mọi hoạt động của Công đoàn 
phải gắn với nhiệm vụ chuyên môn, hướng tập trung vào vận động CNVCLĐ phấn đấu 
hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị. 

Năm là tạo ra cầu nối mật thiết giữa Đảng – Chính quyền – Đoàn thể với 
CNVCLĐ, tạo ý chí thống nhất, sức mạnh tổng hợp trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo để 
thực hiện thắng lợi nghị quyết, nhiệm vụ đề ra. Thủ trưởng đơn vị cần phải phối hợp 
chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể nói chung & Công đoàn nói riêng trong việc triển khai 
thực hiện nhiệm vụ; tạo điều kiện, môi trường thuận lợi, dân chủ để các tổ chức đoàn 
thể và người lao động tham gia vào các hoạt động công đoàn, quản lý đơn vị, thực hiện 
nhiệm vụ được giao; tạo sự ủng hộ, thống nhất cao trong lãnh đạo, điều hành và tổ chức 
thực hiện. Đồng thời, phải có cơ chế khen thưởng và xử lý kỷ luật kịp thời, chuẩn xác. 

Sáu là, Người đứng đầu đơn vị phải cùng với BCH Công đoàn không ngừng chăm 
lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, tạo điều kiện thuận lợi để BCH Công 
đoàn thực hiện được chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người 
lao động. Đổi mới hình thức tổ chức, chăm lo tốt đời sống của cán bộ, nhân viên, người 
lao động. Có hình thức tác động như đặt chỉ tiêu, khen thưởng để mỗi cán bộ, viên chức 
người lao động nhận thức được vai trò, vị trí của mình, tạo động lực để cán bộ, viên 
chức người lao động ý thức học tập nâng cao trình độ. Có như thế hoạt động của công 
đoàn khoa Luật ngày càng phát triển và mở rộng, đảm bảo tốt vai trò chăm lo cho người 
lao động của công đoàn đơn vị. 
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CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN  
KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN 

Ban Chấp hành Công đoàn Bộ phận 

 

1. GIỚI THIỆU CHUNG 

Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên (KMT&TNTN) được thành lập vào 
ngày 21 tháng 01 năm 2008 theo Quyết định số 81/QĐ-ĐHCT, trên cơ sở Bộ môn Kỹ 
thuật môi trường và Tài nguyên nước (Khoa Công nghệ) và Bộ môn Môi trường và Tài 
nguyên Thiên nhiên (Khoa Nông nghiệp và Sinh học Ứng dụng).  Đầu năm 2010, Khoa 
tiếp nhận thêm một bộ phận cán bộ của Bộ môn Quản lý đất đai (Khoa Nông nghiệp và 
Sinh học Ứng dụng) để thành lập Bộ môn Tài nguyên Đất đai. Hiện tại Khoa Môi Trường 
&TNTN có 05 Bộ môn và 01 Văn phòng Khoa. Khoa đang quản lý 02 chuyên ngành 
đào tạo bậc tiến sĩ: Môi trường Đất và Nước và Quản lý đất đai; 05 ngành và chuyên 
ngành đào tạo bậc cao học: Khoa học Môi trường, Quản lý Môi trường, Quản lý Đất đai, 
Kỹ thuật môi trường và Biến đổi khí hậu & Quản lý đồng bằng (dự án ODA); 06 ngành 
đào tạo bậc đại học: Khoa học Môi trường, Kỹ thuật Môi trường, Quản lý Tài nguyên 
và Môi trường, Quản lý Đất đai, Lâm Sinh và Kỹ thuật Tài nguyên nước. 

Khoa Môi Trường &TNTN có thế mạnh về nghiên cứu khoa học và chuyển giao 
công nghệ trong lĩnh vực môi trường và tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là bảo tồn đa 
dạng sinh học, đánh giá chất lượng môi trường, độc tố học môi trường, xử lý nước thải 
và rác thải đô thị, đánh giá tác động môi trường, quản lý tài nguyên nước, qui hoạch sử 
dụng đất, ứng dụng mô hình toán, GIS và viễn thám trong qui hoạch và quản lý tài 
nguyên môi trường, biến đổi khí hậu,... Hợp tác quốc tế cũng là một thế mạnh của Khoa 
với nhiều chương trình hợp tác với các Viện, Đại học của châu Mỹ, châu Âu, Úc và các 
trường thuộc khu vực Đông Nam Á. 

Hiện nay, Khoa đang tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, mở thêm các 
chuyên ngành đào tạo thuộc lĩnh vực môi trường và tài nguyên ở các bậc học, đặc biệt 
là bậc sau đại học. Song song đó nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp 
tác quốc tế sẽ được đẩy mạnh để Khoa trở thành một trong những đơn vị mạnh của Việt 
Nam về đào tạo và nghiên cứu các vấn đề về môi trường và tài nguyên ở Đồng bằng 
sông Cửu Long. Bên cạnh đó, dự án Nâng cấp trường Đại học Cần Thơ (ODA) hợp tác 
với Nhật, Khoa Môi trường & TNTN là một trong các Khoa được quan tâm trong các 
chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm của Trường.  
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2. VAI TRÒ CÔNG ĐOÀN TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG TẠI ĐƠN VỊ 

Bản Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi năm 2013) đã khẳng định tại điều 10 “Công 
đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và của người lao 
động được thành lập trên cơ sở tự nguyện, đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo 
vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh 
tế - xã hội; tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước,  
tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền, vận động người lao động học tập, nâng cao 
trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. 

Nội dung trong Hiến pháp đã nêu cao sự tự nguyện của người lao động khi tham 
gia tổ chức Công đoàn đồng thời khẳng định vai trò đại diện của Công đoàn cho người 
lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động ngoài chức 
năng tham gia kiểm tra, giám sát và có thêm chức năng thanh tra và tuyên truyền, vận 
động người lao động tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Công đoàn Việt Nam có vị trí và vị thế đặc biệt (có 01 điều riêng trong Hiến 
pháp) so với các tổ chức chính trị - xã hội khác, phù hợp với sự phát triển qua các giai 
đoạn lịch sử của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trên con đường trở thành 
một nước công nghiệp hiện đại; đồng thời cũng là thách thức cho tổ chức Công đoàn 
các cấp cần có sự đổi mới về nội dung, phương pháp hoạt động nhằm góp phần thực 
hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của nước ta trong thời gian tới để 
khẳng định và nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn Việt Nam khi thực hiện chức năng 
và nhiệm vụ của tổ chức đã được đề ra trong bản Hiến pháp. 

(Nguồn: http://qtpv.tueba.edu.vn/phong/quan-tri-phuc-vu/bai-viet/cong-tac-doan-the/dia-vi-
phap-ly-cua-cong-doan-viet-nam-trong-hien-phap-1922.htm) 

Trực thuộc sự quản lý trực tiếp của Công đoàn Trường Đại học Cần Thơ, Công 
đoàn bộ phận Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên (CĐBP KMT&TNTN) hoạt 
động dựa theo Hiến pháp và quy định của công đoàn cấp trên. CĐBP KMT&TNTN xác 
định vai trò trọng tâm là tổ chức đại diện cho người lao động, chăm lo cho người lao 
động về nhiều mặt song song với bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động 
làm việc tại khoa. 

Cùng với nguồn kinh phí từ công đoàn cấp trên phân giao, CĐBP KMT&TNTN 
cũng nhận được đóng góp kinh phí từ các đề tài – dự án nghiên cứu khoa học của người 
lao động. Việc quản lý và sử dụng kinh phí này luôn dựa trên mục đích chăm lo và động 
viên tinh thần hỗ trợ người lao động được hưởng những lợi ích thiết thực từ chính sự 
đóng góp của mình. Qui chế chi tiêu nội bộ của CĐBP KMT&TNTN là một cơ sở quan 
trọng trong việc sử dụng kinh phí hiệu quả và đúng mục đích đề ra. CĐBP KMT&TNTN 
hằng năm đều báo cáo đầy đủ tình hình sử dụng kinh phí về công đoàn cấp trên,  

http://qtpv.tueba.edu.vn/phong/quan-tri-phuc-vu/bai-viet/cong-tac-doan-the/dia-vi-phap-ly-cua-cong-doan-viet-nam-trong-hien-phap-1922.htm
http://qtpv.tueba.edu.vn/phong/quan-tri-phuc-vu/bai-viet/cong-tac-doan-the/dia-vi-phap-ly-cua-cong-doan-viet-nam-trong-hien-phap-1922.htm
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Đảng ủy khoa, Ban chủ nhiệm khoa và tiếp nhận ý kiến để điều chỉnh kế hoạch sử dụng 
kinh phí ngày càng hợp lý và hiệu quả hơn. 

CĐBP KMT&TNTN luôn chấp hành và triển khai các hướng dẫn từ công đoàn 
cấp trên về chính sách chế độ đến người người lao động. Các hoạt động hằng năm như 
khám sức khỏe, xét chọn người lao động đi du lịch, hỗ trợ thủ tục cho người lao động 
nữ nghỉ thai sản, người lao động tham gia tìm hiểu kiến thức pháp luật, đề xuất trao tặng 
học bổng Tấm lòng Vàng, đề xuất giới thiệu người lao động có hoàn cảnh khó khăn, tôn 
vinh người lao động… được theo dõi và thực hiện kịp thời. 

Các hoạt động như tặng quà chúc mừng cho người lao động vào dịp sinh nhật, 
đạt chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư, tốt nghiệp tiến sĩ, may đồng phục nhân kỷ niệm  
10 năm thành lập Khoa đã nhận được phản hồi tích cực từ người lao động. Đặc biệt, 
hoạt động tặng quà cho người lao động vào dịp Tết Nguyên Đán và được xem hoạt động 
lớn và quan trọng của CĐBP KMT&TNTN và được nhìn nhận là dịp thể hiện sự quan 
tâm và chăm lo cho người lao động thực tế nhất. Tuy tình hình kinh phí mỗi năm khác 
nhau, CĐBP KMT&TNTN luôn cố gắng để phần quà tặng đến người lao động năm sau 
có giá trị cao hơn hoặc bằng năm trước. 

CĐBP KMT&TNTN thúc đẩy tinh thần tương thân tương ái, chủ động sắp xếp 
và tổ chức thăm hỏi, động viên đối với người lao động trong những sự kiện như cưới 
hỏi, tang chế, sinh con, nghỉ hưu v.v…CĐBP KMT&TNTN đóng vai trò đầu mối để 
kêu gọi, vận động quyên góp ủng hộ vật chất và tinh thần cho người lao động khi gặp 
khó khăn (ủng hộ gia đình thầy Nguyên Văn Nàng, ủng hộ thầy Nguyễn Văn Bé điều trị 
bệnh, ủng hộ cô Nguyễn Thị Hà Mi phẫu thuật). Bên cạnh đó, CĐBP KMT&TNTN 
cũng duy trì hoạt động góp vốn xoay vòng không lãi hằng năm, thu hút ít nhất 12 lượt 
người lao động tham gia, chỉ tính riêng năm học 2017-2018 đã thu hút đến hơn 36 lượt 
người lao động tham gia. 

Thể hiện tấm lòng tri ân sự đóng góp của những người lao động đã nghỉ hưu hoặc 
thôi công tác cũng được CĐBP KMT&TNTN quan tâm sâu sắc. CĐBP KMT&TNTN 
tặng quà, thiệp, thăm hỏi và mời cán bộ nghỉ hưu đến họp mặt vào ngày Nhà giáo Việt 
Nam 20/11, Tết Nguyên đán và những dịp lễ khác. 

Đối với người lao động do đơn vị trả lương, CĐBP KMT&TNTN cũng thể hiện 
vai trò tư vấn cho người sử dụng lao động hiểu và thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, 
tạo điều kiện cho người lao động được tham gia công đoàn, giải thích chính sách của 
công đoàn rõ ràng cho người sử dụng lao động, v.v… Một số tổ Công đoàn cũng đảm 
nhiệm vai trò là người theo dõi và đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động, đảm bảo 
quyền và lợi ích cho người lao động như tổ Công đoàn Tài nguyên đất đai. 
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CĐBP KMT&TNTN cũng là thành phần không thể thiếu trong các hoạt động 
bình xét khen thưởng, kỷ luật, cho thôi việc, tuyển dụng, kết thúc hợp đồng,… Sự tham 
gia CĐBP KMT&TNTN thể hiện quan điểm tích cực trong bảo vệ quyền và lợi ích cho 
người lao động. 

CĐBP KMT&TNTN còn có vai trò là cầu nối giữa công đoàn cấp trên với người 
lao động và giữa những người lao động với nhau. Thông tin từ cấp đoàn các cấp đều 
được phổ biến đến người lao động kịp thời. Vai trò cầu nối còn thể hiện trong việc tiếp 
nhận ý kiến, nguyện vọng của người lao động để hỗ trợ và báo cáo về cho công đoàn 
cấp trên đầy đủ. CĐBP KMT&TNTN là đầu mối tổ chức các hoạt động để nâng cao 
chất lượng đời sống cho cán bộ cũng như tạo cơ hội giao lưu giữa người lao động với 
nhau. Thời gian vừa qua, CĐBP KMT&TNTN cũng đã tổ chức nhiều hoạt động cộng 
đồng như kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Ngày Quốc 
tế thiếu nhi 1/6, tổ chức tham quan hè cho người lao động, v.v… bằng nhiều hình thức. 
Thông qua những hoạt động này, mọi người có cơ hội gặp gỡ, trò chuyện cởi mở, hiểu, 
gần gũi và thắt chặt tình đồng nghiệp hơn. 

Ngoài các hoạt động chuyên môn, CĐBP KMT&TNTN luôn khuyến khích 
người lao động tham gia các hoạt động văn nghệ và thể thao. Trong những năm qua, 
người lao động đã tham gia tích cực khi đăng ký tham gia dự thi các môn thể thao do 
Công đoàn Trường tổ chức, tổ chức giao lưu bóng đá, bóng chuyền với các đơn vị 
ngoài Khoa, Trường. CĐBP KMT&TNTN cũng tạo sân chơi cho người lao động thông 
qua các cuộc thi nhỏ tại đơn vị như tìm hiểu kiến thức an toàn lao động vào năm 2018, 
cuộc thi ảnh “Không gian xanh” vào năm 2019. Những hoạt động này là nền tảng để 
CĐBP KMT&TNTN tích lũy nhiều kinh nghiệm chuẩn bị cho các hoạt động với quy 
mô lớn hơn. 

CĐBP KMT&TNTN cũng đóng vai trò phối hợp, hỗ trợ cho Đảng ủy Khoa,  
Ban chủ nhiệm Khoa và Đoàn khoa trong thực hiện công tác chung của khoa như mít 
tinh hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5/6, kỷ niệm 10 năm thành lập Khoa, tổ chức 
hội nghị viên chức – người lao động của khoa hằng năm,… 

Vai trò của công đoàn trong việc đảm bảo chất lượng giáo dục. Vận động khuyến 
khích công đoàn viên là cán bộ giảng dạy rèn luyện chuyên môn, ngoại ngữ, gương mẫu, 
tìm tòi học hỏi, cải thiện phương pháp giảng dạy, cân đối giữa việc chung và việc riêng. 
Tổ trưởng công đoàn mạnh dạn hơn trong công tác chấm công, đảm bảo sự công bằng 
trong công việc và đồng thời góp phần đảm bảo chất lượng. 

Trong xây dựng đề án vị trí việc làm, CĐBP KMT&TNTN đảm nhiệm nhiệm 
vụ chấm công, nắm bắt và phát hiện được những công việc sở trường, thái độ với công 
việc của các công đoàn viên từ đó có ý kiến trong việc xây dựng đề án vị trí việc làm 
phù hợp. 
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CĐBP KMT&TNTN là cầu nối cho người lao động trong công tác phát triển 
Đảng, giới thiệu các công đoàn viên xuất sắc đứng vào hàng ngũ của Đảng, có tinh thần 
và thái độ vững vàng khi là một người Đảng viên. 

CĐBP KMT&TNTN phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức thành công nhiều 
hoạt động vui chơi nhân dịp các ngày lễ lớn trong năm tạo điều kiện cho người lao động 
giảm bớt căng thẳng sau các giờ làm việc mệt mỏi; tạo các sân chơi lành mạnh tại Khoa 
cho người lao động như sân bóng chuyền, đang có kế hoạch xây dựng các sân cầu lông 
và bóng bàn. Đồng thời, CĐBP KMT&TNTN đang đề xuất khu vực uống cafe nghỉ giải 
lao giữa giờ trong khuôn viên Khoa nhằm tạo điều kiện người lao động nghỉ ngơi và 
giao lưu trong công việc. 

3. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM 

 Thuận lợi 

Được sự chỉ đạo hướng dẫn của công đoàn cấp trên, sự quan tâm hỗ trợ của Đảng 
ủy khoa, Ban chủ nhiệm Khoa và Đoàn khoa. 

CĐBP KMT&TNTN tổ chức họp định kỳ hàng quý trong năm và họp đột xuất 
(tùy tình hình cần thiết) với các Tổ công đoàn để rút kinh nghiệm, trao đổi về định hướng 
kế hoạch hoạt động. 

Lãnh đạo các đơn vị, các đoàn thể, toàn thể công đoàn viên và người lao động 
trong Khoa quan tâm góp ý và nhiệt tình hỗ trợ các hoạt động công đoàn. 

 Khó khăn 

Cán bộ phụ trách công đoàn đơn vị kiêm nhiệm công tác nên chưa thật sự chuyên 
nghiệp trong hoạt động công đoàn. 

Một số hoạt động chưa thu hút đông đảo người lao động tham gia do bận công 
tác và hoạt động chuyên môn. 

 Bài học kinh nghiệm 

Tiếp tục xác định vai trò của CĐBP KMT&TNTN là tổ chức đại diện cho người 
lao động, chăm lo cho người lao động về nhiều mặt song song với bảo vệ quyền, lợi ích 
hợp pháp của người lao động làm việc tại khoa để lập kế hoạch hoạt động trong thời 
gian sắp tới. 

Cần đổi mới phương thức hoạt động phong phú và thiết thực hơn để người lao 
động tin tưởng hơn vào vai trò CĐBP KMT&TNTN. 

Cần sự hỗ trợ tiếp tục của công đoàn cấp trên, Đảng ủy khoa, Ban chủ nhiệm 
Khoa, lãnh đạo các đơn vị, các đoàn thể, toàn thể công đoàn viên và người lao động 
trong Khoa cho các hoạt động của công đoàn.  
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CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN KHOA NÔNG NGHIỆP 

Lê Thanh Toàn1, Nguyễn Văn Hùng2 
 1Ủy viên BCH Công đoàn Bộ phận 

2Tổ trưởng Tổ Công đoàn Bộ môn Chăn nuôi  

 

1. GIỚI THIỆU CHUNG 

Lịch sử hình thành và phát triển của Khoa Nông nghiệp gắn liền với những thay 
đổi của Trường Đại học Cần Thơ qua các thời kỳ. Cơ sở tiền thân của Khoa Nông nghiệp 
ngày nay là Trường Cao đẳng Nông nghiệp, được thành lập vào năm 1968, thuộc Viện 
Đại học Cần Thơ. Tính tới năm 1975, Trường Cao đẳng Nông nghiệp đã chiêu sinh  
7 khóa, đào tạo được hơn 200 kỹ sư nông nghiệp. Sau năm 1975, Trường Cao đẳng 
Nông nghiệp được đổi tên thành Khoa Nông nghiệp, đào tạo hai ngành Trồng trọt và 
Chăn nuôi. Những năm sau đó, để đáp ứng thực tiễn sản xuất ngày càng đa dạng của 
vùng Đồng bằng sông Cửu Long và Nam bộ, Khoa Nông nghiệp đảm nhận đào tạo thêm 
các ngành mới gồm Thủy nông và cải tạo đất (1978), Cơ khí nông nghiệp (1978),  
Chế biến và bảo quản nông sản (1978), Kinh tế nông nghiệp (1979) và Thủy sản (1979). 
Sau đó, những khoa chuyên môn được thành lập để quản lý những ngành học này. 

Năm 1996, cùng với việc sắp xếp lại mạng lưới đại học trong cả nước, Khoa 
Nông nghiệp được xác lập trở lại trên cơ sở sát nhập các Khoa Trồng trọt, Chăn nuôi – 
Thú y, Thủy sản và Chế biến. Sự hợp nhất này giúp củng cố và phát huy sức mạnh liên 
ngành thông qua các mối liên kết trong đào tạo cũng như trong nghiên cứu khoa học và 
phục vụ sản xuất. Từ năm 2002, do sự phát triển mạnh của ngành Thủy sản, Khoa Thủy 
sản được thành lập trở lại và tách ra khỏi Khoa Nông nghiệp. 

Năm 2005, Khoa Nông nghiệp được đổi tên thành Khoa Nông nghiệp và Sinh 
học ứng dụng nhằm đáp yêu cầu phát triển của thực tiễn. Nhiệm vụ chính của Khoa 
Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng hiện nay là đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển 
giao công nghệ phục vụ sản xuất và góp phần vào sự phát triển của ngành nông nghiệp 
vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. 

Năm 2019, Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng được đổi tên trở lại là Khoa 
Nông nghiệp. 

Các lĩnh vực nghiên cứu của khoa bao gồm khoa học cây trồng, chăn nuôi, thú y, 
khoa học đất, bảo vệ thực vật, di truyền và chọn giống, công nghệ thực phẩm, công nghệ 
sinh học, công nghệ rau hoa quả và cảnh quan. Hàng năm, khoa đảm nhận thực hiện 
nhiều đề tài nghiên cứu khoa học các cấp theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà 
nước, các địa phương, doanh nghiệp,... Từ những kết quả của các công trình nghiên cứu 
khoa học, khoa đã chuyển giao ra cộng đồng nhiều sản phẩm thiết thực phục vụ sản xuất 
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nông nghiệp và đời sống như chế phẩm Trico-ĐHCT, chế phẩm nấm xanh, phân bón vi 
sinh, các quy trình kỹ thuật canh tác hiệu quả (xử lý ra hoa cây ăn trái, sản xuất rau 
sạch…), bảo quản sau thu hoạch, các sản phẩm thực phẩm truyền thống, ... 

Khoa Nông nghiệp đã thiết lập mối quan hệ hợp tác với nhiều viện, trường,  
các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ, các doanh nghiệp trong và ngoài nước. 
Các chương trình và dự án hợp tác quốc tế tiêu biểu trong giai đoạn hiện tại bao gồm: 
phát triển nền nông nghiệp bền vững thích ứng với sự biến đổi khí hậu và nước biển 
dâng theo cách tiếp cận chuỗi giá trị toàn cầu (dự án ODA, Nhật Bản), phát triển các 
chương trình đào tạo sau đại học dựa trên nền tảng mạng lưới liên kết (dự án VLIR-
Network, Bỉ), phát triển năng lực (dự án DANIDA, Đan Mạch; dự án SAREC, Thụy 
Điển; dự án MACBETH, WTO). 

2. VAI TRÒ CÔNG ĐOÀN TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG TẠI ĐƠN VỊ 

Để nâng cao chất lượng giảng dạy và NCKH trong môi trường đại học, phải kể 
đến rất nhiều các yếu tố như lãnh đạo nhà trường, đội ngũ các bộ công chức viên chức 
người lao động (CCVC-NLĐ). Trong đó, tổ chức Công đoàn chính là tổ chức tham mưu 
cùng BGH để có những hoạt động chăm lo đời sống của CCVC-NLĐ, có khen thưởng 
kịp thời làm nguồn động viên khích lệ, tổ chức tham quan nghỉ dưỡng để cho CCVC-
NLĐ có hoạt động tinh thần tốt hơn, đây cũng là động lực thúc đẩy nâng cao chất lượng 
dạy học trong những năm qua. Từ đó cho thấy vai trò đóng góp của Công đoàn là vô 
cùng to lớn trong sự phát triển của Trường Đại học Cần Thơ nói chung và của Khoa 
Nông nghiệp nói riêng. Như vậy vai trò đó là gì? 

a. Chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CCVC-NLĐ 

Công đoàn phối hợp với chính quyền chăm lo và bảo vệ quyền lợi của người lao 
động, từ lợi ích vật chất, tinh thần đảm bảo việc làm ổn định và thu nhập tương xứng 
với sức lao động của họ bỏ ra. Đảm bảo về điều kiện làm việc, an toàn lao động, người 
lao động được quan tâm thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách như được tham gia 
mua bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, và đồng thời tham gia chế độ khám sức định kỳ 
hàng năm trên tinh thần mọi người đều được tôn trọng và đối xử bình đẳng. Từ đó tạo 
được động lực cho CCVC-NLĐ phấn đấu hoàn thành và hoàn thành đúng chức trách, 
nhiệm vụ được giao, để đơn vị không ngừng phát triển, người lao động có việc làm ổn 
định, và thu nhập đảm bảo cuộc sống.  

Hàng năm, công đoàn phối hợp với chính quyền tổ chức thành công Hội nghị cán 
bộ công chức hàng năm, phát huy hiệu quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân. Hướng 
dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện nghị quyết hội nghị cán bộ công chức, xây dựng 
và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Giám sát chế độ lương, phụ cấp, xét nâng lương 
trước hạn kịp thời, bảo đảm thu nhập năm sau cao hơn năm trước. Thực hiện chức năng 
công đoàn là người đại diện bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho người lao động, 
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hầu hết các cuộc họp giải quyết vấn đề liên quan đến CCVC-NLĐ đều có công đoàn 
tham gia phối hợp cùng chính quyền giải quyết kịp thời. 

Ngoài ra, công đoàn còn tổ chức cho các tổ công đoàn tham gia sân chơi tập thể 
của trường nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 cho các cháu con 
em người lao động, ngày Nhà giáo Việt nam 20/11… với nhiều hình thức thi đua và 
sáng tạo thay đổi theo từng năm. Công đoàn luôn tích cực tham gia các hội thi cấp trên 
tổ chức do Liên đoàn lao động thành phố tổ chức đều đạt giải. Đặc biệt vào mỗi mùa hè, 
công đoàn luôn tổ chức rất nhiều tour du lịch cho CCVC-NLĐ tham quan nghỉ dưỡng 
kể cả trong nước và ngoài nước, nhằm giúp Công đoàn viên biết thắng cảnh đẹp của đất 
nước, phục vụ cho công tác giảng dạy tốt hơn, tạo sự gần gũi chia sẻ tăng thêm sự đoàn 
kết và gắn bó với tập thể, yêu mến trường nhiều hơn. 

Bên cạnh đó, công đoàn còn tổ chức quỹ tương trợ hàng tháng, xét cho CCVC-
NLĐ gặp khó đột xuất, thăm ốm và kêu gọi giúp đỡ kịp thời những trường hợp khó khăn 
cần sự giúp sức hỗ trợ của cộng đồng. Ngoài ra, công đoàn còn giúp đỡ công đoàn viên 
vay tín chấp ở ngân hàng để ổn định cuộc sống của CĐV. Tổ chức các hoạt động tương 
thân, tương ái trong nhà trường như thăm viếng tứ thân phụ mẫu bệnh, tang chế. Hỗ trợ 
giáo viên gặp khó khăn, vận động tham gia quỹ tương trợ do công đoàn ngành phát động. 

b. Tham gia xây dựng, hoàn thiện nội quy, quy chế của đơn vị 

Công đoàn làm cơ sở giúp BGH xây dựng các tiêu chí chi tiêu nội bộ, nội quy và 
quy chế của nhà trường. Công đoàn cũng xin ý kiến từ các công đoàn viên trong các tổ 
và thống nhất trong Hội đồng trường. Nghiên cứu tham gia xây dựng các chế độ, chính 
sách lao động, tiền lương, bảo hộ lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế 
độ, chính sách khác có liên quan đến người lao động. Tham gia cải cách hành chính. 
Phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách có liên quan đến người 
lao động. Kiến nghị với cơ quan cấp trên để bổ sung, sửa đổi và giải quyết những chế 
độ, chính sách đáp ứng yêu cầu phát triển của Trường. 

Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, nghị quyết của cấp ủy 
Đảng và của công đoàn cấp trên, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến 
quyền lợi, nghĩa vụ của công chức, viên chức, người lao động, phổ biến về vị trí, vai trò, 
chức năng của công đoàn, quyền lợi nghĩa vụ của đoàn viên công đoàn, sự cần thiết phải 
gia nhập công đoàn và tham gia hoạt động công đoàn, nhằm nâng cao tinh thần tự giác 
của công nhân, lao động đối với việc gia nhập công đoàn và tự giác tham gia hoạt động 
công đoàn cũng như: 

+ Tham gia thi đua, bàn bạc tìm các giải pháp tổ chức thực hiện tốt các mục tiêu, 
nội dung của phong trào thi đua. Đồng thời thông qua việc tổ chức hưởng ứng các phong 
trào thi đua, tổ công đoàn lựa chọn những cá nhân điển hình tiên để nghị Công cấp trên 
xét thi đua Công đoàn viên cuối năm. 
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c. Phát động thi đua trong nhà trường  

Công đoàn trường đã tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua hàng năm trong 
nhà trường, từ phong trào thi đua hai giỏi “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”, phong trào 
“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào “Mỗi thầy cô giáo 
là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”... Gắn các phong trào này với các cuộc 
vận động lớn của Ngành Giáo dục và Đào tạo thực hiện như: “Dân chủ, kỉ cương,  
tình thương, trách nhiệm.”Công đoàn đã thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền 
nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng cho đoàn viên, lao động, luôn coi trọng xây dựng 
và nâng cao chất lượng đội ngũ về đạo đức, về chuyên môn. Để nâng cao hiệu quả giảng 
dạy trong nhà trường, công đoàn nhà trường có những hoạt động cụ thể động viên 
CCVC-NLĐ phát huy tinh thần tự chủ trong công việc và học tập, tự học, tự bồi dưỡng 
nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Tuyên truyền vận động CCVC-NLĐ chấp 
hành nghiêm chế độ chính sách của Nhà nước, nội quy, quy chế của đơn vị. Động viên 
toàn thể CĐV học tập nâng cao trình độ chuyên môn và ngoại ngữ.  

Nhận thức sâu sắc về vai trò, chức năng của tổ chức Công đoàn trong nhà trường, 
vì vậy trong quá trình công tác, chúng tôi đã phối kết hợp chặt chẽ với Chính quyền 
trong mọi hoạt động. Chính bởi vậy, hoạt động Công đoàn thực sự trở thành nhân tố 
thúc đẩy chuyên môn, là một trong những yếu tố quyết định cho sự phát triển toàn diện 
và bền vững của nhà trường hôm nay và những năm tiếp theo. 

d. Hoạt động của đơn vị Công đoàn Khoa Nông nghiệp 

Hoạt động Công đoàn của Trường Đại học Cần Thơ nói chung, đơn vị Công đoàn 
Khoa Nông nghiệp nói riêng đã góp phần lớn vào thành tích của nhà trường, đặc biệt 
chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên. Các năm gần đây nhà trường luôn đạt được 
thành tích cao trong hoạt động dạy và học. Ở đơn vị Công đoàn Khoa Nông nghiệp có 
nhiều công đoàn viên trẻ theo học tiến sĩ trong và ngoài nước, có nhiều công đoàn viên 
trong tổ tham gia, thi thăng hạng giảng viên, tập huấn quản lý phòng thí nghiệm theo dự 
án ODA. Vận động CĐV tham gia các hoạt động của như: văn nghệ, thể thao, tham 
quan, du lịch, các hoạt động vui chơi giải trí do công đoàn trường phát động các hoạt 
động nhằm đấu tranh ngăn chặn các tệ nạn xã hội, nhằm cải thiện đời sống tinh thần cho 
công chức, viên chức, lao động góp phần, xây dựng môi trường sống và làm việc lành 
mạnh. Công đoàn Khoa phối hợp với Ban Chủ nhiệm Khoa kịp thời thăm hỏi giúp đỡ 
bản thân và gia đình công đoàn viên gặp hoàn cảnh khó khăn, tang gia, hiếu hỷ.  
Các hoạt động chăm lo đời sống vật chất cho đoàn viên cũng được Công đoàn triển khai 
dưới nhiều hình thức như tổ chức góp vốn không lãi, tổ chức thăm và tặng quà nhân các 
ngày lễ như: Trung thu, 8/3, 1/6, 20/10, 20/11 và Tết cổ truyền dân tộc, tổ chức sinh 
nhật cho công đoàn viên.  
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Đời sống của CBGV khá ổn định, đội ngũ cán bộ đoàn viên trong đơn vị Công 
đoàn Khoa Nông nghiệp đều có trình độ chuyên môn cao nhiệt tình có trách nhiệm,  
đoàn kết, thương yêu tôn trọng lẫn nhau, tâm huyết với nghề. 

3. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM 

 Thuận lợi 

BCH công đoàn nhiệt tình, luôn tích cực và đi đầu trong các hoạt động phong 
trào do CĐ các cấp phát động và tổ chức. Được sự lãnh đạo của Đảng ủy Khoa và sự 
quan tâm, phối hợp hoạt động của BCN Khoa. 

Công đoàn Khoa Nông nghiệp luôn nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ của Công đoàn 
trường Đại học Cần Thơ. 

 Khó khăn 

Các hoạt động về chuyên môn phát sinh trong năm học 2018-2019 nhiều, không 
có nhiều thời gian đầu tư cho các hoạt động học thuật khác. 

Một số CĐV lớn tuổi, đã kéo dài thời gian công tác nhiều năm nên cũng không 
còn năng nổ trong các hoạt động công đoàn. 

Chưa có sự gắn kết nhiều giữa các công đoàn viên, việc tổ chức các hoạt động 
chung chưa đạt hiệu quả cao. 

Cùng với nguồn kinh phí của công đoàn thì rất hạn hẹp và khiêm tốn nên rất cần 
đến sự hỗ trợ của chính quyền có kế hoạch để hỗ trợ cho các đoàn viên công để tổ chức 
các hoạt động đa dạng và phong phú hơn.  

 Bài học kinh nghiệm 

Rà soát lại các công việc cần thực hiện trong phạm vi công đoàn để có kế hoạch 
thực hiện tốt. Kết hợp với các Bộ môn, Đảng ủy và BCN Khoa tìm giải pháp nâng cao 
hoạt động chung cho hoạt động công đoàn. 
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CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN  
KHOA PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

Tô Công Tâm 
Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ phận 

 

1. GIỚI THIỆU CHUNG 

Khoa Phát triển Nông thôn (PTNT) được thành lập vào ngày 28/06/2011 và là 
đơn vị trực thuộc Trường Đại Học Cần Thơ (ĐHCT). 

Địa chỉ tại: 554 Quốc Lộ 61 hướng từ Cần Thơ đến tỉnh Hậu Giang, thuộc ấp Hòa 
Đức - xã Hòa An - huyện Phụng Hiệp - tỉnh Hậu Giang. 

Tổng diện tích là 112.31ha, hướng Đông giáp kinh Bào Môn - ấp Hòa Đức, hướng 
Tây giáp kênh Nông Trường - ấp Hòa Đức, hướng Bắc giáp kênh 83 - ấp Xẻo Trâm, 
Hướng Nam giáp Quốc Lộ 61.  

Việc hình thành Khoa PTNT sẽ góp phần đáp ứng được nhu cầu cấp thiết về đào 
tạo nguồn nhân lực cũng như tiến hành các nghiên cứu khoa học và chuyển giao công 
nghệ liên quan cho vùng nông thôn ở Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL), theo kịp đà 
phát triển kinh tế-xã hội của cả nước và các nước trong khu vực. Đây là vấn đề mà Chính 
phủ đang rất quan tâm và tập trung mọi nguồn lực cho phát triển “nông nghiệp, nông 
dân và nông thôn”. Song song đó, việc thành lập Khoa PTNT tại Hòa An sẽ là một bước 
đột phá lớn, tạo ra hướng phát triển mới, mở rộng về qui mô và tầm ảnh hưởng của 
Trường, tạo động lực để nâng cấp, phát triển ổn định khu Hòa An về lâu dài trở thành 
khu đào tạo chính quy và hiện đại. 

Chức năng, nhiệm vụ và mục tiêu chính của Khoa PTNT 

Khoa PTNT có chức năng quản lý, tổ chức đào tạo chuyên biệt cho vùng nông 
thôn và thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học để giải quyết các vấn đề thực tiễn 
đặt ra góp phần phát triển nông thôn bền vững vùng ĐBSCL. 

Nhiệm vụ trọng tâm của Khoa PTNT bao gồm: (i) đào tạo các ngành chủ lực đặc 
thù của Khoa và phối hợp với các đơn vị trong Trường tổ chức liên kết đào tạo các ngành 
cần thiết theo yêu cầu xã hội; (ii) Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ nhằm 
giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra; (iii) Cung cấp dịch vụ tư vấn, huấn luyện đào tạo 
nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới.  

Mục tiêu chính của Khoa PTNT là đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao trình độ, 
kiến thức của cộng đồng, năng lực của cán bộ địa phương cũng như nghiên cứu các vấn 
đề về nông nghiệp, nông thôn đáp ứng cho quá trình “Công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
nông nghiệp nông thôn” vùng ĐBSCL. 
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2. VAI TRÒ CÔNG ĐOÀN TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG TẠI ĐƠN VỊ 

a. Thực hiện quy chế dân chủ 

Công Đoàn Khoa PTNT luôn thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ cơ sở do 
Trường phát động. Để phát huy nguồn lực, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, công đoàn 
rất coi trọng việc lắng nghe ý kiến, phản ảnh, đề xuất của công chức viên chức,  
người lao động. Các kế hoạch, quyết định, triển khai hoạt động của công đoàn Khoa 
được bàn bạc, quyết định thông qua sự thống nhất tại các cuộc họp công đoàn mở rộng, 
các cuộc họp thường lệ của công đoàn. 

Các hoạt động trên đã đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, thực hiện 
tốt việc triển khai quy chế dân chủ theo sự lãnh đạo và chỉ đạo của Trường và Khoa. 

b. Về công tác tuyên truyền và chăm lo đời sống CCVCGV NLĐ 

Về tuyên truyền: 

Công đoàn phối hợp với chính quyền tổ chức thành công Hội nghị cán bộ công 
chức hàng năm, phát huy hiệu quả hoạt động của công đoàn cơ sở. Công đoàn khoa kết 
hợp với chính quyền hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện nghị quyết hội nghi cán bộ công 
chức, xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Giám sát chế độ lương, phụ cấp và 
xét nâng lương trước hạn kịp thời. Tham gia BHXH, BHYT đầy đủ, đề xuất chế độ 
chính sách cho NGNLĐ tham gia học trên chuẩn đạt 100%. Động viên và khuyến khích 
đoàn viên công đoàn (ĐVCĐ) tham gia công tác xã hội như đóng góp hỗ trợ khó khăn 
cho địa phương cũng như hiến máu nhân đạo. 

Công đoàn khoa PTNT còn phát động toàn thể NGNLĐ tham gia góp ý Dự thảo 
báo cáo chính trị của CĐGDVN và Dự thảo Thông tư của Bộ Giáo dục và đào tạo về 
chế độ phụ cấp thâm niên và phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đúng thời hạn. Vận động 
và hướng dẫn công đoàn viên tham gia góp ý điều lệ Công đoàn.  

Công đoàn khoa còn phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị xây dựng chương 
trình, kế hoạch hành động triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn 
diện giáo dục và đào tạo như Khuyến khích ĐVCĐ tích cực cập nhật nội dung giảng 
dạy thường xuyên thông qua ứng dụng các kết quả nghiên cứu, thực nghiệm, thực tế hội 
thảo khoa học, seminar,... 

Về giảng dạy:  

Với phương pháp giảng dạy lấy người học làm trung tâm đã vận động CĐV đa 
dạng hình thức giảng dạy như thực nghiệm, thực hành, thực tế, thảo luận nhóm, thuyết 
trình,... nhằm tạo điều kiện cho sinh viên năng động và trải nghiệm kiến thức được học 
để từ đó phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của 
sinh viên. 
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Khuyến khích ĐVCĐ chủ động và tích cực trong tham gia công tác đánh giá 
ngoài - kiểm định chất lượng đào tạo. Trong năm qua khoa đã kiểm định nội bộ được 
ngành Nông học chuyên ngành Kỹ thuật Nông nghiệp và sắp đến đến sẽ tiến hành kiểm 
định các ngành còn lại do khoa quản lý.  

Chăm lo đời sống NGNLĐ: 

Công đoàn Khoa coi việc chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho 
công NGNLĐ là một trong những chức năng thiết yếu trong phạm vi trách nhiệm và khả 
năng cuả ban chấp hành (BCH). Trong năm qua công đoàn cùng với chính quyền đã làm 
được những việc như sau: 

Thực hiện đúng, kịp thời các chế độ, chính sách về lương, phụ cấp, bảo hiểm …. 
cho NGNLĐ của Khoa (trong năm học 2018-2019, BCH Công đoàn Khoa đã giúp làm 
thủ tục với Bảo hiểm Bảo Việt về việc chi trả tiền bảo hiểm toàn diện cho 08 ĐVCĐ 
gặp nạn) và kịp thời phản ánh với cơ quan chức năng về những bất hợp lý trong chế độ, 
chính sách,… 

Kết hợp chính quyền thực hiện xét nâng lương theo định kỳ, nâng lương trước 
hạn, xét phong trào hai giỏi, không để tình trạng sai sót. Tham mưu với Cấp Ủy trong 
hỗ trợ về vật chất và tinh thần cho NGNLĐ của Khoa để anh, chị em an tâm công tác. 

Thực hiện chức năng công đoàn là người đại diện bảo vệ quyền lợi chính đáng, 
hợp pháp cho người lao động, hầu hết các cuộc họp giải quyết vấn đề liên quan đến 
NGNLĐ đều có thành viên BCH công đoàn tham gia để cùng chính quyền giải quyết 
kịp thời… Năm học qua đã: 

+ Thực hiện chế độ thai sản và nghỉ dưỡng sức kịp thời cho 02 nữ ĐVCĐ;  

+ Thực hiện thăm hỏi, trợ cấp khó khăn đột xuất và tang chế theo quy định  
(thăm hỏi 23 lượt, trợ cấp khó khăn 18 lượt và trợ cấp tang chế 02 trường hợp); 

+ Thực hiện tham quan và nghỉ dưỡng theo quy định cho 04 ĐVCĐ;  

+ Thực hiện khen thưởng học bổng tấm lòng vàng (02 trường hợp) và trợ cấp khó 
khăn đầu năm học (02 trường hợp)   

+ Thực hiện khen thưởng khuyến khích học tập cho 11 cháu là con của ĐVCĐ 
có thành tích học tập tốt; 

+ Tổ chức cho con em của NGNLĐ của Khoa (sinh sống ở Hòa An) được tham 
gia vui chơi, giao lưu và nhận quà nhân ngày tết trung thu do công đoàn Trường tổ chức 
tại Khu II, Đại Học Cần Thơ hằng năm 

+ Tổ chức cho các ĐVCĐ tham gia sân chơi tập thể của Công đoàn Trường ở 
Cần Thơ nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và năm qua đạt được 01 giải nhất và 01 giải 
khuyến khích;  
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+ Tổ chức hoạt động giao lưu thể thao hằng năm với công đoàn các cơ quan ở địa 
phương và các công đoàn bộ phận của Trường Đại Học Cần Thơ nhân kỷ niệm ngày 
giải phóng miền nam thống nhất đất nước (30/4) và ngày Quốc tế lao động (1/5).  
Hoạt động này đã thực hiện được hai năm với số đơn vị tham gia năm sau nhiều hơn 
năm trước (năm 2018 có 03 đơn vị tham gia: Công an Hậu Giang, Trung tâm Giáo dục 
Quốc phòng-An Ninh và Khoa Thủy sản của Trường Đại học Cần Thơ và năm 2019 có 
05 đơn vị tham gia: Công an Hậu Giang, Trường THPT Hòa An-Phụng Hiệp-Hậu Giang, 
Trung tâm Hướng nghiệp và Dạy nghề huyện Cờ Đỏ-TP Cần Thơ, CĐBP Khoa Kinh tế 
và CĐBP Khoa Thủy sản của Trường Đại học Cần Thơ). 

+ Tổ chức được quỹ tương trợ hàng tháng nhằm tạo điều kiện cho ĐVCĐ tiết 
kiệm và tích lũy để có được số tiền giúp cho việc cải thiện chất lượng cuộc sống của 
gia đình;   

ĐVCĐ của Khoa luôn tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ thể thao do Công 
đoàn Trường tổ chức như: hoạt động thể thao chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 
và văn nghệ chào mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3 để tăng thêm sự giao lưu và gắn bó với 
với các đơn vị trong Trường. 

Về công tác nâng cao chất lượng giảng dạy 

Tham gia với thủ trưởng đơn vị có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình 
độ chuyên môn, nghiệp vụ cho NGNLĐ. BCH công đoàn Khoa rất chú trọng đến công 
tác này:  

+ Đến nay 100% giảng viên của Khoa đạt chuẩn giảng viên của Trường. 

+ Năm nay đã có 04 công đoàn viên hoàn thành chứng chỉ nghiệp vụ giảng viên 
hạng 2 và có 13 công đoàn viên đang tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ giảng viên hạng 2. 

+ Bồi dưỡng nâng cao trình độ: hiện nay có 05 giảng viên đang được đào tạo trình 
độ tiến sĩ 03 trong nước và 02 nước ngoài. 

c. Công tác thi đua: 

Ban chấp hành CĐ phối hợp cùng chính quyền xây dựng quy chế dân chủ cơ sở, 
quy chế làm việc. Công đoàn luôn thực hiện chức năng đôn đốc nhắc nhở từng thành 
viên của đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo bảng đăng ký thi đua của mỗi 
cá nhân. 

+ 100% NGNLĐ của Khoa đăng ký học tập làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. 

+ Công đoàn Khoa tham gia tốt các cuộc vận động và các phong trào của nhà 
trường. Năm qua, Công đoàn Khoa đã phối hợp với thủ trưởng đơn vị trong phát động 
và đăng ký tham gia phong trào thi đua của công đoàn Trường đúng hạn (đăng ký chương 
trình 2). 
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+ Công đoàn Khoa đã Tổ chức và thực hiện tốt các phong trào với các đơn vị 
khác ở địa phương như: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – An ninh, Xã Hòa An, Trường 
cấp 3 Hòa An và Công an tỉnh Hậu Giang. 

+ Phối hợp tổ chức giao lưu chào mừng các ngày lễ lớn 20/11, 30/4-1/5 với các 
đơn vị trong trường như Công an Hậu Giang, Trường THPT Hòa An-Phụng Hiệp-Hậu 
Giang, Trung tâm Hướng nghiệp và Dạy nghề huyện Cờ Đỏ-TP. Cần Thơ, CĐBP Khoa 
Kinh tế và CĐBP Khoa Thủy sản của Trường Đại Học Cần Thơ. 

+ Thường xuyên nhắc nhở việc sử dụng bảo hộ lao động của các NGNLD làm 
việc ở các trạm trại thực nghiệm và các lĩnh vực độc hại tại Khoa nên năm nay tại Khoa 
không có xảy ra tai nạn lao động nào. 

+ Luôn cử đại diện tham gia công tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm các căn 
tin ở Khoa. Nhắc nhở nhân viên các căn tin ở khoa về khám sức khỏe và đảm bảo an 
toàn vệ sinh thực phẩm nên năm nay không có xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm. 

Công đoàn Khoa và chính quyền luôn quan tâm và chú trọng đến công tác phòng 
chống cháy nổ tại đơn vị, thường xuyên nhắc nhở tập thể nhân viên làm tốt công tác 
phòng chống cháy nổ, sử dụng an toàn các thiết bị điện, thường xuyên kiểm tra các trang 
thiết bị phục vụ công tác phòng chống cháy nổ và tham dự các lớp tập huấn về PCCC 
khi nhà Trường và địa phương tổ chức. Vì vậy, trong năm qua Khoa không để xảy ra sự 
cố nào và đảm bảo tuyệt đối an toàn trong hoạt động. Tham gia diễn tập phòng chống 
cháy rừng và đảm bảo an toàn lao động cho cán bộ (Kiểm lâm phối hợp với Khoa tổ 
chức) được tổ chức định kỳ hàng năm; Tổ chức vệ sinh, tạo cảnh quan Khu Hòa An. 

Kết quả thi đua khen thưởng luôn được thực hiện công bằng dân chủ và kết quả 
công bố rộng rãi để nhận phản hồi trước khi gởi nên năm nay không có trường hợp 
khiếu nại. 

Vận động NGNLĐ tích cực xây dựng và tham gia các đề tài nghiên cứu ở Trường, 
các địa phương và cấp bộ,… năm nay có 02 đề tài cấp Trường và 04 với các địa phương 
ở Đồng bằng sông Cửu Long.  

Tạo điều kiện cho NGNLĐ tham gia các chương trình tập huấn cho địa phương 
về xây dựng nông thôn mới, xây dựng và quản lý hợp tác xã kiểu mới. 

 Tạo điều kiện cho giảng viên tham gia giảng dạy cho hệ đào tạo từ xa và hệ vừa 
làm vừa học. 

Tạo điều kiện cho NGNLĐ tham gia vào các hoạt động hỗ trợ và hướng dẫn cho 
các đoàn sinh viên nước ngoài đến giao lưu và học tập thực tế tại Khoa và các địa phương 
ở Đồng bằng sông Cửu Long. 
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BCH cùng với các tổ xây dựng kế hoạch hoạt động công đoàn vào đầu năm học. 
BCH công đoàn luôn tổ chức họp BCH mở rộng định kỳ vào tháng cuối mỗi quý.  
BCH công đoàn có phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên và luôn hỗ trợ nhau 
để cùng hoàn thành nhiệm vụ. 

BCH công đoàn luôn phát động nêu cao tinh thần đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp, 
không vi phạm kỷ luật, Không làm mất đoàn kết nội bộ, có tinh thần đóng góp xây dựng 
công đoàn vững mạnh.  

3. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM 

 Thuận lợi 

Tuy là một đơn vị công đoàn còn non trẻ so với các đơn vị khác của Trường 
nhưng công đoàn cơ sở luôn tạo mọi điều kiện cho ĐVCĐ tham gia với các hoạt động 
do công đoàn Trường phát động.  

Bên cạnh đó, được sự quan tâm và chỉ đạo sâu sát của Ban Giám hiệu nhà Trường, 
sự hỗ trợ tích cực của các đơn vị chức năng. Công đoàn Khoa kết hợp với chính quyền 
tạo mối quan hệ tốt với địa phương, thân thiện và tin cậy với cộng đồng sống xung quanh 
Khu Hòa An; Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và đoàn thể địa phương 
trong việc xây dựng mối quan hệ để đảm bảo an ninh trật tự tại Khoa. 

Là một tập thể đoàn kết, tâm huyết cho sự phát triển, luôn hoàn thành các công 
việc do công đoàn Trường phát động và phân công. 

 Khó khăn 

Với điều kiện vị trí cách Cần Thơ khoảng hơn 40 km, nên các hoạt động phong 
trào của công đoàn Khoa với CĐ Trường còn gặp nhiều khó khăn trong việc di chuyển 
(nhất là là những hoạt động tổ chức vào buổi tối). 

Nguồn kinh phí của công đoàn Khoa còn hạn chế nên việc hỗ trợ cho ĐVCĐ chỉ 
ở mức động viên tinh thần là chính. 

Công đoàn Khoa còn hạn chế trong việc tạo điều kiện cho ĐVCĐ được đi tham 
quan du lịch- nghỉ dưỡng. Chưa tạo được các nguồn thu khác để nâng cao thu nhập cho 
ĐVCĐ. 

Trong điều kiện phát triển hiện nay, công đoàn Khoa sẽ cùng với chính quyền 
xây dựng các mô hình nông nghiệp để tạo việc làm ngoài giờ tăng thêm nguồn thu nhập 
cho ĐVCĐ. Vận động ĐVCĐ tham gia nghiên cứu khoa học, nâng cao kiến thức phục 
vụ cho giảng dạy. 
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CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN KHOA SƯ PHẠM 

Nguyễn Thị Thảo Trúc 
Chủ tịch Công đoàn Bộ phận 

 

1. GIỚI THIỆU CHUNG  

Khoa Sư phạm là một trong 4 đơn vị đầu tiên của Viện Đại học Cần Thơ (nay là 
Trường Đại học Cần Thơ), được thành lập vào ngày 31 tháng 3 năm 1966. Sau năm 
1975, Khoa Sư phạm được tách thành Khoa Sư phạm Tự nhiên và Khoa Sư phạm  
Xã hội với nhiệm vụ đào tạo giáo viên trung học phổ thông. Sau đó, hai Khoa này lại 
tiếp tục tách thành 5 Khoa: Toán – Lí, Hóa – Sinh, Sử – Địa, Ngữ văn và Ngoại ngữ.  
Đến năm 1996, Khoa Sư phạm được tái thành lập trên cơ sở các Khoa trên, đồng thời 
một số cán bộ của Khoa được luân chuyển công tác sang các đơn vị mới thành lập trong 
Trường Đại học Cần Thơ. 

Hiện nay, Khoa Sư phạm có 09 Bộ môn, 01 Tổ Văn phòng với 122 viên chức, 
người lao động (VCNLĐ). Ngoài ra, Khoa Sư phạm còn có 02 đơn vị vừa có mối liên 
hệ trực tiếp về tổ chức nhân sự vừa có mối liên hệ chặt chẽ về chuyên môn nghiệp vụ là 
Trung tâm Nghiệp vụ Sư phạm và Trường THPT Thực hành Sư phạm. Khoa Sư phạm 
hiện đang đào tạo 09 ngành bậc đại học và 03 ngành sau đại học. 

Công đoàn Bộ phận Khoa Sư phạm (CĐBP KSP) có 11 tổ công đoàn với 138 đoàn 
viên công đoàn, bao gồm Tổ công đoàn Trường THPT Thực hành Sư phạm.  

2. VAI TRÒ CÔNG ĐOÀN TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG TẠI ĐƠN VỊ 

Cùng với quá trình xây dựng và phát triển của Khoa Sư Phạm, nhất là trong thời 
kỳ đổi mới, Công đoàn Bộ phận Khoa Sư phạm đã thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm là  
chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của VCNGLĐ;  
tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động đơn vị; vận động người lao động phát huy quyền 
làm chủ tập thể, vai trò làm chủ đất nước, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng,  
phát triển và bảo vệ tổ quốc.  

Công đoàn Khoa luôn được đặt dưới sự chỉ đạo sâu sát và kịp thời của Đảng bộ 
Khoa, Công đoàn Trường; sự ủng hộ và phối hợp chặt chẽ với Ban Chủ nhiệm Khoa, 
các tổ Công đoàn trực thuộc Khoa, đoàn thể trong hệ thống chính trị Khoa.  

Sau đây là một số hoạt động thể hiện vai trò của Công đoàn Khoa tại đơn vị: 

Về công tác tuyên truyền, vận động: 

- Tuyên truyền, vận động CCVC NLĐ tích cực tham gia thực hiện tốt phong trào 
thi đua “Dạy tốt, học tốt”; Cuộc vận động “Hai không” với 4 nội dung: “Nói không với 
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tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục, nói không với đào tạo không 
đạt chuẩn và không đáp ứng nhu cầu của xã hội”; “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo 
đức tự học và sáng tạo”; “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí 
Minh”; Cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”; Cuộc vận 
động “Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở”; Xây dựng đơn vị văn hóa 
văn minh “Xanh – Sạch – Đẹp”.  

 - Vận động và triển khai lấy ý kiến trong ĐVCĐ về Luật Giáo dục sửa đổi,  
dự thảo về Luật Công đoàn, Luật Lao động về điều chỉnh tuổi nghỉ hưu, … và góp ý báo 
cáo Tổng kết năm học, báo cáo tổng kết Công đoàn, … 

- Tuyên truyền về các chủ trương, chương trình công tác công đoàn, triển khai 
Nghị quyết Đại hội XV của Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Nghị quyết XII của Công 
đoàn Việt Nam đến ĐVCĐ  

- Vận động VCNGLĐ tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao do Trường và 
Công đoàn Trường tổ chức như: Tập thể Hát Quốc ca (Cuộc thi tiếng hát Đại học Cần 
Thơ); Hội thao truyền thống Công đoàn trường; Hội thao Chào mừng năm học mới;  
Đi bộ thể thao chào mừng ngày thành lập trường 31/3.  

- Triển khai phong trào thi đua do Công đoàn Trường và Công đoàn ngành phát 
động như: Phong trào “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học” của CĐGDVN; Phát động 
và vận động CCVC NLĐ trong Khoa thực hiện “Phong trào thi đua yêu nước, chào 
mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí 
Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc trong công chức, viên chức và người lao động 
Trường Đại học Cần Thơ”; Cuộc thi Tìm hiểu kiến thức pháp luật online; Hưởng ứng 
tháng hành động về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới;  “Thực hiện 
Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động”; Tham gia trồng cây ngày Môi trường 
thế giới hằng năm;… 

Về công tác chăm lo đời sống và đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính 
đáng của đội ngũ CCVC NLĐ: 

- Công tác chăm lo đời sống tinh thần và sức khỏe của CCVC NLĐ luôn được 
Công đoàn Khoa coi trọng như vận động CĐV tham gia khám sức khỏe định kỳ hàng 
năm; Công đoàn Khoa luôn sâu sát và nắm bắt tình hình sức khỏe của các CĐV để kịp 
thời thăm hỏi, động viên và hỗ trợ CĐV không may đau ốm hay tai nạn, … 

- Công đoàn Khoa phối hợp với Khoa tổ chức các hoạt động thể thao, tham quan 
du lịch nhằm nâng cao đời sống tinh thần, thắt chặt tình đoàn kết, tăng cường sự thấu 
hiểu lẫn nhau giữa các ĐVCĐ trong các tổ như: giao lưu bóng chuyền hơi nam nữ Mừng 
Đảng Mừng Xuân; Tổ chức Du lịch hè và về nguồn cho VCNLĐ nhân ngày kỷ niệm 
trong năm... 
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- Công đoàn Khoa thường xuyên tổ chức vận động VCNLĐ làm tốt các hoạt động 
nhân đạo, từ thiện xã hội khác.  

- Công Đoàn Khoa thực hiện ủy nhiệm của Ban Chủ nhiệm Khoa về việc tặng 
biểu trưng vinh danh các Thầy, Cô đã nghỉ hưu (hằng năm) vì có nhiều đóng góp cho 
sự phát triển của Khoa Sư phạm trong dịp Lễ Kỉ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.  

- Tổ chức thăm hỏi Thầy, Cô nghỉ hưu nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 và 
Tết Nguyên Đán hằng năm. 

- Công đoàn cơ sở đã phối hợp với Ban chủ nhiệm Khoa trong công tác xét thi 
đua khen thưởng; nâng lương trước hạn; tham gia kiểm tra và giám sát việc tổ chức thi 
học kỳ của Cán bộ giảng dạy; tham gia học giao ban định kỳ…. 

- Công đoàn phối hợp chặt chẽ với Ban Chủ nhiệm Khoa trong việc xây dựng nội 
dung chương trình, kế hoạch hành động cũng như triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TW 
về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Cụ thể như:   

+ Phối hợp với đơn vị rà soát, cập nhật chương trình đào tạo, kiểm tra công tác 
việc tổ chức thi của giảng viên.  

+ Phối hợp với chính quyền mời các chuyên gia đầu ngành tập huấn, báo cáo cho 
giảng viên, SV và GV THPT về Chương trình cải cách giáo dục phổ thông. 

 + Cử CĐV tham gia chương trình Bồi dưỡng và phát triển Chương trình đào tạo 
của dự án ETEP do Bộ GD&ĐT chủ trì. 

+ Một số tổ công đoàn phối hợp với lãnh đạo Tổ chức seminar cho CB và SV về 
dạy học tích hợp và dạy học theo chủ đề.  

+ Quan tâm nhắc nhở CĐV là giảng viên thường xuyên cập nhật nội dung bài giảng, 
thay đổi phương pháp giảng dạy, đánh giá (thi trắc nghiệm khách quán, thi online…) nhằm 
đáp đứng sự thay đổi và yêu cầu của chương trình Giáo dục Phổ thông mới. 

Về công tác nữ công:  

- Công đoàn Khoa Sư phạm đã phối hợp và hỗ trợ CĐ Trường tổ chức thành công 
các buổi sinh hoạt cho CĐV toàn trường nhân các ngày lễ kỷ niệm như: 8/3, 28/6, 
20/10,… Đối với các ngày kỷ niệm trong năm, Công đoàn Khoa còn lồng ghép tuyên 
truyền, giáo dục phẩm chất truyền thống của người phụ nữ Việt Nam, tạo điều kiện cho 
nữ VCNGLĐ được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm và thực hiện ngày càng tốt hơn vai 
trò của phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội. Đồng thời, trong những dịp này Công 
đoàn Khoa đã tuyên dương, tặng thưởng những CĐV nữ có thành tích trong công tác 
nghiên cứu, giảng dạy cũng như có nhiều đóng góp tích cực trong các hoạt động của  
CĐ Khoa và Trường. Đây được coi như một động lực rất lớn đối với Ban nữ công Khoa 
Sư phạm trong việc đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”.  
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- Vận động CCVC NLĐ “Góp vốn xoay vòng” để giúp đỡ những CCVC NLĐ 
giải quyết kịp thời khó khăn và xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc. 

3. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM 

 Thuận lợi  

- Công đoàn Khoa luôn nhận được chỉ đạo sâu sát và kịp thời của Đảng ủy 
Khoa, Ban Thường vụ Công đoàn Trường, sự ủng hộ và sự phối hợp chặt chẽ của  
Ban Chủ nhiệm Khoa, các tổ Công đoàn trực thuộc Khoa và Đoàn Thanh niên Khoa, 
đặc biệt là sự ủng hộ và tham gia nhiệt tình của một bộ phận khá đông đoàn viên công 
đoàn trong Khoa. 

- Thành viên Ban Chấp hành Công đoàn Khoa, Ban Chấp hành các Tổ Công đoàn 
năng động, nhiệt tình và sáng tạo trong tổ chức hoạt động. 

- Thông tin liên lạc luôn được cập nhật, thông báo kịp thời đến BCH các Tổ Công 
đoàn thông qua hệ thống Email, các nhóm chat trên Zalo diễn ra thuận lợi và nhanh chóng. 

 Khó khăn 

- Hầu hết đoàn viên công đoàn của Khoa Sư phạm là CBGD nên việc tham gia 
các hoạt động công đoàn còn hạn chế do trùng với lịch dạy, bên cạnh đó còn một số 
đoàn viên công đoàn chưa quan tâm đến các hoạt động của công đoàn. 

- Do đội ngũ cán bộ công đoàn hầu hết là kiêm nhiệm; chế độ chính sách dành 
cho cán bộ công đoàn còn nhiều bất cập nên cán bộ công đoàn chưa thật sự tâm huyết 
với công việc mình phụ trách. 

 Bài học kinh nghiệm 

Một là, Công đoàn Khoa cần tranh thủ sự chỉ đạo sâu sát của Đảng Ủy, chủ động 
phối hợp với Ban chủ nhiệm Khoa nhằm tạo nên sự thống nhất, đồng thuận trong tổ 
chức các hoạt động công đoàn. 

Hai là, gần gũi, sâu sát với các tổ Công đoàn và VCNGLĐ để kịp thời nắm bắt 
tâm tư, nguyện vọng để có giải pháp hỗ trợ kịp thời. 

Ba là, đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động cho phù hợp với tình hình 
thực tế của Khoa. Công đoàn Khoa sẽ chọn các hoạt động trọng điểm để tổ chức nhằm 
đảm bảo nội dung phong phú, hữu ích và hình thức ấm cúng, vui vẻ nhưng không mất 
tính nghiêm túc; tránh tổ chức đối phó theo phong trào sẽ kém hiệu quả và gây khó khăn 
cho lần tổ chức tiếp theo. 

Bốn là, phát huy tinh thần tập thể và sự nhiệt tình, sáng tạo của Ban chấp hành 
Công đoàn và các đoàn viên năng nổ trong đơn vị. 
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CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN KHOA THỦY SẢN 

Lam Mỹ Lan, Huỳnh Văn Hiền 
UV BCH Công đoàn bộ phận   

 

1. GIỚI THIỆU CHUNG 

Tổng số viên chức, người lao động Khoa Thủy sản đến thời điểm 31/5/2019 là: 
100 viên chức và tất cả đều là đoàn viên công đoàn (ĐVCĐ). 

Cơ cấu tổ chức: BCH Công đoàn bộ phận Khoa Thủy sản gồm: Chủ tịch  
(phụ trách chung); Phó chủ tịch (phụ trách chính sách, pháp luật, thi đua khen thưởng 
và mọi chế độ ĐVCĐ), 3 Ủy viên (phụ trách nữ công, chuyên môn, phong trào và an 
toàn lao động). Hiện có 7 Tổ Công đoàn trực thuộc CĐ bộ phận, trong đó có 49 ĐVCĐ 
nữ (chiếm 49%). Có 56 ĐVCĐ trong biên chế, 10 ĐVCĐ hợp đồng do Trường trả lương 
và 34 ĐVCĐ hợp đồng đơn vị tự trả lương.  

Kỹ năng nghề nghiệp: 55 giảng viên, 45 nghiên cứu viên, chuyên viên và nhân 
viên phục vụ. Có 2 giáo sư, 22 phó giáo sư, 16 tiến sĩ, 40 Thạc sĩ. 

ĐVCĐ không ngừng học tập, nâng cao trình độ. Có 98% (54/55) giảng viên đạt 
tiến trình phấn đấu theo yêu cầu của nhà trường, 01 trường hợp chưa đạt do sức khỏe 
yếu nên phải tạm ngưng việc học. Đồng thời, ĐVCĐ Khoa làm tốt công tác nghiên cứu 
khoa học, tạo ra nhiều sản phẩm đáp ứng tốt nhu cầu phát triển của xã hội.  

2. VAI TRÒ CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN KHOA THỦY SẢN TRONG CÁC HOẠT 
 ĐỘNG TẠI KHOA 

Công đoàn bộ phận Khoa Thủy sản được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, sự 
đồng thuận từ các cấp chính quyền cùng với sự ủng hộ nhiệt tình của toàn thể ĐVCĐ đã 
triển khai thực hiện các hoạt động sau: 

Các hoạt động chăm lo đời sống của đội ngũ CBNGNLĐ 

- Công đoàn bộ phận Khoa Thủy sản đã phối hợp với các tổ Công đoàn làm tốt 
công tác chính sách và chế độ cho các công đoàn viên như thăm hỏi, trợ cấp khó khăn 
và hiếu hỉ từ nguồn kinh phí Công đoàn Trường, Khoa và Tổ CĐ. 

- Tổ chức các chuyến tham quan nghỉ mát cho công đoàn viên và thân nhân trong 
dịp nghỉ hè (các tổ cùng phối hợp tổ chức hoặc tổ chức chung cho cả Khoa).  

- Phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức lễ tri ân, tôn vinh viên chức nam có 
30 năm và nữ có 25 năm cống hiến cho sự phát triển của Khoa vào ngày Nhà giáo Việt 
Nam 20/11 hàng năm. 
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Hoạt động văn nghệ - thể thao 

- Duy trì hoạt động thể thao tại đơn vị như: bóng chuyền hơi cho toàn thể ĐVCĐ 
tham gia vào cuối buổi chiều mỗi ngày nhằm tạo sân chơi giải trí và rèn luyện sức khỏe 
cho ĐVCĐ. 

- Tổ chức giao lưu thể thao với đơn vị khác trong và ngoài Trường như cựu sinh 
viên Khoa Thủy sản, các công ty, doanh nghiệp thủy sản, CĐ Bộ phận các Khoa khác 
trong Trường...  

Các hoạt động nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ 

- Phối hợp với các tổ Công đoàn trực thuộc vận động VCNLĐ và ĐVCĐ đăng 
ký thực hiện các báo cáo Seminar chuyên đề do Khoa tổ chức định kỳ 2 tuần/lần (2 báo 
cáo/lần) nhằm trao đổi thông tin và nâng cao trình độ chuyên môn cho các ĐVCĐ.  
Bên cạnh đó, Công đoàn Khoa còn phối hợp vận động ĐVCĐ tham dự các buổi báo cáo 
chuyên đề, các hội thảo chuyên ngành do Khoa và Trường tổ chức.  

- Vận động ĐVCĐ tham gia đầy đủ các buổi học tập nghị quyết các cấp.  
Phối hợp với chính quyền tổ chức hội nghị Viên chức người lao động của Khoa và tham 
gia vào các hoạt động xét nâng lương và xét thi đua khen thưởng của Khoa.  

Hoạt động nữ công 

- CĐ Khoa phối hợp với các tổ CĐ hoàn thành tốt việc tổ chức Kỷ niệm Ngày 
quốc tế thiếu nhi 1/6 và tết Trung thu cho các cháu thiếu nhi, tổ chức lễ Kỷ niệm Ngày 
phụ nữ Việt Nam 20/10 và ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày Gia đình Việt Nam 28/6. 

- Vận động các chị em tham gia các buổi sinh hoạt Câu lạc bộ Nữ công của 
Trường tổ chức. 

- Thực hiện đầy đủ chế độ chính sách bảo hiểm xã hội về thai sản, ốm đau,  
trợ cấp khó khăn, học bổng tấm lòng vàng. Ngoài ra, Công đoàn Khoa được sự hỗ trợ 
của Ban chủ nhiệm Khoa đã tặng quà cho nữ CCVCNLĐ nhân kỉ niệm ngày Quốc tế 
phụ nữ 8/3 hoặc Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10. 

- Vận động chị em đăng ký và đi khám sức khỏe định kỳ hàng năm do Công 
Đoàn Trường phát động. Vận động chị em tham gia phong trào “Giỏi việc Trường, 
đảm việc nhà” 

3. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM 

 Thuận lợi  

- ĐVCĐ chủ động học tập nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực nghề nghiệp, 
đạt trình độ cao và đạt tiến trình phấn đấu theo qui định của trường, hoàn thành tốt nhiệm 
vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.  
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- ĐVCĐ nhiệt tình, hòa đồng, luôn thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Công 
đoàn cấp trên, ủng hộ các hoạt động của tổ CĐ và Công đoàn bộ phận Khoa, hỗ trợ lẫn 
nhau trong hoạt động chuyên môn, các phong trào và đời sống.  

 Khó khăn 

- Do tính chất đặc thù của công việc chuyên môn nên đôi khi Ban chấp hành CĐ 
Khoa khó sắp xếp được thời gian cho các hoạt động CĐ để ĐVCĐ tham gia đầy đủ. 

- Do một số tổ CĐ có số ĐVCĐ đi học nâng cao trình độ ở nước ngoài nhiều, tập 
huấn ngắn hạn,… phần nào cũng ảnh hưởng đến hoạt động công đoàn của tổ, của Khoa. 

- Tổ CĐ chưa sắp xếp thời gian hợp lý nhất có thể để vận động nhiều ĐVCĐ cùng 
tham gia các hoạt động của Công đoàn; 

 Bài học kinh nghiệm 

- Các cán bộ công đoàn luôn tích cực trong các phong trào và vận động tốt ĐVCĐ 
tham gia. 

- Công đoàn Khoa và các tổ CĐ cần lập kế hoạch chi tiết cho các hoạt động chính 
để ĐVCĐ nắm bắt và chủ động thời gian công tác của mình. 
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CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN  
KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN 

Trần Văn Thịnh 
Chủ tịch Công đoàn Bộ phận 

 

1. GIỚI THIỆU CHUNG 

Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn (KHXH&NV) được thành lập năm 2009 
với chức năng, nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong 
lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) và 
cả nước.  

Khoa KHXH&NV luôn chú trọng các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học 
(NCKH) và hợp tác quốc tế. Khoa hiện có 4 Bộ môn: Ngữ văn, Lịch sử - Địa lý - Du 
lịch, Quản trị Thông tin - Thư viện và Xã hội học với tổng số 42 giảng viên, trong đó có 
2 PGS; 8 tiến sĩ, 31 thạc sĩ; 14 GV đang học tiến sĩ, 3 GV đang học thạc sĩ.  

Khoa đang đào tạo 4 ngành đại học: Văn học, Việt Nam học (chuyên ngành 
Hướng dẫn viên du lịch), Thông tin – Thư viện, Xã hội học và 1 ngành cao học:  
Văn học Việt Nam. Sinh viên tốt nghiệp từ Khoa đáp ứng nhu cầu nhân lực cho ĐBSCL 
và cả nước, đặc biệt trong các lĩnh vực du lịch, hành chính-văn phòng, báo chí truyền 
thông, thông tin-thư viện,… 

Khoa đã chủ trì và tham gia 36 đề tài dự án KH&CN các cấp; trong đó có 5 đề 
tài/dự án cấp Bộ, Tỉnh và Thành phố; 4 đề tài/dự án hợp tác quốc tế; và nhiều đề tài cấp 
Trường. Cán bộ của Khoa đã công bố nhiều bài báo khoa học, báo cáo hội thảo trong 
nước và quốc tế.  

Khoa đã hợp tác trao đổi giảng viên, sinh viên, hợp tác NCKH, tổ chức hội thảo 
khoa học quốc tế với các trường đại học từ Anh, Pháp, Hà Lan, Bỉ, Hoa Kỳ, Nhật Bản, 
Thái Lan, Trung Quốc, Đài Loan, v.v… Hiện nay, Khoa đang tổ chức cho sinh viên giỏi 
đi du học một học kì ở nước ngoài; đồng thời tiếp nhận sinh viên quốc tế đến học tập 
nhằm đẩy mạnh giao lưu và hội nhập quốc tế.  

Mục tiêu của Khoa là tiếp tục mở rộng và nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo, 
NCKH và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, góp phần vào sự 
phát triển kinh tế-xã hội vùng ĐBSCL và cả nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. 
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2. VAI TRÒ CÔNG ĐOÀN TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG TẠI ĐƠN VỊ 

Vai trò bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động 

Trong thời gian qua, CĐ Khoa KHXH&NV thực hiện vai trò bảo vệ lợi ích hợp 
pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động ở một số hoạt động như: đánh giá và 
phân loại viên chức cuối năm, xét thi đua khen thưởng chính quyền và công đoàn,  
thực hiện các chế độ bảo hiểm, nghỉ hưu, thăm hỏi hiếu hỉ, tham gia các thủ tục xét nâng 
lương, tham gia góp ý các trường hợp thuyên chuyển công tác, nghỉ dưỡng, tham gia 
quy trình kỷ luật cán bộ vi phạm ở đơn vị, xem xét các chế độ khác của người lao động 
theo quy định, các hoạt động này cần sự tích cực quan tâm, hiểu biết và bản lĩnh của 
BCH CĐ Khoa, Tổ trưởng/Tổ phó. Yêu cầu cán bộ CĐ Khoa đọc kỹ văn bản, dám ý 
kiến, dám bảo vệ lợi ích chính đáng của người lao động. Đặc biệt, trong những hoạt 
động quan trọng, cần có sự hội ý trước trên cơ sở thảo luận, tìm hiểu kỹ vấn đề trước 
khi tham gia vào các cuộc họp với chính quyền. 

Để đảm bảo quyền tăng thu nhập cho ĐV-NLĐ, CĐ Khoa nhiều lần tuyên 
truyền và khuyến khích hoạt động nghiên cứu khoa học trong đơn vị. Nghiên cứu khoa 
học và chia sẻ việc tìm kiếm đề tài dự án, chia sẻ việc “bếp núc” trong thực hiện để 
tăng hiệu quả nghiên cứu và thu nhập là một một giải pháp đem lại nhiều hiệu quả 
trong thời gian qua. 

Đảm bảo thu nhập công bằng, hợp lý giữa các đoàn viên và người lao động,  
phát huy hơn nữa trong việc đảm bảo thu nhập đồng đều nhưng không mâu thuẫn với 
yêu cầu chuyên môn cũng là một trong những vai trò của cán bộ CĐ Khoa. Tình trạng 
chênh lệch thu nhập giữa các Bộ môn và trong một Bộ môn vẫn còn. CĐ Khoa thường 
lưu ý các Tổ trưởng CĐ phải phối hợp với chính quyền ở các cấp để lấy thông tin và 
cung cấp thông tin cũng như đề xuất các giải pháp phù hợp với chính quyền, nhất là 
BCN Bộ môn thông qua các cuộc họp để cân đối lại giờ giảng giữa các cán bộ.  

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, xã hội tiếp nhận nhiều giá trị mới và làm nảy 
sinh những nhu cầu mới chính đáng (khoa học, văn hóa…). CĐ cần có nghĩa vụ nắm 
bắt những yếu tố mới và nâng cao nhận thức cho ĐV-NLĐ kịp thời. Song song đó, 
CĐ phải phối hợp với chính quyền để giải quyết những nhu cầu chính đáng mới phát 
sinh đó. 

Vai trò của CĐ Khoa đối với hoạt động hướng dẫn, giúp đỡ ĐV-NLĐ nhận 
thức tốt về quyền tham gia quản lý chuyên môn, tham gia xây dựng quy chế, quy định 
của cơ quan  

Một trong những quyền của CĐ, ĐV-NLĐ là được tham gia vào công tác quản 
lý cùng chính quyền, tham gia xây dựng quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị. Trong 
môi trường đại học, bản thân người quản lý cũng là ĐV-NLĐ. Có lẽ vì vậy mà nội dung 
hoạt động này ít được chú trọng trong tổ chức CĐ. Điều này dẫn đến việc cán bộ công 



 

64 

đoàn không làm nhiệm vụ quản lý không sử dụng hết quyền lợi chính đáng của mình 
trong góp ý quy định, quy chế. Bản thân cán bộ CĐ cũng chưa ý thức được vai trò đại 
diện của mình trong các vấn đề trên dẫn đến chỉ tham gia vào góp ý như một thủ tục. 

Trong thời gian qua, CĐ Khoa đã có nhiều cố gắng nhằm phát huy vai trò của 
mình bằng sự đổi mới về hình thức hoạt động. Công đoàn đã cố gắng vận động ĐV - 
NLĐ góp ý kiến cho các quy chế, chính sách (chi tiêu nội bộ, quản lý chuyên môn,…), 
tổ chức tọa đàm, hội thảo về các vấn đề quản lý, tham gia giao ban Khoa đầy đủ và tham 
gia giao ban ở Bộ môn. Bên cạnh đó, CĐ Khoa và bộ môn cũng phối hợp trao đổi trong 
họp Bộ môn thường kỳ, tổ chức nghiêm túc Hội nghị cấp Tổ CĐ và Hội nghị cấp Bộ 
môn. Những hoạt động này được duy trì thường xuyên. Tuy nhiên, đôi khi sự lơi là trong 
thực hiện các nội dung này ở cấp Tổ CĐ thường là nguyên nhân dẫn đến sự triệt tiêu 
quyền tham gia quản lý của cán bộ công đoàn. 

Trong bối cảnh hoạt động quản lý giáo dục hướng đến nguyên tắc quản lý là phục 
vụ và kiến tạo, công đoàn ý thức được đây là quyền lợi mới của ĐV-NLĐ trong bối cảnh 
và điều kiện mới. Để thực hiện tốt nội dung này, CĐ không chỉ giúp bộ máy quản lý 
hoạt động theo tinh thần kiến tạo và phục vụ mà còn giúp ĐV-NLĐ nhận thức được ý 
nghĩa của nó, biến nó thành một nhu cầu chính đáng và đòi hỏi quyền lợi đó phải được 
bảo vệ và được thực hiện. Để nội dung này hoạt động tốt, CĐ Khoa đã có những trao 
đổi với cán bộ công đoàn và một số đoàn viên để hiện thực hóa quyền được cho ý kiến 
của ĐV-NLĐ, quyền được hướng dẫn cho ý kiến, quyền được cung cấp các hình thức 
lấy ý kiến hợp pháp và thuận lợi, và cuối cùng là xử lý ý kiến để nghiên cứu, tiếp thu 
trước khi trao đổi với chính quyền.  

Vai trò đối với hoạt động giúp đỡ ĐV-NLĐ thực hiện tốt nghĩa vụ lao động 
trong quan hệ với chính quyền, nhất là nghĩa vụ nghiên cứu khoa học, giảng dạy và 
học tập nâng cao trình độ 

Đối với lĩnh vực nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn, các giảng viên thuộc 
Khoa KHXH&NV đóng vai trò trọng tâm. Trong bối cảnh hiện nay, việc nghiên cứu 
khoa học không chỉ là công việc của riêng cá nhân nhà nghiên cứu mà còn phải mang 
tính liên kết, hợp tác với nhiều đối tác khác để tận dụng các nguồn lực con người,  
vật chất, tri thức, môi trường. Trong bối cảnh mới của xã hội, xu hướng hội nhập quốc 
tế và nhu cầu phát triển của Khoa đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với ĐV-NLĐ. 
Hiện nay, lực lượng nghiên cứu của Khoa khá mỏng do số lượng cán bộ không nhiều. 
Cán bộ có trình độ tiến sĩ chỉ có 8 CB trong đó cán bộ mời giảng và mới chuyển công 
tác từ trường phổ thông lên. Cán bộ có trình độ thạc sĩ chiếm tỉ lệ cao nhưng nhiều cán 
bộ trong đó đang tham gia chương trình nghiên cứu sinh trong và ngoài nước. Lực lượng 
cán bộ này chỉ tham gia được hình thức viết bài hội thảo và tạp chí khoa học. Tình hình 
cán bộ như trên đã giúp chỉ ra được những thành tựu cũng như những hạn chế của thực 
trạng liên kết nghiên cứu khoa học của Khoa. 
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Trong điều kiện đó, CĐ Khoa và các cán bộ công đoàn bộ phận đã có nhiều biện 
pháp để nâng cao hoạt động nghiên cứu khoa học. CĐ Khoa đã có những đề xuất trong 
thời gian qua như sau: 

Khoa cần phát huy tối đa vai trò chủ động của lãnh đạo Khoa trong việc vận động, 
đánh giá và tìm kiếm các nguồn lực bên ngoài cũng như thành lập các Tổ chuyên môn 
hợp lý và phát huy tối đa vai trò các Tổ trưởng nhằm tập hợp các nhóm nghiên cứu.  
Các nhóm này phải hoạt động thực sự trước các đơn đặt hàng hoặc thông báo mời thầu 
NCKH từ bên ngoài (Thực tế cá nhân CB nhận các thông báo trực tiếp nhưng thiếu thủ 
lĩnh và định hướng nên thường bỏ qua, không tham gia). Các Trưởng Bộ môn và  
Tổ trưởng chuyên ngành cần chủ động làm đúng vai trò quản lý KH đối với cán bộ.  
Vai trò của các Trưởng BM và Tổ trưởng chuyên môn đóng vai trò quyết định trong xử 
lý các thông tin về NCKH. Các bộ môn cũng cần củng cố lại các sinh hoạt học thuật 
trong tổ chuyên môn. Bản thân ĐV-NLĐ cần ý thức nghiên cứu KH là con đường duy 
nhất để tiến thân, bởi đó là một biểu hiện của nâng cao chuyên môn. Cán bộ cần tự sắp 
xếp công việc và hỗ trợ lẫn nhau trong việc đăng ký và thực hiện các đề tài cụ thể.  

Đối với hoạt động giảng dạy, CĐ Khoa cũng đã có một số hoạt động nhằm đảm 
bảo trách nhiệm và quyền lợi của đoàn viên. CĐ Khoa đã có những góp ý cho chuyên 
môn đồng cấp trong việc đảm bảo phụ trách môn học phù hợp với chuyên môn của cán 
bộ cũng như định hướng phát triển chuyên môn trong tương lai. 

CĐ Khoa cũng nhận thức được vai trò của mình trong việc khuyến khích cán bộ 
học tập nâng cao trình độ. Hiện tại Khoa đang có 14 GV đang học tiến sĩ, 3 GV đang 
học thạc sĩ trong tổng số 45 đoàn viên. Việc nâng cao trình độ bằng việc học tập dài hạn 
để có bằng cấp đạt chuẩn, việc thông thạo ngoại ngữ, việc nắm rõ các tri thức và kỹ năng 
nghiệp vụ, việc hiểu rõ về Trường để phục vụ việc xếp hạng, kiểm định chất lượng … 
trở thành nghĩa vụ tuyên truyền của CĐ đối với mỗi ĐV-NLĐ. Hiện nay, trong bối cảnh 
mới, CĐ Khoa tiếp tục xem việc giúp đỡ các ĐV-NLĐ thực hiện các nghĩa vụ đó là nội 
dung hoạt động trọng tâm. CĐ phải đảm nhận vai trò tác động đến việc đảm bảo đạt 
chuẩn, vượt chuẩn và thích nghi bối cảnh mới, quy định mới ở cơ quan. Thực tế nhiều 
giảng viên có đủ điều kiện học tập để nâng cao trình độ nhưng không phấn đấu tham gia 
các lớp dài hạn. CB Khoa thường xuyên thuyết phục ĐV-NLĐ rằng các nghĩa vụ này 
có tính song hành với quyền lợi và nghĩa vụ. 

Một nội dung liên quan mà CĐ Khoa cũng chú ý trong thời gian qua là việc giữ 
gìn và phát huy văn hóa công sở. Thực hiện chương trình 2 do công đoàn Trường triển 
khai, CĐ Khoa đã có nhiều hoạt động cụ thể nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức của 
ĐV-NLĐ trong việc giữ gìn nét đẹp văn hóa của người giảng viên. Những tiêu cực về 
văn hóa phong bì; dễ dãi trong giảng dạy; không đảm bảo giờ giấc giảng dạy, hội họp; 
thiếu ý thức về tác phong, trang phục; không cập nhật tri thức mới; giảng dạy đọc chép, 
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chiếu chép; an phận… tiếp tục là một nội dung tiếp cận trong các hoạt động của CĐ 
Khoa sắp tới.  

Vai trò đối với hoạt động liên hệ chặt chẽ với đoàn viên, người lao động để 
nắm được tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động 

Công đoàn là tổ chức quần chúng rộng lớn của CNVC-LĐ, do vậy liên hệ chặt 
chẽ với đoàn viên, NLĐ là yêu cầu không thể thiếu được đối với bất kỳ công đoàn cấp 
nào. Đối với CĐ Khoa KHXH&NV trong thời gian qua, nội dung này cần thường xuyên 
được chú ý vì nó tác động trực tiếp đến nhận thức của ĐV-NLĐ. Đối tượng thực hiện 
nội dung hoạt động này chính là cán bộ CĐ, nhất là Tổ trưởng, Tổ phó, người trực tiếp 
đại diện cho đoàn viên. Các cán bộ CĐ Khoa trong thời gian qua đã trực tiếp vận động, 
tổ chức đoàn viên tham gia hoạt động công đoàn, liên hệ chặt chẽ với đoàn viên trong 
tổ để hiểu người, rõ việc, nắm được tâm tư, nguyện vọng và những bức xúc của đoàn 
viên, NLĐ. Trên cơ sở đó, CĐ Khoa đã tiếp thu thông tin và tổ chức thành công nhiều 
hoạt động tập thể như tham quan nghỉ dưỡng trong ngày và dài ngày, tổ chức tọa đàm, 
giao lưu văn nghệ…, góp phần giúp đoàn viên và gia đình có sân chơi, giảm bớt áp lực 
từ công việc và học tập. 

3. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM 

 Thuận lợi 

CĐ Khoa thường xuyên được sự quan tâm của CĐ Trường, Đảng bộ Khoa và 
BCN Khoa. BCH CĐ Khoa và các cán bộ Tổ công đoàn trẻ, năng động trong hoạt 
động CĐ. 

 Khó khăn 

Cán bộ CĐ làm công tác kiêm nhiệm nên chưa có nhiều thời gian cho hoạt động 
CĐ. Kinh phí hoạt động CĐ còn hạn chế đã ảnh hưởng nhiều đến hoạt động CĐ. Đa số 
các cán bộ CĐ cấp Khoa và Tổ đều đang trong thời gian đi học, không được hưởng miễn 
giảm giờ nghĩa vụ của cán bộ công đoàn và gặp khó khăn về thời gian hoạt động. 

 Bài học kinh nghiệm 

CĐ Khoa phải xây dựng được chương trình, kế hoạch hoạt động theo tháng, quý. 
Hoạt động này giúp cho việc tổ chức các hoạt động không bị chồng chéo, bỏ sót,  
đồng thời tập trung được những nội dung hoạt động trọng tâm trong từng thời gian cụ 
thể. Việc theo dõi, kiểm tra, đôn đốc cũng hết sức cần thiết để kịp thời phát hiện những 
vướng mắc và có biện pháp hướng dẫn, giúp đỡ đoàn viên thực hiện chương trình,  
kế hoạch công tác theo đúng tiến độ. CBCĐ cần gần gũi đoàn viên, nắm được những 
khó khăn, thuận lợi của đoàn viên khi thực hiện nhiệm vụ được giao, đánh giá đúng kết 
quả công tác của đoàn viên và nhất là phải ghi nhận lại những đoàn viên tích cực và 
những đoàn viên không tham gia.  
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CĐ Khoa và Tổ công đoàn phải duy trì sinh hoạt công đoàn đều đặn. Duy trì sinh 
hoạt công đoàn đều đặn là một trong những phương pháp đem lại hiệu quả cao, nhất là 
ở tổ CĐ. Sinh hoạt tổ công đoàn có nề nếp sẽ tạo được bầu không khí dân chủ, tập hợp 
được trí tuệ của các thành viên trong tổ để tổ chức hoạt động. Đồng thời tạo cho mọi 
đoàn viên gắn bó với nhau, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong tham gia hoạt động 
công đoàn. Tuy vậy, hoạt động ở tổ CĐ hiện nay chỉ dừng lại ở các hoạt động do CĐ 
Trường hoặc Khoa tổ chức. Tổ CĐ chỉ tổ chức thu tiền CĐ và một số công việc mang 
tính sự vụ chứ ít có những hoạt động tự tổ chức. Do đó, CĐ cần điều chỉnh lại các hoạt 
động của mình, hướng các hoạt động vào chuyên môn để dễ tạo hứng thú tham gia cho 
ĐV-NLĐ.  

Công đoàn cần tổ chức được các hoạt động có trọng tâm và sáng tạo. CĐ chỉ phát 
huy vai trò của mình một cách hiệu quả khi tổ chức được các hoạt động cụ thể nhằm tạo 
môi trường cho ĐV-NLĐ tham gia hoạt động. Trong bối cảnh mới hiện nay, các hình 
thức hoạt động lặp đi lặp lại bám vào các sự kiện cố định dễ gây nhàm chán cho người 
tham gia. Để khắc phục điều này, cần tổ chức các hoạt động mới về nội dung, thiết thực 
với đời sống và chuyên môn, đổi mới về hình thức.  

Công đoàn cần xây dựng tốt các mối quan hệ. Hoạt động CĐ muốn hiệu quả đòi 
hỏi CBCĐ phải xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp với nhiều đối tượng khác nhau.  
Có những mối quan hệ phổ biến sau mà cán bộ CĐ cần hết sức lưu ý xây dựng mối quan 
hệ tốt: 1/ Quan hệ giữa công đoàn với cấp ủy Đảng; 2/  Quan hệ giữa chủ tịch/ Tổ trưởng 
công đoàn với BCN Khoa hoặc Bộ môn và tương đương; 3/ Quan hệ giữa chủ tịch công 
đoàn với ĐV-NLĐ; 4/ Quan hệ với các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội 
trong cùng đơn vị; 5/ Chủ tịch công đoàn quan hệ với cán bộ công đoàn là ủy viên ban 
chấp hành công đoàn, BCH tổ công đoàn; 6/ Quan hệ với công đoàn cấp trên; 7/ Quan 
hệ với các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hỗ trợ hoạt động CĐ. Trong các mối quan hệ 
trên, cần xác định rõ bản chất của từng mối quan hệ để có giải pháp xây dựng mối quan 
hệ phù hợp.  

Công đoàn cần nắm bắt tốt các nhu cầu mới của người lao động qua các mối quan 
hệ. Trong điều kiện mới hiện nay, việc liên hệ với ĐV, NLĐ để hiểu người, rõ việc, nắm 
được tâm tư, nguyện vọng và những bức xúc của đoàn viên, NLĐ cần có trọng tâm và 
đổi mới về nội dung liên hệ. Cách thức để liên hệ thuộc về phương pháp còn nắm rõ nội 
dung gì thì thuộc về nội dung hoạt động. Trước đây, cán bộ CĐ hình như chỉ chú ý nhiều 
về việc đảm bảo các chính sách có sẵn như thăm bệnh, hiếu hỷ, hoàn cảnh gia đình. 
Những thông tin về thu nhập trong cơ quan, học phần giảng dạy, sự phù hợp giữa chuyên 
môn và học phần được phân công, sở trường của ĐV, NLĐ ít được chú ý. Do vậy, hiện 
nay, những nhu cầu về tăng thu nhập, làm đúng chuyên môn, phát triển chuyên môn, 
phát huy sở trường và sáng tạo nên là những nội dung cần chú ý thu thập và thực hiện. 
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TỔ CÔNG ĐOÀN KHOA SAU ĐẠI HỌC 

Nguyễn Hữu Giao Tiên 
Chánh Văn Phòng Khoa Sau Đại học 

 

1. GIỚI THIỆU CHUNG 

 Khoa Sau đại học có chức năng giúp Hiệu trưởng tổ chức, quản lý và phát triển 
công tác đào tạo sau đại học của Trường. Các hoạt động chính của Khoa dựa trên các 
nhiệm vụ cụ thể sau: Công tác hành chính, học vụ, tuyển sinh; phối hợp quản lý chất 
lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học; liên kết đào tạo trong và ngoài nước; phối hợp 
tổ chức các hoạt động khác phục vụ, hỗ trợ đào tạo. 

Khoa Sau đại học thực hiện quản lý thống nhất công tác đào tạo sau đại học trong 
toàn trường một cách hợp lý nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo. 

Khoa Sau đại học phối hợp với các Khoa, Viện và các Phòng, Ban chức năng 
trong Trường tổ chức giảng dạy bậc sau đại học và các hoạt động đào tạo sau đại học để 
thực hiện chiến lược về phát triển quy mô và đảm bảo chất lượng đào tạo sau đại học 
của Trường. 

2. VAI TRÒ CÔNG ĐOÀN ĐƠN VỊ TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ TẠI 
 ĐƠN VỊ 

Công đoàn Khoa Sau đại học được thành lập vào tháng 9 năm 2012 với số lượng 
công đoàn viên là 05CĐV/09CBVC, sau đó đã tiến hành kết nạp bổ sung được 05 CĐV, 
hiện nay tất cả các cán bộ viên chức của Khoa Sau đại học đều là công đoàn viên, đạt tỷ 
lệ 100%. 

Công đoàn đã phối hợp tốt với chính quyền trong công tác kiểm tra giám sát và 
kịp thời kiến nghị những chính sách, quy định hiện hành phù hợp với lợi ích đối với 
người lao động trong đơn vị. 

Công tác phổ biến tuyên truyền, giáo dục pháp luật tại đơn vị được thực hiện tốt. 
Tất cả Công đoàn viên trong đơn vị nắm rõ quyền và trách nhiệm của công dân, cán bộ 
công chức và Công đoàn viên. Tham gia đầy đủ các cuộc họp, phổ biến chính sách, 
đường lối của Đảng, Nhà nước và các quy định của đơn vị. 

Quy chế dân chủ luôn được phát huy và thực hiện, tổ chức Hội nghị công chức 
viên chức hàng năm theo quy định và các vấn đề quan tâm trong đơn vị, của viên chức 
được nêu lên và giải quyết hợp lý.  

Luôn có kế hoạch bồi dưỡng công đoàn viên ưu tú, giới thiệu cho Đảng xem xét 
kết nạp.  
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Vai trò của Công đoàn trong lĩnh vực tham gia quản lý đơn vị được thực hiện 
tích cực.  

Tổ chức Công đoàn của đơn vị luôn có tiếng nói uy tín đối với tập thể và Lãnh 
đạo đơn vị.  

Tham gia đầy đủ tập huấn cán bộ công đoàn các cấp. 

Công đoàn đơn vị tự kiểm tra toàn diện và kiểm tra việc chấp hành Điều lệ 
Công đoàn. 

Luôn quan tâm đến công tác nữ công và phong trào 2 giỏi của chị em phụ nữ 
trong đơn vị.  

Công tác nâng cao trình độ cho cán bộ rất được quan tâm, hiện nay có 03 công 
đoàn viên đang theo học lớp thạc sĩ (02 nữ, 01 nam). 

Phối hợp tốt với chính quyền tăng cường các hoạt động kinh tế, tăng nguồn phúc 
lợi cho tập thể, bổ sung kinh phí hỗ trợ hoạt động công công đoàn và nâng cao đời sống 
vật chất tinh thần cho công đoàn viên, người lao động làm hài lòng tất cả các công đoàn 
viên trong đơn vị. 

3. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM 

 Thuận lợi 

Được sự quan tâm lãnh đạo của Công đoàn cấp trên, Đảng và Chính quyền trong 
đơn vị, Công đoàn Khoa Sau đại học đã đạt được những kết quả hoạt động tốt thể hiện 
trong báo cáo hàng năm đối với Công đoàn Trường. 

Được sự quan tâm và hỗ trợ hết mực của chi bộ cũng như lãnh đạo Khoa. 

Công đoàn đơn vị có sự và sự phối hợp tốt với chính quyền. 

VC-NLĐ đơn vị có tinh thần trách nhiệm, tinh thần tự giác, tích cực trong các 
hoạt động và có sự đoàn kết gắn bó. 

Đội ngũ VC-NLĐ, có trình độ văn hóa và chuyên môn, có kỷ cương, nề nếp,  
có năng lực và nhiệt tình trong công tác, có tinh thần đoàn kết nội bộ, luôn có ý thức xây 
dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. 

VC-NLĐ có thu nhập tương đối ổn định. 

 Khó khăn 

Do biên chế ít, điều kiện và áp lực công việc của đơn vị cao, dàn trải công tác 
đều trong suốt năm nên hạn chế trong các hoạt động, phong trào đòi hỏi số lượng đông. 
Việc tổ chức và tập trung các thành viên trong đơn vị để tổ chức giao lưu, học tập kinh 
nghiệm và nghỉ dưỡng rất khó khăn.  
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Công đoàn viên chủ yếu đầu tư cho công tác chuyên môn nên sự đầu tư cho công 
tác công đoàn còn hạn chế 

Nơi làm việc ngay khu nhà học của sinh viên nên ồn ào ảnh hưởng phần nào đến 
môi trường làm việc hằng ngày. 

 Bài học kinh nghiệm 

Phối hợp với chính quyền tổ chức giao lưu nhiều hơn nữa giữa các công đoàn 
viên để tạo sự gắn kết, tạo sự sôi nổi, động viên công đoàn viên đóng góp ý kiến cũng 
như tham gia các hoạt động công đoàn tích cực hơn nữa. 

Mọi hoạt động đều phải được phân công đều cho tất cả công đoàn viên một cách 
hợp lý và khoa học hơn để tránh tồn đọng, tổ chức theo hướng vừa sức, tiết kiệm,  
vừa có hiệu quả. 
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TỔ CÔNG ĐOÀN PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ 

Sơn Búp Pha 
Tổ trưởng Tổ Công đoàn 

 

1. GIỚI THIỆU CHUNG 

Số viên chức, người lao động (VC.NLĐ): 09 người, trong đó có 05 nữ  

Quá trình thành lập và phát triển:  

Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30-4-1975. Phòng nhân sự 
thuộc Viện Đại học Cần Thơ cũ được tổ chức lại với tên gọi là Phòng Tổ chức Cán bộ  
trực thuộc Ban Giám hiệu Trường Đại học Cần Thơ và được chính thức thành lập theo 
quyết định số 632/QĐ-CB ngày 06/6/1977 của Bộ trưởng Bộ Đại học và Trung học 
chuyên nghiệp. Đến 15/3/1988, Phòng Bảo vệ được sáp nhập vào Phòng Tổ chức Cán 
bộ với tên gọi mới là Phòng Tổ chức Cán bộ-Bảo vệ. Từ 14/5/1990 được đổi tên lại là 
Phòng Tổ chức - bộ cho đến nay. 

Chức năng:  

Tham mưu, giúp Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng trong công tác quản lý, 
kiện toàn tổ chức bộ máy; quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức, 
người lao động; đảm bảo thực hiện đúng và kịp thời các chế độ chính sách của Nhà nước 
đối với viên chức;  

Nhiệm vụ: 

1. Công tác xây dựng bộ máy và tổ chức điều hành trong Trường: 

a) Thực hiện việc thành lập mới, sáp nhập, chia tách các đơn vị trong Trường 
theo quy hoạch tổng thể và theo đề án đã được phê duyệt. 

b) Tham mưu xây dựng vị trí việc làm trong toàn Trường. 

c) Đề xuất việc xây dựng, hướng dẫn thực hiện các nội dung về tổ chức tuyển 
dụng, sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, thuyên chuyển, đào tạo bồi dưỡng, 
khen thưởng và kỷ luật đối với đội ngũ công chức, viên chức và người lao động 
trong Trường. 

d) Hỗ trợ Đảng ủy trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong Trường. 

e) Đề xuất việc xây dựng, tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát tiến độ thực 
hiện các quy hoạch về đội ngũ giảng viên trong Trường. 

f) Thực hiện thủ tục bổ nhiệm chức danh, xếp lương phó giáo sư và giáo sư đối 
với các trường hợp đã được công nhận đạt chuẩn theo quy trình thủ tục hiện hành. 
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g) Phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra việc thực hiện công tác chuyên môn 
đối với giảng viên và đề xuất với Ban Giám hiệu những trường hợp cần yêu cầu giải 
trình và xử lý như giảng viên thiếu giờ nghĩa vụ hoặc trưởng bộ môn thực hiện việc phân 
công khối lượng công tác chuyên môn không đồng đều gây chênh lệch lớn giữa các 
giảng viên trong bộ môn. 

2. Thực hiện chế độ chính sách đối với nhà giáo, công chức, viên chức, người 
lao động: 

a) Quản lý và hướng dẫn thực hiện các chế độ chính sách về tiền lương, phụ cấp 
theo lương (phụ cấp ưu đãi, phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo, phụ cấp chức vụ…);  
về bảo hiểm xã hội (hưu trí, ốm đau, thai sản, tử tuất, tai nạn lao động...). 

b) Quản lý và hoàn thành các thủ tục trong các công tác xét duyệt danh hiệu nhà 
giáo (nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú) và các hình thức xét tặng Kỷ niệm chương. 

c) Quản lý và đề xuất xét Tôn vinh giảng viên, viên chức và người lao động có 
nhiều đóng góp cho Trường Đại học Cần Thơ. 

3. Tổ chức quản lý, lưu trữ hồ sơ lý lịch của công chức, viên chức, người lao động 
trong Trường, bổ sung lý lịch hàng năm, thống kê, báo cáo số lượng và chất lượng công 
chức, viên chức, người lao động theo quy định. 

4. Quản lý hộ khẩu tập thể của công chức, viên chức, người lao động, quân dự bị, sĩ 
quan dự bị và động viên quân sự trong công chức, viên chức, người lao động thuộc Trường. 

5. Xác nhận, chứng thực các loại giấy tờ liên quan đến công chức, viên chức, 
người lao động trong phạm vi quản lý (giấy xác nhận công chức, viên chức, người lao 
động, xác nhận quá trình công tác, xác nhận lý lịch, giấy nghỉ phép,...). 

2. VAI TRÒ CÔNG ĐOÀN TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG TẠI ĐƠN VỊ 

- Chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng và pháp của Nhà nước. Luôn 
vận (VC.NLĐ) thực hiện tốt các quy chế, nội quy, quy định cơ quan, đơn vị cũng như 
không vi phạm pháp luật. Ngoài ra phối hợp cùng chính quyền trong giám sát và kiến 
nghị những chính sách hiện hành luôn thực hiện đúng đầy đủ và kịp thời. Mặc khác đơn 
vị còn tham mưu đề xuất, xây dựng cơ chính sách theo hướng có lợi đối với CBNGNLĐ. 

- Luôn đảm bảo kịp thời quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng CBNGNLĐ.  
Mặc khác tham gia nhiệt tình các hoạt động thể thao; an toàn vệ sinh lao động được thực 
hiện thường xuyên trong tuần để đảm bảo vệ sinh môi trường, khuôn viên cơ quan xanh, 
sạch, đẹp. 

- Tổ công đoàn đơn vị thường xuyên nhắc nhở vận động các công đoàn viên tham 
gia các hoạt động phong trào như thi tìm hiểu kiến thức pháp luật, góp ý kiến về Luật 
Giáo dục sửa đổi của Công đoàn cấp trên và của Nhà trường. Tham gia hưởng ứng các 
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phong trào thi đua là một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện thắng lợi nhiệm 
vụ chính trị được giao và đó cũng là cơ sở để xét thi đua, khen thưởng hàng năm của 
đơn vị. 

- Tham gia phối hợp lãnh đạo chuyên môn đồng cấp tạo điều kiện cho công đoàn 
viên được học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tiếp tục phát động rộng rãi 
trong VC.NLĐ phong trào thi đua tự học tập, bồi dưỡng, nghiên cứu, viết đề tài, tham 
dự tập huấn liên quan đến công tác chuyên môn để đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao 
của công việc. 

- Tổ công đoàn đơn vị tích cực chủ động phối hợp với chuyên môn đồng cấp 
trong việc phân công nhiệm vụ, đảm bảo đúng người, đúng việc, hợp lí, khoa học tạo 
điều kiện thuận lợi để VC.NLĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.  

- Thường xuyên phối hợp với chính quyền kiểm tra, đôn đốc VC.NLĐ thực hiện 
tốt ở đơn vị về đảm bảo an toàn lao động, thực hành tiết kiệm điện nước, phòng chống 
cháy nổ; thực hiện tốt công tác bảo hộ lao động, không để xảy ra tai nạn lao động, mất 
an toàn lao động. 

- Luôn quan tâm tiếp thu ý kiến lắng những để nắm bắt tâm tư tình cảm của đoàn 
viên công đoàn, kịp thời có biện pháp giải quyết những vấn đề nảy sinh trong hoạt động 
chuyên môn cũng như những vấn đề công việc, những khó khăn trong cuộc sống.  
Hưởng ứng tham gia các hoạt động xã hội - từ thiện, như chung tay hỗ trợ học tập cho 
một em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn đang học tập tại Trường THPT Nguyễn 
Việt Hồng từ năm lớp 10 đến nay đang học lớp 12. Ngoài ra tham gia các đợt vận động 
quyên góp ủng hộ cùng đoàn thanh niên. 

- Chia sẻ thăm hỏi, động viên và thực hiện đúng chính sách đối với những 
VC.NLĐ trong đơn vị có hoàn cảnh khó khăn, cán bộ về hưu hoặc gia đình có hiếu, hỷ. 
Bên cạnh chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của VC.NLĐ, như chế độ thăm 
ốm, nghỉ phép, làm thêm giờ. Ngoài ra còn tổ chức “Mừng sinh nhật cho Công đoàn 
viên” cho VC.NLĐ (mỗi Quý/lần) và đặc biệt nhân các ngày có sự kiện như: tổ chức 
tặng quà nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, và Tết Trung thu. 

- Quan tâm chăm lo đời sống tinh thần và vật chất cho VC.NLĐ thông qua nhiều 
hình thức: phân công đúng việc và hỗ trợ nhau để đảm bảo đúng tiến độ, động viên, hỗ 
trợ VC.NLĐ học tập, tập huấn, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ… 

3. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM 

 Thuận lợi 

- Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của Đảng ủy - Ban 
Giám hiệu và lãnh đạo của đơn vị nên rất thuận lợi trong việc triển khai công tác. 



 

74 

- Đa số cán bộ còn trẻ hăng hái, nhiệt tình trong công tác, không ngại khó. 

- Luôn có tinh thần đoàn kết nội bộ, hỗ trợ nhau trong công việc và đời sống. 

-  Có ý thức tổ chức kỷ luật, luôn đặt nhiệm vụ chung lên hàng đầu. 

 - Được trang bị cơ sở vật chất hiện đại và đầy đủ tiện nghi tại nơi làm việc trong 
môi trường vừa chuyên nghiệp vừa thân thiện và gần gũi cùng với môi trường với cảnh 
quan của Nhà trường vừa thật xanh - sạch - đẹp... 

- Đơn vị có nội quy rõ ràng và có tác phong làm việc nhiệt tình chuyên nghiệp 
của VC.NLĐ là nền tảng quan trọng để Nhà trường và đơn vị ngày càng phát triển 
vững mạnh.  

 Khó khăn 

- Ngoài kết quả đạt được, tuy nhiên đơn vị vẫn còn một số tồn tại hạn chế:  

- Cán bộ trẻ trong đơn vị làm việc tương đối tốt nhưng chủ yếu là dựa theo kinh 
nghiệm thực tế hiện vẫn chưa có được đào tạo bài bản cụ thể về chuyên môn mà lĩnh 
vực đang phụ trách. 

- Hệ thống quản lý cũng đang dần hoàn thiện nên đôi khi cũng còn khó khăn trong 
một số công tác khác. 

- Hệ thống các chế độ chính sách, văn bản quy định của Nhà nước, Bộ cũng như 
của Trường đang dần hoàn chỉnh theo Luật sửa đổi mới. 

 Bài học kinh nghiệm 

- Từ những hành động thiết thực và cụ thể. Tổ Công đoàn đơn vị đã góp phần 
quan trọng luôn tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong đơn vị, công đoàn viên, VC.NLĐ 
ngày càng phấn khởi, an tâm trong công tác, giữ gìn và phát huy những thành tích đạt 
được của đơn vị. 

- Tổ Công đoàn đơn vị chủ động tích cực phối hợp với chuyên môn đồng cấp 
tổ chức các phong trào, hoạt động như tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn của đội 
ngũ VC.NLĐ, tích cực ủng hộ các hoạt động giao lưu, các phong trào thể thao, văn hóa 
văn nghệ;  

- Tổ công đoàn đơn vị luôn phấn khích tạo được niềm tin của VC.NLĐ, là nơi để 
VC.NLĐ chung tay chia sẻ những tâm tư nguyện vọng cũng như mong muốn trong đời 
sống thường ngày, từ đó tìm cách phối hợp với chính quyền có hướng giải quyết những 
khó khăn vướng mắc trong công việc, giúp VC.NLĐ vượt qua khó khăn, vươn lên và 
hoàn thành tốt nhiệm vụ và ngày càng thành công hơn trong cuộc sống.  
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TỔ CÔNG ĐOÀN PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC 

Võ Thị Phương Thảo 
Tổ trưởng Tổ Công đoàn 

 

1. GIỚI THIỆU CHUNG 

Phòng Quản lý Khoa học (QLKH) là một đơn vị hành chánh với vai trò, nhiệm 
vụ tham mưu cho nhà trường triển khai nhiệm vụ KH&CN các cấp phục vụ phát triển 
nhà trường và phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBSCL theo định hướng nghiên cứu khoa 
học gắn liền với đào tạo và giải quyết các vấn đề thực tế. Phòng QLKH với 2 khối 
chuyên môn: khối hành chánh (thực hiện công tác quản lý khoa học của Trường) và khối 
phòng thí nghiệm chuyên sâu (thực hiện công tác phân tích mẫu dịch vụ trong và ngoài 
trường). Phòng QLKH với 14 viên chức gồm 1 trưởng phòng, 1 phó trưởng phòng,  
7 biên chế và hợp đồng trường, 7 viên chức đơn vị trả lương. Phòng QLKH có 3 PGS- 
TS, 5 thạc sĩ, 1 nghiên cứu sinh, 2 đang học thạc sĩ, tổng số Đảng viên 12 (6 nữ).  
Tổ Công đoàn phòng QLKH gồm 14 công đoàn viên với tổ trưởng và tổ phó. Tổ nữ 
công có 7 nữ. 

2. VAI TRÒ CÔNG ĐOÀN TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG TẠI ĐƠN VỊ 

Dưới sự quan tâm chỉ đạo của chi Ủy, của Công đoàn Trường, tổ công đoàn đơn 
vị phòng QLKH đã làm tốt các vai trò: 

Công đoàn với vai trò tuyên truyền, phổ biến pháp luật 

- Công đoàn phòng QLKH thực hiện tốt công tác tuyên truyền các qui định pháp 
luật, điều lệ Công đoàn, qui định của Nhà Trường, các chỉ thị nghị quyết của Công đoàn 
cấp trên đến từng công đoàn viên trong đơn vị thông qua hệ thống email, họp giao ban. 
Tổ công đoàn làm tốt công tác vận động viên chức đơn vị tham gia các cuộc thi tìm hiểu 
kiến thực pháp luật online. Công đoàn kết hợp cùng chi bộ vận động viên chức, công 
đoàn viên đăng ký và thực hiện tốt chuẩn mực viên chức, học tập và làm theo tấm gương 
đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện mô hình dân vận khéo. Từ đó, Công đoàn đã góp phần 
nâng cao kiến thức pháp luật cho người lao động, ý chí, tinh thần tự giác xây dựng môi 
trường làm việc văn minh lịch sự 

Công đoàn với vai trò xây dựng cơ quan sạch đẹp, an toàn lao động 

- Công đoàn phòng QLKH vận động viên chức xây dựng môi trường làm việc 
xanh sạch đẹp, văn minh và an toàn. Công đoàn thường xuyên phát động phong trào giữ 
gìn sạch đẹp môi trường làm việc, sắp xếp phòng, khuôn viên làm việc ngăn nắp,  
khoa học, kiểm tra việc chấp hành an toàn lao động tại đơn vị đảm bảo viên chức lao 
động có môi trường làm việc an toàn, phòng chống cháy nổ. Công đoàn kiểm tra việc 
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tuân thủ qui trình nội qui của viên chức làm việc tại phòng thí nghiệm, đảm bảo các viên 
chức tham gia phân tích thí nghiệm được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, được khám 
sức khỏe hằng năm theo qui định lao động làm việc trong môi trường độc hại nguy hiểm, 
không để xảy ra tai nạn lao động. 

Công đoàn với vai trò chăm lo đời sống vật chất và tinh thần 

- Công đoàn phòng QLKH đã thực hiện tốt việc nắm bắt tư tưởng của viên chức, 
đoàn viên công đoàn. Công đoàn thể hiện tốt vai trò lắng nghe ý kiến đoàn viên và phản 
ánh với chính quyền nhằm giải quyết tâm tư nguyện vọng của viên chức lao động.  
Từ đó, công đoàn vừa góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết vừa thúc đẩy sự phát triển 
đơn vị. Vì thế, tình hình tư tưởng viên chức đơn vị luôn ổn định. 

- Công đoàn luôn quan tâm đến vấn đề tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, 
bảo hiểm y tế của các viên chức nhằm đảm bảo mọi quyền lợi của người lao động tại 
đơn vị. Công đoàn phối hợp tốt với chính quyền trong việc xét nâng lương, xét phụ cấp, 
xét khen thưởng…  

- Tổ Công đoàn luôn quan tâm thăm hỏi các đoàn viên công đoàn và gia đình 
trong những trường hợp ốm đau, hiếu hỉ. Công đoàn cũng duy trì những buổi sinh hoạt, 
vui chơi trong đơn vị vào những ngày lễ truyền thống. Công đoàn cũng làm tốt vai trò 
vận động đoàn viên công đoàn tham gia vào các hoạt động chung của nhà Trường, của 
Công đoàn Trường như văn nghệ, thể thao. Điều này giúp viên chức có những thời gian 
vui vẻ giảm áp lực công việc đồng thời cũng góp phần tạo nên sự gần gũi thấu hiểu nhau 
trong đơn vị. 

3. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM 

 Thuận lợi 

Công đoàn luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn sâu sát của Chi ủy, 
Công đoàn Trường; sự phối hợp và hỗ trợ tích cực của lãnh đạo phòng, sự đồng thuận 
của tất cả đoàn viên. 

Công đoàn đơn vị thể hiện được vai trò giữ gìn đoàn kết nội bộ, không xảy ra 
trường hợp khiếu kiện nào, đoàn viên công đoàn có tinh thần trách nhiệm cao hoàn thành 
tốt mọi nhiệm vụ được giao. 

 Khó khăn 

Các phong trào, hoạt động, sinh hoạt nữ công đơn vị tuy có tổ chức, nhưng nội 
dung chưa sâu và chưa nhiều do kinh phí hoạt động còn hạn chế. 

Đội ngũ cán bộ công đoàn đều là cán bộ kiêm nhiệm, bận nhiều công tác chuyên 
môn với nhiều sự vụ sự việc cần giải quyết, kinh nghiệm và nghiệp vụ công tác công 
đoàn còn nhiều hạn chế; trong khi công tác công đoàn đòi hỏi phải có sự đổi mới,  
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tích cực cải tiến nội dung, nâng cao chất lượng, hiệu quả nhằm thực hiện tốt vai trò,  
vị trí, chức năng của tổ chức Công đoàn. 

 Bài học kinh nghiệm 

Từ hoạt động thực tiễn, Công đoàn rút ra bài học kinh nghiệm: 

- Công đoàn cần tranh thủ sự lãnh đạo của chi Ủy; sự hỗ trợ và chủ động phối 
hợp với chính quyền tạo nên sự thống nhất trong mọi hoạt động  

- Công đoàn cần tranh thủ học tập, trao đổi kinh nghiệm với các công đoàn 
đơn vị bạn để nâng cao nghiệp vụ và làm phong phú cho các hoạt động phong trào 
công đoàn. 

- Công đoàn cần gần gũi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên công đoàn; 
tạo sự đoàn kết gắn bó trong đơn vị. 
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CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN 

Phạm Văn Hiền 
Chủ tịch Công đoàn Bộ phận  

 

1. GIỚI THIỆU CHUNG 

Phòng Công tác Sinh viên (CTSV), được thành lập từ năm 2007 với chức năng 
tham mưu, giúp cho Ban Giám hiệu và Đảng ủy Trường trong việc chỉ đạo và thực hiện 
chế độ chính sách với sinh viên (SV); học bổng - học phí; khen thưởng - kỷ luật;  
công tác tư vấn và hỗ trợ SV (về học tập, đời sống, chỗ ở, việc làm, kỹ năng, chăm sóc 
sức khỏe....); Quản lý SV nội - ngoại trú. Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị không ngừng 
hoàn thiện và mở rộng theo quy mô và tiến trình phát triển của Trường và của ngành.  
Tổng số viên chức (VC) đến thời điểm 31/5/2018: 16, trong đó: Nữ: 08;    

* Biên chế: 9, Nữ: 04 

* Hợp đồng trường trả lương: 07, Nữ: 04 

* Đảng viên: 9, Nữ: 04   

* Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ: 01; Thạc sĩ: 03; Đại học: 10; Trung cấp: 01, 
Trình độ khác: 01; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp: 03. 

* Ngạch Chuyên viên chính: 02, Chuyên viên: 12, ngạch khác: 02.       

* 100% là CĐV. 

Tư tưởng chính trị của đội ngũ VC nói chung, CĐV nói riêng ổn định. Đời sống, 
thu nhập, việc làm hầu hết VC đơn vị ổn định, yên tâm công tác. Chế độ chính sách đối 
với người lao động trong đơn vị luôn được quan tâm và thực hiện nghiêm túc, bảo đảm 
công bằng, minh bạch, đúng chính sách của Nhà nước.  

2. VAI TRÒ CÔNG ĐOÀN TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG TẠI ĐƠN VỊ 

Công đoàn bộ phận Phòng CTSV luôn thực hiện tốt vai trò của mình trong đơn 
vị, luôn là tổ chức tin cậy của Chi bộ đảng, và là chỗ dựa của VC. Trong thời gian qua, 
CĐ Phòng CTSV luôn thực hiện tốt một số nội dung theo nhiệm vụ và chức năng của 
một tổ chức Công đoàn: 

• Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị VC đơn vị hàng năm. 

• Động viên CĐV thực hiện các phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc các 
nhiệm vụ được giao. Động viên CĐV tự học nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, 
đáp ứng ngày càng cao của công việc. 
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• Kiểm tra, giám sát, nhắc nhở CĐV thực hiện giờ giấc, ngày công làm việc,  
kỷ luật, an toàn lao động. 

• Bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của NLĐ (CĐ là thành viên trong các 
Hội đồng của đơn vị).  

• Chăm lo đời sống vật chất, môi trường làm việc, trang thiết bị làm việc;  
Các chế độ chính sách đối với NLĐ, chế độ nghỉ phép, nghỉ mát… 

• Tổ chức các hoạt động văn hóa, VN, TDTT, giao lưu cho CĐV. 

• Thực hiện các phong trào từ thiện, xã hội. 

• Bồi dưỡng và giới thiệu thiệu cho Chi bộ đảng tại đơn vị các CĐV ưu tú để 
Chi bộ xem xét phát triển đảng.  

• Công tác nữ công. 

3. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM 

 Thuận lợi   

- Được Chi bộ Đảng, lãnh đạo chính quyền quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ trong mọi 
hoạt động của CĐ. 

- BCH có trách nhiệm trong công tác, tập thể đoàn kết, dân chủ trong đơn vị được 
tôn trọng và phát huy.  

- Đã thực hiện cải cách hành chính, tin học hóa trong các khâu quản lý, thiết lập 
và cải tiến quy trình công tác cho từng khâu; phân công bố trí VC phù hợp với năng lực, 
trình độ, sở trường riêng. 

 Khó khăn 

- Chức năng nhiệm vụ của đơn vị khá rộng bao gồm nhiều mãng công việc khá 
độc lập nhau nên khâu hỗ trợ nhau trong công tác còn hạn chế. Một số công tác 
chuyên môn đặt ra nhưng chưa thực hiện được như sinh hoạt chuyên đề về chuyên 
môn hàng tháng. 

- Một số CĐV lớn tuổi tuy có kinh nghiệm công việc nhưng công tác tự học nâng 
cao trình độ để đáp ứng nhu cầu công việc còn hạn chế.  

 Bài học kinh nghiệm 

- Tuân thủ sự lãnh đạo của Chi bộ, phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo đơn vị và các 
đoàn thể trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác của chính quyền và thực hiện kế hoạch 
hoạt động của Công đoàn.  
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- CĐ đơn vị luôn bám sát kế hoạch hoạt động và nghị quyết của Công đoàn 
Trường, nhiệm vụ công tác của đơn vị, đề ra kế hoạch công tác từng quý, học kỳ và năm 
học. BCH Công đoàn đơn vị luôn là hạt nhân đoàn kết, huy động hết nguồn lực của đơn 
vị để thực hiện công tác.  

- Không tách rời hoạt động chuyên môn của chính quyền và hoạt động của các 
đoàn thể chính trị trong đơn vị (Chi bộ, Công đoàn, Đoàn TN). 

- Công tác kiểm tra, nhắc nhở phải được chú trọng và thực hiện thường xuyên. 
Khen thưởng kịp thời nhằm động viên khích lệ trong công tác. Mặt khác cũng nghiêm 
khắc phê bình, uốn nắn các sai phạm của CĐV. 

- Sắp xếp, bố trí lại công việc phù hợp với năng lực, trình độ chuyên môn,  
sở trường… cho từng CĐV, theo nhu cầu công việc. Luôn động viên CĐV tự nâng cao 
trình độ mọi mặt. Đến nay, hầu hết CĐV đều đạt và vượt chuẩn ngạch, bậc theo quy định. 
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TỔ CÔNG ĐOÀN PHÒNG ĐÀO TẠO 

Nguyễn Ngọc Thùy Trang 
Tổ trưởng Tổ Công đoàn 

  

1. GIỚI THIỆU CHUNG 

Phòng Đào tạo với chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng và các Phó Hiệu 
trưởng thực hiện công tác định hướng, xây dựng và phát triển ngành nghề đào tạo;  
công tác tuyển sinh; kế hoạch đào tạo; quy định và quy trình đào tạo; công tác tổ chức 
giảng dạy; công tác xét tốt nghiệp, cấp phát văn bằng và chứng chỉ; biên soạn giáo trình 
cho các loại hình đào tạo sau đại học, đại học hệ chính quy. 

- Tổng số đội ngũ VCNLĐ đến thời điểm 31/5/2019: 10.  

- Trong đó: 

* Biên chế: 07, Nữ: 01 

* Hợp đồng trường trả lương: 03, Nữ: 01 

* Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ: 02; ĐH: 6; CĐ: 01, Sơ cấp: 01 

- Tổng số đoàn viên công đoàn: 10  

- Với một lực lượng VCNLĐ như trên của đơn vị là một thách thức của người 
đứng đầu là Lãnh đạo; Chi bộ và Công đoàn vừa phải hoàn thành một khối lượng công 
việc rất lớn; nhất là mảng công tác tuyển sinh; đây là một trong những nhiệm vụ quan 
trọng góp phần cho sự phát triển và mở rộng của nhà Trường. 

- Đa số lực lượng VCNLĐ trong đơn vị phải kiêm nhiệm nhiều công việc cùng 
một lúc; nhưng nhiệm vụ phải thực hiện đúng kế hoạch và phải đạt kết quả đó là mục 
tiêu mà Lãnh đạo đơn vị; Chi bộ và Công đoàn phải cố gắng động viên, ủng hộ tập thể 
bằng các biện pháp như phải là người gương mẫu đi đầu, động viên tinh thần và kể cả 
vật chất như khen thưởng, xét thi đua và chính sách khác mà Lãnh đạo và Công đoàn 
luôn cố gắng. 

2. VAI TRÒ CÔNG ĐOÀN TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG TẠI ĐƠN VỊ 

- Ngày nay trong giai đoạn đất nước bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại và hội nhập kinh tế quốc tế, vai trò của công đoàn ngày càng được mở rộng và 
phát triển và để xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh là một trong những tiền đề quan 
trọng để củng cố tổ chức Công đoàn hoạt động ngày càng lớn mạnh và đạt được kết quả. 
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- Trong hoạt động chuyên môn của đơn vị, với lực lượng ít so với công tác chuyên 
môn mà tập thể đơn vị phụ trách thì mỗi người đều phải có sự cố gắng hết mình mới 
hoàn thành nhiệm vụ thì trong vai trò của Công đoàn cực kỳ quan trọng là nơi trực tiếp 
đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của Đoàn viên và lao động 
trong đơn vị. 

- Tham mưu cho Lãnh đạo đơn vị các chính sách khen thưởng, lên lương, theo 
sát tâm tư nguyện vọng của từng VCNLĐ khi có những vướng mắc cần tháo gỡ trong 
công tác cũng như trong cuộc sống. 

- Công đoàn có vai trò trong việc tham gia xây dựng một tập thể chất lượng như 
mỗi VCNLĐ không ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt, phải tính tổ chức kỷ luật và là 
cơ sở vững chắc đảm bảo hoạt động của đơn vị. 

- Trong hoạt động xã hội Công đoàn là người đại diện tập thể gắn kết yêu thương; 
lá lành đùm lá rách; đền ơn đáp nghĩa,…đó là một hoạt động thiết thực và ý nghĩa nhất; 
ngoài ra các hoạt động Hội thao dành cho nhiều lứa tuổi như cầu lông, đá banh, kéo co, 
đi bộ là một hoạt động giúp các đơn vị giao lưu với nhau và hơn hết là có sự gắn kết 
giữa các đồng nghiệp trong toàn Trường nói chung, trong đơn vị nói riêng.  

3. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM 

 Thuận lợi 

- Có thể nói vai trò Công đoàn trong tổ chức là quan trọng nhưng để thực hiện tốt 
vai trò đó thì trước tiên cần phải có sự ủng hộ của tập thể; của Lãnh đạo và của Chi bộ. 
Để lãnh đạo tín nhiệm; để tập thể tin tưởng thì đòi hỏi Công đoàn phải là một người tiên 
phong, gương mẫu và công tâm; nếu thiếu 1 trong các yếu tố kể trên thì việc đưa tập thể 
hoạt động chuyên môn cũng như hoạt động công đoàn đạt hiệu quả cao là một nhiệm vụ 
rất khó khăn; 

- Trong đơn vị do tôi là tổ Trưởng Công đoàn từ năm 2017, kế thừa một Tổ trưởng 
đã về hưu và đến nhiệm kỳ mới tôi thấy và khẳng định rằng: một tổ chức không thể 
không có Công đoàn và một tổ chức Công đoàn thành công không thể thiếu sự tín nhiệm 
của Lãnh đạo và của tập thể. Có thể nói tôi rất may mắn làm một trong Ban chấp hành 
Công đoàn phòng Đào tạo; tôi luôn được sự quan tâm và chia sẻ những khó khăn trong 
hoạt động Công đoàn từ phía Lãnh đạo và tập thể, nên mọi khó khăn từ công tác chuyên 
môn đến công tác Công đoàn tôi luôn đạt được kết quả và thành công.   

 Khó khăn 

-  Công tác phong trào: tập thể tích cực tham gia các phong trào do Công đoàn 
Trường tổ chức nhưng vẫn còn hạn chế về số lượng tham gia; và tự tổ chức một phong 
trào của đơn vị vì lực lượng công đoàn viên trẻ trong đơn vị quá ít. 
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- Ban chấp hành Công đoàn và Lãnh đạo đơn vị luôn có những trăn trở khi không 
tổ chức cho tập thể đi nghỉ mát trong dịp nghỉ hè của Trường vì toàn thời gian đó đơn 
vị phải trực tiếp phụ huynh và thí sinh trong công tác tuyển sinh của Trường. 

- Mỗi VCNLĐ phải kiêm nhiệm nhiều công tác cùng lúc nên phải chịu nhiều áp 
lực, căng thẳng nên việc học tập nâng cao trình độ còn hạn chế, viết bài báo cáo, tham 
luận, nghiên cứu khoa học còn khiêm tốn do công tác sự vụ trong năm chiếm nhiều thời 
gian nên không có điều kiện nghiên cứu khoa học, học tập nâng cao trình độ.  

 Bài học kinh nghiệm 

- Được Lãnh đạo và tập thể tín nhiệm nên việc vận động mọi người tham gia vào 
các phong trào chung của trường; kết hợp nhiều đơn vị để tổ chức phong trào tạo thêm 
sự giao lưu, gắn kết hơn với nhiều đồng nghiệp trong nhiều đơn vị hơn; 

- Về công tác chuyên môn, tôi luôn có sự tham mưu lãnh đạo điều phối đồng 
nghiệp hỗ trợ nhau để hoàn thành xuất sắc, đến tốt nhiệm vụ; 

- Có thể không tổ chức cho tất cả VCNLĐ cùng tham gia nghỉ dưỡng cùng nhau; 
những Ban chấp hành Công đoàn đơn vị cùng với Lãnh đạo luôn tạo điều kiện cho tập 
thể tự nghỉ dưỡng với gia đình bằng chuyến đi dã ngoại gần; vận động VCNLĐ thay 
phiên nhau tham gia các chuyến nghỉ dưỡng với Công đoàn Trường; 

- Công đoàn luôn tìm hiểu các khóa bồi dưỡng kiến thức từ ngắn hạn đến dài hạn 
để cho VCNLĐ cùng tham gia; gần đây nhất và nổi bật nhất đó là cuộc thi tìm hiểu kiến 
thức về pháp luật; tạo nên một bầu không khí vui vẻ sau một ngày căng thẳng với công 
tác chuyên môn; sau khi có kết quả; tất cả đồng nghiệp cùng nhau thảo luận kết quả đạt 
được; đó là một hoạt động đầy ý nghĩa vừa trao kiến thức, vừa trao niềm vui đến tập thể 
đồng nghiệp; 

- Bên cạnh đó, không thể không nhắc đến một công cuộc lớn của Công đoàn đơn 
vị đó là đăng ký và thực hiện Chương trình 2: Xây dựng môi trường làm việc văn minh, 
hiện đại, tác phong chuyên nghiệp với 3 nội dung (tập thể và cá nhân) đoàn kết cùng 
nhau thực hiện để đạt được kết quả. 

Tóm lại, để hoạt động Công đoàn đạt kết quả trước nhất phải có sự Lãnh đạo và 
dẫn dắt từ Công đoàn Trường; từ phía Lãnh đạo và sự tin tưởng, tín nhiệm của cả tập 
thể dành cho lãnh đạo Tổ Công đoàn. BCH Công đoàn luôn cố gắng để không phụ niềm 
tin mà tập thể đã trao cho chúng tôi. 
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CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ 

Nguyễn Hoàng Nghĩa 
Chủ tịch Công đoàn Bộ phận 

 

1. GIỚI THIỆU CHUNG 

Số viên chức, người lao động (VC.NLĐ): 27 người, trong đó có 01 Nữ  

Quá trình thành lập và phát triển 

Sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng 30/4/1975, Viện Đại học Cần Thơ được 
tiếp quản. Trong những ngày đầu thành lập Trường Đại học Cần Thơ, Phòng có tên gọi: 
Phòng Giáo dục Chính trị với chức năng vừa giảng dạy các môn lý luận chính trị,  
vừa làm công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống và tổ 
chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật phục vụ công chức viên chức, người lao động 
(CC.VC.NLĐ) và sinh viên. Năm 1980, Phòng được đổi tên thành Phòng Tuyên huấn, 
tiếp tục đảm nhiệm chức năng trên. Từ năm 1992 đến nay, theo sự thống nhất của  
Bộ Giáo dục & Đào tạo và Nhà trường, Phòng đổi tên là Phòng Công tác Chính trị. 

Đơn vị sinh hoạt tại Chi bộ Phòng Công tác Chính trị và Công đoàn bộ phận 
Phòng Công tác Chính trị trực thuộc Công đoàn Trường Đại học Cần Thơ.  

Chức năng: giúp Hiệu trưởng tổ chức chỉ đạo, quản lý, thực hiện tuyên truyền, giáo 
dục Chính trị tư tưởng, chủ trương đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước; giáo dục 
đạo đức, pháp luật, truyền thống, hình thành nhân cách mới, phòng chống tệ nạn xã hội; 
tổ chức thực hiện các hoạt động văn hóa nghệ thuật, nâng cao đời sống tinh thần cho 
CC.VC.NLĐ, sinh viên trong Nhà trường; phối hợp với các đơn vị trong trường, xây dựng 
môi trường giáo dục lành mạnh, nếp sống văn minh “Trường xanh - sạch - đẹp”. 

Tổ chức thực hiện các chương trình công tác, các nghị quyết của Đảng bộ và các 
Ban của Đảng bộ, Công đoàn và Công tác tự quản của trường.  

Nhiệm vụ được giao 

- Nắm bắt tình hình tư tưởng chính trị của CC.VC.NLĐ và sinh viên, đề xuất với 
Hiệu trưởng chủ trương và biện pháp về công tác này, sau đó tổ chức thực hiện; Tổ chức 
học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các chủ trương của ngành; thời sự chính sách; 
sinh hoạt đầu năm, cuối khoá cho sinh viên; các cuộc thi về văn hóa - chính trị - xã hội; 
Tổ chức giáo dục đạo đức, pháp luật, thẩm mỹ cho sinh viên theo các chuyên đề quy định 
của Bộ và yêu cầu của Trường; Tổ chức các cuộc sinh hoạt chung trong toàn trường: các 
ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, của trường, các buổi đối thoại giữa Hiệu trưởng và cán bộ, 
Hiệu trưởng và sinh viên; tổ chức thực hiện đời sống văn hóa, văn minh trong trường.  



 

85 

- Xây dựng môi trường giáo dục, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống tội 
phạm (phối hợp với Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên); Xây dựng hoạt động 
phòng truyền thống của Trường. Hình thành trong sinh viên lòng tự hào về trường mình, 
về dân tộc và đất nước. 

 - Tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật của trường, xây dựng chương trình 
tham gia liên hoan, hội diễn, hội thi văn nghệ của khu vực hoặc ngành. 

 - Thường xuyên cập nhật, chỉnh sửa phim giới thiệu trường, tổ chức ghi hình, 
chụp ảnh các hoạt động của trường để lưu trữ và làm tư liệu; Tổ chức chiếu phim, video 
phục vụ cho CC.VC.NLĐ và sinh viên. 

 - Quan hệ báo chí và truyền thông, theo dõi, tập hợp các thông tin báo, đài,  
có liên quan đến nhà trường để kịp thời thông báo đến Ban giám hiệu, đề xuất biện pháp 
xử lý thông tin nói trên; Tổ chức tuyên truyền các thành tích của Trường ra ngoài xã hội. 
Tuyên truyền các điển hình thi đua trong trường, thực hiện Bảng Vàng vinh danh các 
sinh viên ưu tú vào đẩu các năm học; Là đơn vị tổ chức các sự kiện trong trường nhằm 
tuyên truyền và quảng bá thương hiệu Đại học Cần Thơ. 

 - Chịu trách nhiệm về nội dung và hình thức tuyên truyền, quảng cáo của các tổ 
chức, cá nhân trong và ngoài trường thực hiện trong khuôn viên và xung quanh trường 
thuộc thẩm quyền quản lý của trường. 

 - Chịu trách nhiệm về công tác an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và an toàn, 
trật tự cơ quan, an toàn giao thông trong khuôn viên Trường. 

2. VAI TRÒ CÔNG ĐOÀN TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG TẠI ĐƠN VỊ 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giám sát viên chức, người lao 
động (VC.NLĐ) trong thực hiện các quy chế, nội quy, quy định cơ quan, nâng cao sự 
hiểu biết và chấp hành tốt những nội quy, quy định cũng như không vi phạm pháp luật. 

- Thực hiện cải cách hành chính, kỷ luật kỷ cương hành chính; tổ chức các hoạt 
động văn hóa văn nghệ thể thao; tổ chức các buổi lao động cơ quan theo định kỳ để đảm 
bảo vệ sinh môi trường, khuôn viên cơ quan xanh, sạch, đẹp. 

- Công đoàn bộ phận đơn vị thường xuyên vận động các công đoàn viên tham gia 
các hoạt động phong trào cũng như các cuộc vận động thi đua của Công đoàn cấp trên 
và của Nhà trường. Xem việc hưởng ứng các phong trào thi đua là một trong những giải 
pháp quan trọng để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao và đó cũng là cơ 
sở để xét thi đua, khen thưởng hàng năm của đơn vị. 

- Tham mưu cấp ủy, phối hợp lãnh đạo chuyên môn đồng cấp tạo điều kiện để 
công đoàn viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tiếp tục phát động 
rộng rãi trong VC.NLĐ phong trào thi đua tự học tập, nghiên cứu, sáng tạo và viết đề 
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tài, sáng kiến kinh nghiệm để áp dụng vào thực tiễn công tác chuyên môn. Công đoàn 
chủ động tham gia, phối hợp với chuyên môn tạo điều kiện cho VC.NLĐ tham gia các 
chương trình đào tạo, nâng cao về chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng được yêu cầu ngày 
càng cao của công việc. 

- Công đoàn bộ phận đơn vị đã chủ động phối hợp với chuyên môn đồng cấp 
trong việc phân công nhiệm vụ, đảm bảo đúng người, đúng việc, hợp lí, khoa học tạo 
điều kiện thuận lợi để VC.NLĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Có những hình thức 
động viên, khen thưởng kịp thời đối với những VC.NLĐ có nhiều cố gắng, hoàn thành 
tốt nhiệm vụ được giao. 

- Cùng với chính quyền đồng cấp xây dựng Quy chế phối hợp công tác giữa chính 
quyền đơn vị với Ban chấp hành công đoàn bộ phận đơn vị. Quy chế này quy định về 
việc phối hợp công tác trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ trưởng 
Phòng Công tác Chính trị và Ban Chấp hành Công đoàn bộ phận Phòng Công tác Chính 
trị nhằm xây dựng mối quan hệ hợp tác vì sự phát triển của đơn vị. 

- Thường xuyên đi sâu, đi sát nắm bắt tâm tư tình cảm của đoàn viên công đoàn, 
kịp thời có biện pháp giải quyết những vấn đề nảy sinh trong hoạt động chuyên môn 
cũng như những vấn đề, những khó khăn trong cuộc sống. Hướng dẫn VC.NLĐ biết 
quan tâm đến cộng đồng, hưởng ứng tham gia các hoạt động xã hội- từ thiện, chủ trì 
nhóm nhận phụng dưỡng Bà Mẹ Việt Nam anh hùng Đỗ Thị Đắc tại ấp Phương Quới, 
xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang đến cuối đời; luôn phấn đấu xây 
dựng gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa. 

- Thường xuyên phối hợp với chính quyền kiểm tra, đôn đốc VC.NLĐ thực hiện 
an toàn lao động, phòng chống cháy nổ; thực hiện tốt công tác bảo hộ lao động, không 
để xảy ra tai nạn lao động, mất an toàn lao động.  

- Thăm hỏi, động viên và thực hiện đúng chính sách đối với những VC.NLĐ có 
hoàn cảnh khó khăn, đau yếu hoặc gia đình có hữu sự. Chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích 
chính đáng của VC.NLĐ, như chế độ nghỉ ốm, nghỉ phép, nghỉ bù (khi tham gia làm 
ngoài giờ) hoặc chi thù lao làm ngoài giờ, trực tăng ca… 

- Chăm lo đời sống tinh thần và vật chất cho VC.NLĐ thông qua nhiều hình thức: 
Tạo điều kiện làm việc tốt hơn, động viên, hỗ trợ VC.NLĐ cố gắng học tập, nâng cao 
trình độ chuyên môn, nghiệp vụ… hoặc tổ chức “Mừng sinh nhật tập thể” cho VC.NLĐ 
(mỗi Quý/lần), tổ chức đi tham quan, nghỉ dưỡng dịp hè cho VC.NLĐ và thân nhân. 

3. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM 

 Thuận lợi 

- Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của Đảng ủy – Ban 
Giám hiệu và lãnh đạo của đơn vị nên rất thuận lợi trong việc triển khai công tác. 
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- Cơ sở vật chất của Nhà trường ngày càng khang trang, phòng làm việc, phương 
tiện, công cụ làm việc được nâng cấp, trang bị những thiết bị mới, khá hiện đại; mạng 
Internet và hệ thống Wifi được lắp đặt và nối kết đến tận các khoa, viện, phòng ban, 
trung tâm và các khu nhà học; hệ thống Camera an ninh đã được đầu tư và bảo trì, nâng 
cấp thường xuyên nên hỗ trợ đắc lực cho công tác giám sát, theo dõi và phát hiện kẻ xấu 
cũng như quản lý tốt tình hình giao thông trong khuôn viên Trường.  

- Có Hội trường Rùa sức chứa gần 1400 chỗ ngồi với trang thiết bị đủ đáp ứng, 
phục vụ tốt cho các sự kiện lớn, các lễ hội và hoạt động giao lưu, văn hóa văn nghệ… 

- Môi trường, cảnh quan của Nhà trường vừa hiện đại vừa xanh - sạch - đẹp... 

- Nội quy, nề nếp tác phong của VC.NLĐ và sinh viên rất cơ bản, là nền tảng để 
Nhà trường và đơn vị phát triển bền vững.  

 Khó khăn 

- Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại hạn chế: Còn tình 
trạng ý thức trách nhiệm của một số VC.NLĐ chưa cao, chưa phát huy tính chủ động, 
nhạy bén, sáng tạo trong công tác phục vụ, nắm bắt tình hình; nhận thức, trách nhiệm 
của một số đoàn viên công đoàn trong xây dựng và thực hiện nề nếp, tác phong chưa 
cao, chưa tham gia nhiệt tình các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao, tổng vệ sinh 
khuôn viên cơ quan... 

- VC.NLĐ của đơn vị phần lớn là vị trí nhân viên bảo vệ, nhân viên kỹ thuật, 
nhân viên phục vụ… nên mức lương thấp, không có thêm nguồn thu nhập trong khi hoàn 
cảnh gia đình lại có nhiều khó khăn.  

- Với tình hình hiện tại, Tổ bảo vệ đang thiếu nhân sự nhất là khi khu vực giáp 
bờ kinh búng xáng đang thi công, chưa có tường rào nên rất khó khăn trong việc đảm 
bảo an ninh trật tự tại khu vực này. Đồng thời, Tổ bảo vệ phải di dời từ cổng B vào dãy 
xưởng in và phòng Y tế để giao mặt bằng thi công dự án ODA nên gây ra nhiều khó 
khăn trong việc sắp xếp nhân sự, tuần tra để đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian này. 

 Bài học kinh nghiệm 

- Bằng những việc làm cụ thể thiết thực, Công đoàn bộ phận đơn vị đã góp phần 
quan trọng tạo sự đoàn kết, thống nhất trong đơn vị, công đoàn viên, VC.NLĐ ngày 
càng phấn khởi, yên tâm công tác, giữ gìn và phát huy những thành tích đạt được của 
đơn vị. 

- Công đoàn bộ phận đơn vị chủ động tham gia, phối hợp với chuyên môn đồng 
cấp tổ chức các phong trào, hoạt động như tự học tập nâng cao trình độ của đội ngũ 
VC.NLĐ, các hoạt động giao lưu, các phong trào thể thao, văn hóa văn nghệ; Tạo điều 
kiện cho VC.NLĐ tham gia các hoạt động phong trào, các chương trình đào tạo,  
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nâng cao về chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của công 
việc, giúp VC.NLĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

- Công đoàn bộ phận đơn vị tạo được niềm tin của VC.NLĐ, là nơi để VC.NLĐ 
thổ lộ tâm tư, tình cảm cũng như những mong muốn trong đời sống thường ngày, vì vậy 
Công đoàn bộ phận đã nắm bắt được phần lớn tâm tư, nguyện vọng của VC.NLĐ, từ đó 
tìm cách phối hợp với chính quyền có hướng giải quyết những khó khăn vướng mắc, 
giúp VC.NLĐ vượt qua khó khăn, vươn lên, hoàn thành nhiệm vụ và thành công trong 
cuộc sống. 
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TỔ CÔNG ĐOÀN NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

      Nguyễn Bạch Đan 
Đoàn viên công đoàn đơn vị 

  

1. GIỚI THIỆU CHUNG 

 Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ (ĐHCT) là tổ chức xuất bản hoạt động trên lĩnh 
vực tư tưởng, văn hóa; xuất bản các ấn phẩm phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa 
học của Trường ĐHCT và nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của 
vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) theo quy định của Luật xuất bản và các quy 
định của pháp luật Việt Nam. Nhà xuất bản là đơn vị sự nghiệp có thu, tự chủ một phần 
kinh phí hoạt động, có tư cách pháp nhân, có tài khoản ngân hàng và con dấu riêng,  
có quyền và nghĩa vụ dân sự, chịu trách nhiệm về hoạt động sản xuất kinh doanh. 

 Theo Quyết định số 79/QĐ-CĐ ngày 07/9/2019 của Ban Thường vụ Công đoàn 
Trường, quyết định chuyển sinh hoạt Công đoàn cho 04 Đoàn viên công đoàn, thuộc bộ 
phận Tạp chí Khoa học của Trường đang sinh hoạt tại tổ Công đoàn Trung tâm Thông 
tin và Quản trị mạng đến sinh hoạt tại Tổ Công đoàn Nhà xuất bản. Như vậy Tổ Công 
đoàn Nhà xuất bản có hai bộ phận là Nhà xuất bản và Tạp chí Khoa học. Số lượng đoàn 
viên công đoàn hiện nay là 10 người. 

 Tạp chí Khoa học Trường ĐHCT có nhiệm vụ ưu tiên phổ biến và trao đổi các 
kết quả nghiên cứu khoa học của viên chức, sinh viên Trường và của các nhà khoa học, 
các cơ quan ngoài trường; góp phần thúc đẩy ứng dụng các thành tựu khoa học vào sự 
phát triển kinh tế - xã hội đặc biệt là của ĐBSCL; góp phần nâng cao thương hiệu,  
uy tín và chất lượng của Trường ĐHCT. 

 Công tác chuyên môn của cả hai bộ phận (Nhà xuất bản và Tạp chí Khoa học) 
trong năm học 2018 – 2019 luôn được phát huy, cải tiến có hiệu quả trong việc thực 
hiện nhiệm vụ chuyên môn. Hoạt động sản xuất dịch vụ cũng đã được sắp xếp khoa học 
ổn định, đã có nhiều tiến triển, đem lại hiệu quả rõ rệt hơn trước. Đội ngũ viên chức, 
người lao động (VC.NLĐ) của đơn vị trong thời điểm hiện tại là 10 người, trong đó có 
04 đoàn viên công đoàn là biên chế, 03 đoàn viên công đoàn hợp đồng trường dài hạn 
và 03 đoàn viên công đoàn là hợp đồng do đơn vị trả lương. 

2. VAI TRÒ CÔNG ĐOÀN TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG TẠI ĐƠN VỊ 

 Công đoàn đơn vị luôn quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp 
pháp, chính đáng của công đoàn viên thông qua các hoạt động trợ cấp, thăm hỏi, chăm 
lo đời sống cho công đoàn viên; chúc mừng sinh nhật và tặng quà cho công chức viên 
chức, thăm hỏi công đoàn viên và thân nhân khi ốm đau; tổ chức đi du lịch nghỉ dưỡng 
vào dịp nghỉ hè.  
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 Bên cạnh đó, được sự chỉ đạo trực tiếp từ Công đoàn Trường và Chi bộ Đảng,  
tổ Công đoàn phối hợp cùng chính quyền đơn vị, triển khai và phổ biến kịp thời các chế 
độ chính sách, văn bản của Công đoàn cấp trên nhằm mục đích: không ngừng nâng cao 
nhận thức về pháp luật, tính tự giác trong công tác và cuộc sống đối với công đoàn viên 
trong đơn vị. Duy trì vận động đoàn viên công đoàn luôn trau dồi và học tập "Tư tưởng, 
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí".  

Với vai trò Công đoàn là đại diện bảo vệ quyền và nghĩa vụ chính đáng, hợp pháp 
của người lao động, đã tích cực tham gia trong Hội đồng xét thi đua khen thưởng,  
kỷ luật và xét nâng bậc lương hàng năm cho VC.NLĐ trong đơn vị. Vận động đoàn viên 
công đoàn tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động mang tính xã 
hội rộng lớn như: đóng góp các quỹ xã hội từ thiện; Hội diễn văn nghệ truyền thống 
trường Đại học Cần Thơ; Hội thao truyền thống Công đoàn Trường và Hội thao Trường 
hàng năm.  

Công đoàn đã có những hành động thiết thực, luôn nắm bắt kịp thời sự chỉ đạo 
của Công đoàn cấp trên cùng với các hoạt động của Trường và đơn vị, luôn hoàn thành 
tốt công tác chuyên môn và các hoạt động phong trào Công đoàn và phong trào chung 
của Trường, khắc phục nhiều khó khăn vướng mắc để ổn định đời sống, thu nhập,  
việc làm cho cán bộ viên chức, mọi chế độ, nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động 
luôn được bảo đảm. 

3. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM 

Được sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Công đoàn Trường và Chi bộ cùng với sự 
hỗ trợ của Chính quyền đơn vị, cộng với sự đoàn kết, phối hợp trong công tác của mỗi 
công đoàn viên, các hoạt động của tổ Công đoàn luôn ổn định, đa số VC.NLĐ trong đơn 
vị luôn đề cao tinh thần vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn vừa thực hiện tiết 
kiệm vật tư, điện, nước trong sản xuất và tham gia tốt các hoạt động phong trào do Nhà 
trường và Công đoàn cấp trên phát động. 

Tuy nhiên, tổ Công đoàn Nhà xuất bản còn gặp một số khó khăn do số lượng công 
đoàn viên còn ít và chia làm hai bộ phận làm việc ở hai địa điểm xa nhau nên khó tập 
trung. Mỗi cá nhân còn phải kiêm nhiệm nhiều việc trong công tác chuyên môn, dẫn đến 
không có nhiều thời gian tham gia đầy đủ các hoạt động công đoàn. Ban Chấp hành Công 
đoàn đơn vị chỉ có 01 tổ trưởng nên các hoạt động đôi khi còn bị động, thiếu chiều sâu.  

Từ những khó khăn trên, Công đoàn và Chính quyền đơn vị thống nhất phối hợp 
giữa công tác chuyên môn và hoạt động công đoàn được triển khai song song trong các 
buổi họp giao ban đơn vị và qua email group của cả hai bộ phận (Nhà xuất bản và  
Tạp chí Khoa học), vì vậy hiệu quả giữa công tác chuyên môn và hoạt động công đoàn 
luôn được bảo đảm và hiệu quả.  
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CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN  
ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 

Nguyễn Văn Nhiều Em 
Đoàn viên công đoàn đơn vị 

 

1. GIỚI THIỆU CHUNG 

Viện Nghiên cứu Phát triển ĐBSCL là đơn vị thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, 
giảng dạy và chuyển giao khoa học kỹ thuật trực thuộc ĐHCT. Viện đào tạo ngành 
HTNN và PTNT từ bậc đại học, cao học và tiến sĩ. Lĩnh vực nghiên cứu của Viện rất đa 
dạng từ tài nguyên cây trồng, hệ thống nông nghiệp, kinh tế-xã hội, chính sách cấp địa 
phương, vùng và quốc gia. Viện có thế mạnh về nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc 
tế cũng như mạng lưới hợp tác ở các tỉnh ĐBSCL. Hệ thống chính trị trong Viện vững 
mạnh, CBVC đoàn kết, thống nhất vì mục tiêu chung phát triển Viện và Trường ĐHCT. 
Công tác chính trị tư tưởng được giữ ổn định, diễn biến an ninh chính trị trật tự an toàn 
xã hội được đảm bảo. 

Đội ngũ CĐV, NLĐ Viện hiện nay có 28 người (20 Nam và 8 Nữ). Trong đó, 
biên chế và hợp đồng do Trường trả lương là 18 người, số còn lại là cán bộ hợp đồng do 
Viện trả lương là 10 CĐV. Số CĐV, NLĐ có trình độ Tiến sĩ là 11 (trong đó học hàm 
PGS là 4), thạc sỹ là 12, còn lại là ĐH và trung cấp chuyên nghiệp. Tổng số đoàn viên 
Công đoàn là 28. Công đoàn VNCPT ĐBSCL gồm 3 tổ CĐ trực thuộc cùng phối hợp 
chặc chẽ với chính quyền chăm lo cho lợi ích chính đáng của cán bộ, nhà giáo và người 
lao động. Khi có các vấn đề khó khăn xảy ra, CCVCNLĐ cùng bàn bạc và đưa ra giải 
pháp giải quyết. Các chế độ chính sách có liên quan đều được giải đáp thỏa đáng và 
quyền lợi của cán bộ, nhà giáo và người lao động được đảm bảo. 

Đối với CĐV, NLĐ là giảng viên, theo chế độ phụ cấp thâm niên, phụ cấp ưu đãi 
đối với nhà giáo và tiền chi giảng dạy vượt giờ trong năm cũng góp phần gia tăng thu 
nhập. Đối với CB khác, thu nhập thông qua việc tham gia các dự án, đề tài nghiên cứu 
khoa học hợp tác quốc tế và địa phương.  

Trong năm học vừa qua, CĐ VNCPT ĐBSCL đã tích cực theo dõi về tình hình 
đời sống của CĐV và người lao động để giải quyết kịp thời những chế độ chính sách có 
liên quan. Tuy điều kiện làm việc còn nhiều khó khăn nhưng đa số CĐV và người lao 
động đã thích nghi tốt với môi trường làm việc và có nhiều đóng góp vì sự phát triển 
của Viện cũng như của Đại học Cần Thơ. Đặc biệt là CĐV là cán bộ hợp đồng Viện trả 
lương phần nào đã yên tâm công tác. 
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2. VAI TRÒ CÔNG ĐOÀN TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG TẠI ĐƠN VỊ 

Công đoàn Viện đã tổ chức cho CCVCNLĐ thảo luận, đóng góp ý kiến vào 
những văn bản của của ngành Giáo dục và của Nhà trường liên quan đến nghĩa vụ, 
quyền, lợi ích hợp pháp của CCVCNLĐ. Đối với các văn bản quan trọng như:  
Quy định về chế độ làm việc đối với giảng viên, Quy chế chi tiêu nội bộ,... Công đoàn 
tổ chức lấy ý kiến trực tiếp và lắng nghe các ý kiến từ Công đoàn viên, đề xuất những 
ý kiến hợp lý, chính đáng trực tiếp với ban lãnh đạo Viện và lãnh đạo Công đoàn 
trường về các thông tin liên quan. 

Giám sát và thực hiện tốt chế độ chính sách cho CĐV, NLĐ. Công đoàn đã tổ 
chức tọa đàm cho CĐV, NLĐ 1 lần trong năm để CBVC nêu lên những khó khăn cũng 
như tâm tư nguyện vọng của mình trong công việc, trong quan hệ công tác,… luôn quan 
tâm thăm hỏi, thăm ốm, hiếu hỷ. 

Công đoàn còn vận động huy động nguồn quỹ tương trợ nhằm mục đích hỗ trợ 
cho CBVC và CĐV mượn tạm để giải quyết khó khăn trong những lúc cần thiết. 

BCHCĐ đã tham mưu, tham gia giúp đỡ CCVC-NLĐ khắc phục khó khăn, vướng 
mắc trong công tác chuyên môn nghiệp vụ, trong cuộc sống, tư tưởng, tình cảm cũng 
như những chế độ của CĐV. 

BCH Công đoàn đã giám sát đơn vị trong việc thực hiện tốt quy chế dân chủ ở 
cơ sở trong công tác nhân sự của đơn vị. 

CĐ VNCPT ĐBSCL luôn khuyến khích động viên CBVCNLĐ tham gia đóng 
góp đổi mới và hoàn thiện nội dung, phương pháp hoạt động của công đoàn. CĐ VNCPT 
ĐBSCL luôn tiếp nhận các đóng góp trên tinh thần cầu tiến và xây dựng.  

CĐ VNCPT ĐBSCL luôn tích cực tìm kiếm và vận động nguồn kinh phí từ phía 
chính quyền thông qua việc các chương trình dự án đang triển khai tại Viện nhằm bổ 
sung kinh phí hỗ trợ cho các hoạt động thiết thực của Viện. BCH Công đoàn đã tìm được 
nguồn kinh phí từ sản xuất lúa là 50 triệu đồng, nhằm có kinh phí hỗ trợ cho các hoạt 
động như: hỗ trợ khám sức khỏe định kỳ cho các CĐV là hợp đồng đơn vị trả lương, tổ 
chức tham quan, dã ngoại, hỗ trợ cho các CĐV gặp khó khăn đột xuất,... Các hoạt động 
của CĐ đều thực hiện trên tinh thần tiết kiệm và đúng mục đích sử dụng.  

3. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

 Thuận lợi 

 Được sự quan tâm hỗ trợ đặc biệt từ phía Lãnh đạo Viện và CĐ trường. 

 CBVCNLĐ luôn quan tâm cải thiện trình độ chuyên môn nghiệp vụ. 

 CBVCNLĐ CĐ VNCPT ĐBSCL rất đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau. 
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 Công đoàn Viện phối hợp các hoạt động với chính quyền trong các nội dung 
hoạt động, sát với kế hoạch từng năm học.  

 Có nguồn kinh phí 50 triệu đồng/ năm từ hoạt động sản xuất. 

 Khó khăn 

 Chưa có nhiều hoạt động thật sự thú vị và bổ ích để CBVCNLĐ nhiệt tình 
tham gia. 

 BCH CĐ VNCPT ĐBSCL chưa tập trung đầu tư nhiều trong công tác CĐ nên 
các hoạt động công tác vận hành và quản lý chưa thật sự tốt.  

 Khó quy tụ đông đảo VCNLĐ cùng tham gia hoạt động CĐ vì nhiều VCNLĐ 
phải tham gia giảng dạy, nhiều chương trình, dự án và đang tham gia học tập nâng cao 
trình độ nên không có thời gian.  

 VCNLĐ Viện chưa tích cực tham gia và thể hiện hết vai trò của mình trong 
các hoạt động và công tác của CĐ vì nhiều lý do. 

 Những đề xuất, kiến nghị đối với công đoàn đơn vị 

 BCH cần đẩy mạnh các hoạt động đã được xác định, cần phân chia trách nhiệm 
rõ ràng, công khai dân chủ, thưởng- phạt phân minh. 

 Các ý kiến và đề xuất của Công đoàn là đại diện cho người lao động. Do đó, 
cần độc lập và minh bạch với các chỉ đạo của chuyên môn đồng cấp. 

 Vai trò của công đoàn cần được chính quyền quan tâm và tôn trọng hơn trong 
các hoạt động.  

 Công đoàn phải thật sự là niềm tin, là nơi gửi gắm những tâm tư, nguyện vọng 
và bảo vệ được quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động. 
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TỔ CÔNG ĐOÀN VĂN PHÒNG ĐẢNG VÀ CÁC ĐOÀN THỂ 

Đinh Thị Hương1, Nguyễn Thị Phương Thảo2 
1Tổ trưởng Tổ công đoàn 

                                                2Phó Bí thư Đoàn trường 

 

1. GIỚI THIỆU CHUNG 

Tổ Công đoàn Văn phòng Đảng và các Đoàn thể là tổ ghép của 05 đơn vị:  
VP. Đảng, VP. Công đoàn, VP. Đoàn thanh niên, Phòng Thanh tra Pháp chế, Trung tâm 
Tư vấn, hỗ trợ và Khởi Nghiệp sinh viên dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ 
Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Ban Thường vụ Công đoàn Trường và Đoàn thanh niên 
Trường.  

Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị là tham mưu giúp việc cho lãnh đạo Đảng, chính 
quyền, đoàn thể về các mặt công tác Đảng, Đoàn thanh niên, Công Đoàn, Thanh tra 
Pháp chế của Nhà trường. Cán bộ viên chức của đơn vị luôn nhiệt tình, có trách nhiệm, 
có kinh nghiệm trong công việc, luôn trau dồi trình độ chuyên môn nghiệp vụ, không 
ngừng nâng cao hiệu quả công tác.  

Tình hình đội ngũ của tổ Công Đoàn có: 16 đ/c là công đoàn viên, trong đó nữ là 
06 đ/c. 

- Về trình độ chuyên môn: Đại học 09 đ/c, Thạc sĩ có 04 đ/c, Tiến sỹ 03.  

- Về trình độ chính trị: Cao cấp có 05 đ/c. 

+ Đời sống hầu hết CBVC trong đơn vị tương đối ổn định nên rất yên tâm 
công tác. 

+ Chế độ chính sách đối với người lao động trong đơn vị luôn được quan tâm 
và thực hiện nghiêm túc, bảo đảm công bằng, minh bạch, đúng chế độ chính sách của 
Nhà nước. 

 + Tư tưởng của cán bộ viên chức luôn kiên định, vững vàng trước tình hình chính 
trị, kinh tế xã hội của đất nước và thế giới có nhiều biến động. 

Có năng lực và ý thức tiếp cận tốt các chủ trương đổi mới của đất nước, của ngành 
giáo dục và Công đoàn giáo dục Việt Nam. 

2. VAI TRÒ CÔNG ĐOÀN ĐƠN VỊ TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG TẠI ĐƠN VỊ 

Về công tác chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính 
đáng của đội ngũ cán bộ, NGNLĐ; tham gia quản lý, xây dựng mối quan hệ lao động 
hài hòa, ổn định: 
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Với vai trò là người đại diện của CNVCLĐ, Công đoàn đơn vị luôn chủ động 
phối hợp với chính quyền đồng cấp nhằm hoàn thành tốt việc chăm lo quyền, lợi ích hợp 
pháp của CNVCLĐ. 

Công đoàn đơn vị đã phối hợp với chính quyền đồng cấp kiểm tra giám sát và 
kiến nghị những chính sách hiện hành đối với nhà giáo và lao động như xét phụ cấp độc 
hại cho cán bộ, xét trang bị bảo hộ lao động, xét nâng lương cho CBVC hàng năm, tham 
gia bình xét thi đua – khen thưởng, đề bạt, bổ nhiệm, vv. 

Hoạt động chăm lo đời sống cho cán bộ giáo viên: Thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ, 
nhắc nhở Khám sức khỏe phụ nữ và CBVC hàng năm; Kịp thời trợ cấp khó khăn đột 
xuất cho công đoàn viên. Trợ cấp lễ, tết cho CBVC của đơn vị đã nghỉ hưu theo quy 
định của Trường. Nhân ngày quốc tế thiếu nhi 1/6 và trung thu tổ chức hoạt động vui 
chơi và tặng quà cho các cháu con CBVC tại đơn vị. 

-  Tổ chức thăm hỏi các công đoàn viên bị bệnh, tổ chức quyên góp ủng hộ cho 
02 công đoàn viên bị phẫu thuật và bệnh hiểm nghèo. 

- Lập danh sách viên chức đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu và đăng ký mua 
bảo hiểm tai nạn năm 2019. 

- Họp xét thi đua, khen thưởng, xét nâng bậc lương được tiến hành đúng theo 
hướng dẫn, quy định của trường một cách dân chủ và công khai, minh bạch. 

- Công tác chế độ chính sách đã được tổ chức thực hiện tốt, theo đúng chủ trương, 
chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, đã hoàn thành các hồ sơ thủ tục giải 
quyết các chế độ chính sách cho CBVC của đơn vị, cụ thể: xét duyệt nâng bậc lương 
thường xuyên, nâng lương trước hạn và phụ cấp thâm niên vượt khung năm 2018. 

- Công tác kiểm tra bảo hộ lao động và an toàn vệ sinh lao động trong đơn vị 
được thực hiện thường xuyên, các thiết bị phòng cháy, chữa cháy luôn được kiểm tra, 
bảo dưỡng. 

- Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; ngày 10/06/2019 đã tổ chức tốt Hội nghị 
CBVC đơn vị hàng năm theo đúng hướng dẫn của cấp trên. 

Thực hiện tốt công tác bảo hộ lao động, an toàn vệ sinh lao động và có ý thức bảo 
vệ môi trường. 

Tuyên truyền, vận động đội ngũ người lao động thực hiện đường lối, chủ 
trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, chủ trương công 
tác công đoàn, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục: 

- Phối hợp với chính quyền tham gia có hiệu quả về công tác tuyên truyền giáo 
dục, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và xây dựng quy hoạch, bồi dưỡng 
công chức, viên chức và người lao động. 
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Thường xuyên nhắc nhở CBVC thực hiện nghiêm quy định về văn hóa công sở 
của nhà trường; 

- Phổ biến nội dung trong cuốn Sinh hoạt công đoàn, các văn bản liên quan 
đến công tác chính quyền, chủ trương, chính sách liên quan đến quyền lợi CBVC. 
Tạo điều kiện cho công đoàn viên nắm bắt tình hình thời sự, xã hội qua các thông tin 
báo, đài, mạng.  

-  Công đoàn viên nhiệt tình, tận tụy với công việc, đảm bảo thời gian, khối 
lượng, chất lượng công việc được giao; xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, trường học; 
văn hóa công sở trong khi thực hiện nhiệm vụ, thái độ lịch sự, hòa nhã và khiêm tốn 
khi giao tiếp. 

-  Phối hợp với chính quyền đồng cấp thực hiện chỉ thị 40/CT-TW của Ban  
Bí thư và Quyết định 09/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về “Xây dựng, nâng cao 
chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục” 

Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động mang tính xã hội 
rộng lớn trong đội ngũ cán bộ, nhà giáo và người lao động: 

 Công tác chỉ đạo, phối hợp và các giải pháp thực hiện tổ chức các phong trào thi 
đua yêu nước, các cuộc vận động (do Tổng Liên đoàn, ngành, địa phương, Trường và 
đơn vị phát động):  

 Mỗi CBVC đều đăng ký danh hiệu thi đua vào mỗi đầu năm học, làm mục tiêu 
phấn đấu thi đua, xét danh hiệu thi đua cuối năm; 

 Tổ chức thực hiện và triển khai phong trào thi đua “Hai tốt”, phong trào  
“Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Công đoàn vận động 100% CBVC 
tham gia tích cực, đầy đủ trong việc thực hiện cuộc vận động: “Nói không với tiêu cực 
trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” và thực hiện kỳ thi nghiêm túc;  
“Mỗi Thầy, Cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học tập và sáng tạo”; “Dân chủ - Kỷ 
cương – Tình thương và Trách nhiệm”; “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích 
cực”; “Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn”; tham gia phong 
trào “Đền ơn đáp nghĩa” như đóng góp xây dựng nhà công vụ, nhà tình nghĩa. 

 Công tác thi đua được tổ Công đoàn triển khai tốt như tham gia phong trào thi 
đua Chương trình 2 của Công đoàn Trường phát động tạo được cảnh quan bên trong, 
bên ngoài nơi làm việc sạch đẹp và tạo được nề nếp làm việc chuẩn mực.  

Tham gia Hội thao truyền thống Công đoàn trường năm 2019 với các phòng ban 
kết quả đạt giải Nhì toàn đoàn. 

Tham gia thi hát quốc ca với các đơn vị phòng ban đạt giải Nhất. 
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Tham gia thi kiến thức pháp luật online 2 đợt 13/17 đ/c tham gia (04 đ/c trong 
BTC nên không tham gia). 

Tổ Công Đoàn tham gia phụng dưỡng Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng Đỗ Thị Đắc ở 
xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. 

 Tham gia các khoản đóng góp khác do công đoàn trường phát động: Quỹ tấm 
lòng Vàng, Quỹ xây dựng nhà tình thương, Tháng hành động vì trẻ em, ngày vì người 
nghèo …vv.  

Tham gia chơi hụi không lãi để giúp đỡ các công đoàn viên với nhau khi gặp 
khó khăn. 

Một số phong trào điển hình do Đoàn Trường phát động đã gây được nhiều tiếng 
vang như phong trào Hiến máu tình nguyện; tổ chức vận động quyên góp ủng hộ đồng 
bào bị thiên tai, quyên góp “vì biển đảo quê hương”; tổ chức Chương trình “Tiếp sức 
mùa thi”; Tiếp sức đến trường; Mùa hè xanh; tổ chức các hoạt động giúp đỡ Trung tâm 
nuôi dạy trẻ, người già neo đơn,… 

Về Đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động công đoàn, nâng cao chất lượng 
đội ngũ cán bộ và hiệu quả hoạt động của công đoàn đơn vị, xây dựng tổ chức công 
đoàn vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh: 

- Tham gia góp ý dự thảo Luật Lao Động do công đoàn Giáo dục Việt Nam 
phát động.  

-  Thường xuyên phân công trách nhiệm và phối hợp với lãnh đạo đơn vị trong 
các hoạt động.  

- Kết quả giá xếp loại tổ Công đoàn năm học 208-2019:  Tổ Công đoàn Vững 
Mạnh xuất sắc, được Công đoàn Trường đề nghị tặng Bằng khen của Công Đoàn Giáo 
Dục Việt Nam. 

- Thường xuyên nhắc nhở Công đoàn viên về công tác phòng, chống cháy nổ,  
an toàn và tiết kiệm điện nước trong đơn vị. 

- Tham gia tập huấn cán bộ công đoàn các cấp đầy đủ vào mỗi đầu nhiệm kỳ do 
CĐ trường tổ chức: 4/4 đồng chí tham dự tập huấn phần mềm quản lý công đoàn, tập huấn 
cán bộ Công đoàn và tập huấn kỹ năng viết tin, chụp ảnh do Công đoàn trường tổ chức. 

- Công tác tham gia xây dựng Đảng, kế hoạch bồi dưỡng đoàn viên ưu tú, giới 
thiệu cho Đảng xem xét kết nạp: trong năm giới thiệu được 01 đoàn viên ưu tú đi học 
lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng. 

Công tác nữ công:  

- Tổ chức gặp mặt, giao lưu chia sẻ thông tin cho công đoàn viên của đơn vị nhân 
ngày 08/3, 20/10, Ngày gia đình Việt Nam 28/6 và Tết Nguyên Đán.  
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- Tổ chức tặng quà và vui chơi cho các thiếu nhi là con cán bộ của Phòng nhân 
ngày 01/6 và Trung thu. 

- Thường xuyên trao đổi và thông tin đến công đoàn viên về chế độ, chính sách 
hoặc các sự kiện lớn của Trường thông qua hệ thống email.  

- Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt nữ công do Ban nữ công trường tổ chức, 
tham gia hội thao, Hội diễn văn nghệ… 

- 100% chị đăng ký Hai giỏi cấp trường, kết quả 6/6 chị đạt Hai giỏi cấp trường 
năm học 2018-2019. 

Công tác đối ngoại: 

 Phối hợp với các đơn vị tổ chức có hiệu quả các hoạt động đối ngoại, góp phần 
đẩy nhanh hội nhập quốc tế, nâng cao chất lượng đội ngũ, chất lượng giáo dục, đào tạo:  

 Tham gia tổ chức cho cán bộ công đoàn đi giao lưu thể thao với các trường đại 
học tại Đồng Tháp. 

 Đoàn trường đã cử các đơn vị trực thuộc tham gia các hoạt động giao lưu, chúc 
tết bộ đội biên giới tại An Giang và Kiên Giang, các đơn vị Đoàn, Hội tổ chức nhiều 
chuyến thăm, giáo dục truyền thống cho Đoàn viên, Hội viên tại các điểm di tích lịch 
sử, các địa danh văn hóa trong vùng. 

3. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM 

 Thuận lợi 

+ Về Phong Trào, tổ Công đoàn tích cực tham gia các hoạt động do Công đoàn 
Trường đề ra. Sinh hoạt lành mạnh thúc đẩy phong trào thể dục thể thao, thực hiện nếp 
sống văn minh. Tổ Nữ công tham gia tích cực các sinh hoạt nữ công do công đoàn trường 
phát động. 

+ Được Chi bộ Đảng, lãnh đạo chính quyền quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ trong các 
hoạt động của công đoàn; 

+ BCH có trách nhiệm trong công tác, tập thể đoàn kết, dân chủ trong đơn vị 
được tôn trọng và phát huy. 

 Khó khăn 

+ Do tổ công đoàn được ghép bởi 05 đơn vị độc lập nhau nên việc hỗ trợ nhau 
trong công tác đôi khi còn hạn chế.  

+ Do đặc thù công việc của Đoàn Thanh niên là tổ chức Mùa hè tình nguyện cho 
Sinh viên nên chưa chủ động trong việc sắp xếp thời gian cho viên chức đi tham quan 
nghỉ dưỡng vào dịp nghỉ hè. 
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 Bài học kinh nghiệm 

+ Phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo đơn vị, Chi bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ 
công tác của chính quyền và thực hiện kế hoạch hoạt động của Công đoàn; 

+ Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, đề xuất và điều chỉnh việc thực hiện 
chế độ chính sách đối với CBVC tại đơn vị;  

+Thực hiện vai trò giám sát chính quyền trong việc thực hiện nghị quyết Hội nghị 
cán bộ viên chức hàng năm, nhắc nhở CBVC chấp hành tốt kỷ luật lao động, tác phong 
làm việc, luật giao thông đường bộ, ứng xử văn minh, giữ gìn vệ sinh chung 

+ Luôn tranh thủ sự chỉ đạo của Chi bộ, sự quan tâm ủng hộ của lãnh đạo chính 
quyền, theo dõi và tuân thủ các hoạt động của Công đoàn trường;  

+ Nhiệt tình tham gia các phong trào văn hóa, thể thao do công Đoàn trường 
phát động. 

+ Thực hiện tốt quy chế dân chủ, phát huy sức mạnh tập thể, tạo sự đoàn kết nhất 
trí cao trong đơn vị.  
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TỔ CÔNG ĐOÀN  
TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ QUẢN TRỊ MẠNG 

Triệu Minh Thành 
Tổ trưởng Tổ Công đoàn 

 

1. GIỚI THIỆU CHUNG 

Trung tâm thông tin và Quản trị mạng (TTTT&QTM) có chức năng, nhiệm vụ 
tham mưu cho Ban Giám hiệu trong việc xây dựng, quản lý và phát triển: cơ sở hạ tầng 
hệ thống máy tính, các dịch vụ và các ứng dụng trên hệ thống mạng, Website của 
Trường. Hỗ trợ các đơn vị trong Trường về xây dựng, quản lý và phát triển mạng cục 
bộ và các Website của các đơn vị. Hỗ trợ các đơn vị và cá nhân trong Trường trong việc 
sử dụng các dịch vụ và các ứng dụng trên hệ thống mạng của Trường. 

Với sự chỉ đạo của chi ủy và hỗ trợ của lãnh đạo đơn vị, Tổ Công đoàn 
TTTT&QTM đã có những hoạt động bám sát kế hoạch khung của Công đoàn Trường 
và các hoạt động của nhà trường cũng như Nghị quyết mà Công đoàn đơn vị đã đề ra; 
luôn kịp thời vận động viên chức, người lao động (VC-NLĐ) tham gia tốt các phong 
trào thi đua và hoàn thành các công tác được giao. 

Tư tưởng của hầu hết VC-NLĐ đều yên tâm công tác, tin tưởng vào đường lối 
lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; tự giác chấp hành chính sách pháp luật của Đảng và 
Nhà nước; thực hiện tốt các quy chế, quy định của ngành, của cơ quan. 

Tập thể trong đơn vị luôn đoàn kết, thống nhất cao và giúp nhau hoàn thành nhiệm 
vụ, có tinh thần tương thân tương ái. Có tư tưởng chính trị tốt, yên tâm công tác, tác 
phong mẫu mực, có trình độ chuyên môn vững vàng. 

Tổng số VC-NLĐ của đơn vị hiện nay là 09 người, trong đó có 04 nữ. Trình độ 
VC-NLĐ của đơn vị có 04 thạc sĩ, 04 đại học và 01 cao đẳng (đã chuyển 03 CĐV của 
Tạp chí Khoa học Trường sang Nhà xuất bản). 

2. VAI TRÒ CÔNG ĐOÀN ĐƠN VỊ TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG TẠI ĐƠN VỊ 

Vai trò của Công đoàn Trường Đại học Cần Thơ không ngừng phát triển và ngày 
càng được mở rộng trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế và trong công cuộc đổi mới 
toàn diện nền giáo dục, đòi hỏi toàn thể các công đoàn viên (CĐV) cán bộ CCVC-NLĐ 
Trường ĐHCT phát huy vai trò của mình trong việc thực hiện những nhiệm vụ đổi mới 
toàn diện nền giáo dục và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đối với Công đoàn 
TTTT&QTM, vai trò của Tổ công đoàn được thể hiện qua các hoạt động cụ thể như sau: 
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a. Công tác chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính 
đáng của VC-NLĐ 

Công đoàn đơn vị luôn coi trọng việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng 
của các VC-NLĐ, nắm vững tâm tư, nguyện vọng của họ, quan tâm đến vấn đề tiền 
lương, tiền phụ cấp, bảo hiểm xã hội, an toàn, vệ sinh lao động. Phát huy vai trò của 
công đoàn làm tốt các hoạt động xã hội như: trợ cấp khó khăn, thăm hỏi, hiếu hỉ,  
các hoạt động tương thân tương ái,.. Trong điều kiện hiện nay, bảo vệ quyền, lợi ích 
chính đáng, hợp pháp của VC-NLĐ là nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn đơn vị.  
Các hoạt động cụ thể như sau: 

- Các CĐV được tạo điều kiện tham gia giảng dạy tăng thu nhập, đời sống vật 
chất được ổn định, tinh thần rất phấn khởi, yên tâm công tác. 

- Hàng năm đều tổ chức chuyến tham quan, nghỉ dưỡng trong các dịp nghỉ hè cho 
VC-NLĐ và thân nhân trong đơn vị. 

- Tất cả các VC-NLĐ đều được khám sức khỏe định kỳ. 

- Thường xuyên dọn dẹp, vệ sinh sạch sẽ nơi làm việc gọn gàng, an toàn. 

- Hỗ trợ, động viên kịp thời những trường hợp VC-NLĐ gặp khó khăn đột 
xuất...tổ chức đi thăm hỏi và trao tiền nhân dịp Tết Nguyên đán hàng năm cho VC-NLĐ 
của đơn vị đã nghỉ hưu. 

- Kịp thời quyên góp ủng hộ, hỗ trợ thăm ốm, thai sản cho các thân nhân và  
VC-NLĐ của đơn vị. 

b. Công tác tuyên truyền, vận động đội ngũ VC-NLĐ thực hiện đường lối,  
chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, chủ trương 
công tác công đoàn, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục 

Công đoàn đơn vị đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, chủ động phối hợp 
với các cấp ủy, chính quyền vận động VC-NLĐ thực hiện các chủ trương, đường lối của 
Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh; quán triệt và thực hiện các Nghị quyết, các Chương trình hoạt động 
của công đoàn Trường với nhiều hình thức đa dạng phong phú, tạo điều kiện và hỗ trợ 
VC-NLĐ, nâng cao trình độ chuyên môn, kiến thức pháp luật. Các hoạt động cụ thể: 

- Vận động các CĐV tham dự đầy đủ các buổi sinh hoạt, học tập Nghị Quyết, 
chính trị, sinh hoạt chuyên đề do nhà trường và Công đoàn cấp trên tổ chức.  

- VC-NLĐ được tạo mọi điều kiện thuận lợi để được bồi dưỡng, nâng cao trình 
độ, được cử đi học tập, trao đổi kinh nghiệm trong công tác, tích cực học tập nhằm nâng 
cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, được tham gia tập huấn và hội thảo về các lĩnh vực 
CNTT. 
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c. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động mang tính xã 
hội rộng lớn trong đội ngũ VC-NLĐ 

Trong những năm qua, bên cạnh việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, 
chính đáng cho VC-NLĐ, Công đoàn đơn vị luôn tích cực  hưởng ứng các hoạt động xã 
hội, từ thiện; đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua thiết thực như: các hoạt động 
đền ơn đáp nghĩa, quỹ xã hội từ thiện hàng năm… để nâng cao hiệu quả công việc và 
giúp đỡ các công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn tạo sự đoàn kết, thống nhất trong 
đơn vị, cụ thể như sau: 

- Động viên CĐV tham gia đóng góp ủng hộ các quỹ xã hội từ thiện hàng năm, 
gồm: “Quỹ Xây dựng nhà tình nghĩa; xây dựng nhà công vụ; ngày vì người nghèo; tấm 
lòng vàng; tháng hành động vì trẻ em…”. 

- Hưởng ứng cuộc vận động chăm sóc, phụng dưỡng “Bà Mẹ Việt Nam anh 
hùng”, tham gia phụng dưỡng Bà Mẹ Việt Nam anh hùng: Phạm Thị Bê tại Ấp Phương 
Quới, Xã Phương Bình, Huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang. 

- Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động: “Dạy tốt,  
học tốt”; “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; “Mỗi thầy, cô giáo là 
một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; 

- Kết quả cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương và Trách nhiệm”  
đã được tập thể công đoàn viên hưởng ứng thi đua tích cực và thực hiện tốt trách nhiệm 
của bản thân.  

- Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt do Công đoàn Trường tổ chức, các phong 
trào thi đua yêu nước như “Hai tốt”, “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”. Ngoài ra, công 
đoàn cũng đã phát động phong trào thực hành tiết kiệm chống lãng phí, cải tiến lề lối 
làm việc nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác.  

- Hoàn thành tốt việc hỗ trợ cuộc thi online do công đoàn Trường tổ chức. 

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong Ban Thông tin, viết bài và đưa thông tin, hình 
ảnh nhanh chóng, kịp thời các phong trào, các hoạt động, các cuộc thi, kỷ niệm các 
ngày lễ...  

- Động viên các CĐV tích cực tham gia “Hội thao truyền thống Công đoàn 
Trường” được tổ chức hàng năm nhân ngày Nhà giáo Việt Nam. 

d. Đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động công đoàn, nâng cao chất lượng 
đội ngũ viên chức và hiệu quả hoạt động của CĐGD các cấp, xây dựng tổ chức công 
đoàn vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh 

Công đoàn đơn vị luôn tổ chức, vận động đoàn viên, VC-NLĐ thực hiện tốt các 
phong trào thi đua, các cuộc vận động của công đoàn Trường. Qua các đợt tuyên truyền, 
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vận động hầu hết đoàn viên đều nhận thức rõ quyền lợi, trách nhiệm trong thực hiện 
nhiệm vụ được giao. 

- Công đoàn đơn vị luôn đạt danh hiệu CĐCS vững mạnh, các CĐV luôn được 
động viên, hỗ trợ, tạo điều kiện đi học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ…  

- Thực hiện tốt việc đề cử các CĐV ưu tú vào hàng ngũ của Đảng.  

- Tích cực tham gia các cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức 
Hồ Chí Minh”.  

e. Công tác nữ công  

Ban nữ công công đoàn đơn vị luôn coi trọng và quan tâm đến đời sống tinh thần 
cũng như sức khỏe của nữ VC-NLĐ. Tất cả các CĐV-NLĐ nữ đều được khám sức khỏe 
do công đoàn Trường tổ chức. 

Vào các ngày Lễ lớn, Ban Nữ công Công đoàn đơn vị đã tổ chức liên hoan văn 
nghệ, thi nấu ăn, tham gia các hoạt động thể thao, chăm sóc sức khỏe sinh sản...  
Công đoàn đơn vị tổ chức kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10; phối hợp cùng các tổ 
công đoàn các đơn vị tại Nhà Điều hành tham gia các hoạt động chào mừng Ngày Quốc 
tế Phục nữ 8/3.  

Thông qua các hoạt động để tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, truyền thống của 
người phụ nữ Việt Nam và tạo điều kiện cho nữ VC-NLĐ được giao lưu, học hỏi kinh 
nghiệm, thực hiện ngày càng tốt hơn vai trò của người phụ nữ trong gia đình và xã hội. 
Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong 
trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”.  

Công tác nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho chị em phụ nữ cũng được 
ban nữ công công đoàn đơn vị quan tâm, động viên tạo điều kiện thuận lợi để theo học 
các lớp bồi dưỡng, học tập chuyên môn nghiệp vụ… 

3. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM 

 Thuận lợi 

- Hoạt động công đoàn được Chi ủy và lãnh đạo đơn vị rất quan tâm, chỉ đạo sát 
sao theo từng nhiệm vụ, luôn được tạo mọi điều kiện thuận lợi, đảm bảo cho công đoàn 
hoạt động hiệu quả nhất. 

- Công đoàn đơn vị đã triển khai có hiệu quả các chương trình hoạt động của công 
đoàn theo đúng kế hoạch và chỉ đạo của Công đoàn Trường, đảm bảo sự ổn định và nề 
nếp trong hoạt động công đoàn. 

- Tập thể tổ Công đoàn TTTT&QTM luôn thể hiện là một tập thể đoàn kết, thống 
nhất, luôn tạo điều kiện giúp đỡ nhau cùng tiến bộ trong công tác, học tập và cuộc sống. 
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- Tư tưởng của hầu hết các CĐV đều yên tâm công tác, tin tưởng vào đường lối 
lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; tự giác chấp hành chính sách pháp luật của Đảng và 
Nhà nước; thực hiện tốt các quy chế, quy định của ngành, của cơ quan. 

- Tập thể CĐV trong đơn vị luôn đoàn kết, thống nhất cao và giúp nhau hoàn 
thành nhiệm vụ, có tinh thần tương thân tương ái. Có tư tưởng chính trị tốt, yên tâm 
công tác, tác phong mẫu mực, có trình độ chuyên môn vững vàng. 

 Khó khăn 

- Tổ công đoàn đơn vị hoạt động chưa đều, một số hoạt động tổ công đoàn chưa 
có kế hoạch hoạt động riêng. Các công đoàn viên thực hiện công việc chuyên môn cao 
ít có thời gian cho sinh hoạt công đoàn.  

- Công tác Nữ công được phổ biến và sinh hoạt theo đúng kế hoạch của trường 
và có nhiều tiến bộ nhưng chưa có hoạt động nào nổi bật. 

 Bài học kinh nghiệm 

- Tổ Công đoàn đơn vị phải phát huy tốt vai trò của mình trong việc phối hợp với 
chính quyền thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động. 

- Xây dựng được nội quy, quy chế làm việc, quy chế phối hợp giữa các công đoàn 
và chính quyền và thực hiện nghiêm túc trong quá trình triển khai các hoạt động. 

- BCH Công đoàn phải thật sự gần gũi, lắng nghe và tôn trọng ý kiến VC-NLĐ, 
để tạo được sự đồng thuận trong đơn vị, đồng thời tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của 
lãnh đạo đơn vị. 

- Công tác thi đua khen thưởng phải thực hiện thường xuyên đúng theo quy định, 
sát với thực tế để đảm bảo công bằng khách quan. Động viên và khen thưởng kịp thời 
cho những CĐV có nhiều đóng góp cho hoạt động công đoàn. 
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CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN TRUNG TÂM HỌC LIỆU 

Bùi Thị Phượng 
Phó Chủ tịch Công đoàn bộ phận 

 

1. GIỚI THIỆU CHUNG 

Trung tâm Học liệu (TTHL) với chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng và các 
Phó Hiệu trưởng thực hiện công tác thu thập, tổ chức, khai thác, lưu trữ và cung cấp các 
dịch vụ thông tin tư liệu phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học 
cho công chức, viên chức, người lao động và sinh viên đang công tác, học tập tại Trường 
và các đối tượng khác có nhu cầu. 

Tổng số đội ngũ viên chức – người lao động: 35  

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ: 01; NCS: 01; Thạc sĩ: 6; đại học: 15; cao đẳng: 
02; trung cấp: 02; sơ cấp: 08 

Tổng số công đoàn viên: 35 

2. VAI TRÒ CÔNG ĐOÀN TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG TẠI ĐƠN VỊ 

Thư viện có vai trò rất quan trọng trong giáo dục, với nhiệm vụ là hỗ trợ hoạt 
động học tập, nghiên cứu và được xem như là môi trường thứ hai sau giảng đường giúp 
sinh viên thu nhận, khám phá kiến thức. Để hỗ trợ, tạo điều kiện cho viên chức TTHL 
hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, thời gian qua công đoàn TTHL đã chủ động phối 
hợp chặt chẽ với chính quyền để phát huy vai trò của từng công đoàn viên (CĐV) trong 
công tác chuyên môn, nâng cao chất lượng phục vụ bạn đọc; tổ chức nhiều hoạt động 
vui chơi giải trí lành mạnh cho CĐV TTHL cũng như quan tâm chăm sóc tốt đời sống 
từng CĐV.  

Ban chấp hành CĐ TTHL luôn chú trọng tuyên truyền, vận động đội ngũ CĐV 
thực hiện tốt các đường lối chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. 
Chủ động lập kế hoạch và phân công các tổ công đoàn báo cáo các chuyên đề “Học tập 
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn liền với thực tế trong công tác chuyên 
môn và phục vụ tại đơn vị. Thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề, CĐV hiểu rõ hơn 
về vai trò của công đoàn cũng như quyền hạn, trách nhiệm của CĐV để phát huy vai trò 
của mình trong công tác chuyên môn, phong trào công đoàn.  

Bên cạnh việc tiếp tục đổi mới mô hình tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động 
công đoàn; nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn; BCH công đoàn luôn 
phối hợp chặt chẽ với chính quyền, đẩy mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng, xây dựng đội 
ngũ cán bộ công đoàn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. TTHL đã mời 
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chuyên gia từ Igroup Asia Pacific tổ chức lớp tập huấn công tác chuyên môn cho cán bộ 
thư viện đến từ các trường đại học trong khu vực ĐBSCL; cử cán bộ thư viện giao lưu, 
học tập, chia sẻ kinh nghiệm với các thư viện bạn trong và ngoài nước. Đây là điều kiện 
và cơ hội để các cán bộ thư viện (là CĐV) trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau.  
Từ đó, giúp cán bộ thư viện làm tốt trách nhiệm hướng dẫn, tư vấn cho người sử dụng 
tiếp cận các nguồn tài nguyên thông tin thư viện. TTHL tập trung phát triển các bộ sưu 
tập tài nguyên thông tin, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành đáp ứng tốt nhu cầu người sử 
dụng một cách hiệu quả. Cán bộ thư viện (CĐV) như cùng tham gia vào hoạt động học 
tập, nghiên cứu của người học qua các hoạt động hỗ trợ, tư vấn, tìm kiếm, đánh giá và 
giới thiệu nguồn tài liệu đến người sử dụng. Ngoài ra, CĐ phối hợp với chính quyền 
TTHL tập trung phát triển các ứng dụng phần mềm nhằm nâng cao hiệu quả công tác 
quản lý và phục vụ bạn đọc: xây dựng website mới TTHL, xây dựng lại công cụ tra cứu 
cho website tài liệu số (digital.lrc.ctu.edu.vn).  

Công đoàn TTHL, trường ĐHCT thường xuyên tổ chức các hoạt động vui chơi 
lành mạnh, gắn liền với nhu cầu thiết thực của công đoàn viên như: tổ chức sinh hoạt 
với chủ đề: “Bảo vệ trẻ em trong thời đại số” nhân ngày Quốc tế thiếu nhi, hay “Bữa 
cơm gia đình ấm áp yêu thương” chào mừng ngày Gia đình Việt Nam. Chủ động tham 
mưu với cấp ủy, chính quyền về những vấn đề mới, diễn biến mới trong phong trào công 
nhân, viên chức, lao động và tổ chức công đoàn.  

Bên cạnh đó, công đoàn TTHL luôn chú trọng chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ 
quyền, lợi ích hợp pháp của CĐV. Công đoàn TTHL thường xuyên phối hợp với chính 
quyền để tìm hiểu, nắm bắt và giải quyết những thắc mắc và ghi nhận những ý kiến của 
viên chức người lao động (VC.NLĐ). Công đoàn TTHL thực hiện tốt chế độ chính sách 
công đoàn như thăm hỏi CĐV và thân nhân trong các trường hợp ốm đau, cưới xin,  
hiếu hỉ. Trong năm 2018-2019, Công đoàn TTHL đã thăm hỏi 16 trường hợp với tổng 
số tiền 3.400.000 đồng; làm thủ tục đề nghị trợ cấp khó khăn cho CĐV 12 trường hợp 
với số tiền là 5.400.000 đồng; đề nghị Quỹ Tấm lòng Vàng và trợ cấp khó khăn đầu năm 
cho VC.NLĐ: 08 trường hợp với số tiền là 4.400.000đ. Các hoạt động từ thiện,  
nhân đạo đều được BCH cùng các Tổ trưởng CĐ triển khai và vận động sự tham gia của 
các CĐV. Trong năm 2018-2019, công đoàn TTHL mua tặng 300 quyển tập cho học 
sinh nghèo hiếu học trường tiểu học Tích Thiện B, huyện Trà Ôn, Vĩnh Long nhân dịp 
tổng kết năm học, với số tiền quyên góp là 1.800.000 đồng; tặng 10 suất học bổng  
cho học sinh trường tiểu học Phú Thứ 3, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ với số tiền là 
5.000.000 đồng; cùng với các đơn vị khác trong trường, công đoàn đơn vị thường xuyên 
gửi quà và thăm hỏi mẹ VNAH tại xã Phương Bình, Phụng Hiệp, Hậu Giang. Hàng năm, 
công đoàn TTHL phối hợp với chính quyền tổ chức tham quan, nghỉ dưỡng cho CĐV 
đơn vị vào dịp hè. 
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Xây dựng môi trường làm việc thân thiện, hiệu quả luôn được BCH công đoàn 
quan tâm. BCH công đoàn phối hợp với chính quyền đơn vị đăng ký thực hiện tốt 
“Chương trình 2 phong trào thi đua xây dựng môi trường làm việc văn minh, hiện đại, 
tác phong chuyên nghiệp” do công đoàn trường phát động. Vận động VC.NLĐ thực 
hiện nghiêm túc việc xây dựng hình ảnh TTHL “Xanh, sạch, đẹp, thân thiện, sáng tạo”. 

Thực hiện toàn diện và chất lượng công tác nữ công ở các cấp công đoàn, trọng 
tâm là quyền và việc làm bền vững của lao động nữ; xây dựng gia đình viên chức, lao 
động no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; chăm lo tốt hơn cho con VC.NLĐ. Các nữ 
CĐV tham dự đầy đủ các buổi sinh hoạt nữ công do Câu lạc bộ nữ công trường ĐHCT 
tổ chức, tích cực tham gia các hoạt động phong trào như lễ hội bánh dân gian, tham gia 
thi đấu bóng chuyền hơi nữ,…  

3. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM 

 Thuận lợi 

Được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy Đảng, có sự phối hợp nhịp nhàng của chính 
quyền. Năm học 2018-2019, CĐBP TTHL đã vượt qua khó khăn, cơ bản hoàn thành 
nhiệm vụ: Phục vụ tốt công tác học tập, giảng dạy và nghiên cứu, đáp ứng được yêu cầu 
của Trường. Tăng cường đổi mới và cải tiến các loại hình phục vụ, sáng tạo, bố trí không 
gian học tập nhằm thu hút nhiều độc giả đến học tập và nghiên cứu, góp phần đẩy mạnh, 
nâng cao chất lượng đào tạo của Trường.  

 BCH công đoàn TTHL đã làm tốt công tác chăm lo chính sách cho CĐV,  
thông qua việc phát huy tinh thần đoàn kết quan tâm giúp đỡ lúc khó khăn, hoạn nạn. 

 Khó khăn 

Tuy nhiên, bên cạnh BCH công đoàn TTHL gặp không ít khó khăn trong trong 
hoạt động CĐ. BCH công đoàn phải kiêm nhiệm nhiều công tác nên đôi lúc triển khai 
các hoạt động chưa kịp thời, thời gian đầu tư cho việc đổi mới cách tổ chức hoạt động 
để thu hút công đoàn viên tham gia chưa nhiều. 

 Bài học kinh nghiệm 

Được sự ủng hộ của BGĐ, cấp ủy, sự tín nhiệm của tất cả CĐV, BCH công đoàn 
đã vận động được các CĐV nhiệt tình tham gia các hoạt động phong trào công đoàn 
trường và đơn vị tổ chức.  

Trong công tác chuyên môn, CĐV TTHL làm việc với tinh thần trách nhiệm,  
yêu nghề luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. TTHL hàng ngày đón tiếp khoảng 
1.300 -1.500 lượt bạn đọc đến sử dụng và khai thác các nguồn tài nguyên thông tin vào 
hoạt động học tập và nghiên cứu. TTHL hoạt động với phương châm “học thuật – gia 
đình”, TTHL cung cấp những nguồn tài liệu học thuật đáp ứng nhu cầu học tập của  



 

108 

cán bộ, sinh viên trường ĐHCT nói riêng và sinh viên ĐBSCL nói chung; TTHL luôn 
hướng dẫn tận tình, thân thiện với tất cả bạn đọc khi đến sử dụng TTHL. Ngoài ra TTHL 
luôn giữ được môi trường thân thiện, sạch đẹp, yên tĩnh phù hợp với hoạt động học tập 
của bạn đọc.  

Để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, BCH CĐV thường xuyên 
trao đổi, tiếp thu những ý kiến góp ý để đổi mới các hình thức sinh hoạt công đoàn tại 
đơn vị. Trước khi tổ chức các hoạt động đều có tham khảo ý kiến của CĐV, từ đó,  
sẽ xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động thu hút được sự tham gia nhiệt tình của 
VC.NLĐ. Tăng cường đổi mới phương thức hoạt động cũng như nâng cao năng lực của 
BCH công đoàn và cán bộ các tổ công đoàn trực thuộc. Có hình thức khen thưởng công 
đoàn viên tích cực tham gia phong trào của Trường cũng như của đơn vị phát động. 

Tóm lại, thông qua nhiều hoạt động thiết thực, công đoàn TTHL đã và đang chung 
sức cùng công đoàn trường ĐHCT thực hiện tốt các công tác chăm lo đời sống, đại diện 
bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo và người lao 
động. tuyên truyền, vận động đội ngũ CĐV thực hiện tốt đường lối, chủ trương của 
Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động 
công đoàn. Công đoàn TTHL cùng các CĐV đã đổi mới và cải tiến các loại hình phục 
vụ, sáng tạo, bố trí không gian học tập nhằm thu hút nhiều độc giả đến học tập và nghiên 
cứu, phục vụ tốt công tác học tập, giảng dạy và nghiên cứu, góp phần cùng nhà trường 
hoàn thành mục tiêu dạy và học trong tình hình mới.  
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CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN  
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM 

Văn Thị Xuân Hồng 
Chủ tịch Công đoàn  

 

1. GIỚI THIỆU CHUNG 

Là một trong những trung tâm phần mềm đầu tiên trong khu vực Đồng bằng sông 
Cửu Long, Trung tâm Công nghệ Phần mềm Đại học Cần Thơ ra đời nhằm đáp ứng nhu 
cầu đào tạo nguồn nhân lực CNTT chuyên nghiệp và có trình độ chuyên môn về công 
nghiệp phần mềm; sản xuất và gia công phần mềm; cung cấp các giải pháp tích hợp hệ 
thống và ứng dụng CNTT vào mọi mặt của đời sống xã hội. 

Với phương châm hợp tác để cùng phát triển, một mặt Trung tâm sản xuất những 
phần mềm theo nhu cầu thị trường; mặt khác, Trung tâm hỗ trợ các địa phương xây 
dựng đội ngũ làm phần mềm, đề xuất các giải pháp ứng dụng CNTT vào nhiều lĩnh 
vực khác nhau. 

Trung tâm không ngừng xúc tiến mối quan hệ hợp tác và phát triển thị trường 
nước ngoài, góp phần xây dựng hình ảnh thương hiệu chung cho công nghiệp phần mềm 
Việt Nam trên trường quốc tế. 

Các hoạt động của trung tâm tuân thủ quy trình chất lượng ISO 9001:2015, nhằm 
đảm bảo chất lượng đạt chuẩn của quốc gia và mang tầm vóc quốc tế. 

2. VAI TRÒ CÔNG ĐOÀN ĐƠN VỊ TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG TẠI ĐƠN VỊ 

Trong giai đoạn hiện nay, vai trò của Công đoàn ngày càng được mở rộng, cụ thể: 

- Công đoàn coi trọng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của viên chức, 
người lao động (VC.NLĐ). Công đoàn các cấp trong đơn vị đi sâu vào đời sống của 
VC.NLĐ nhằm nắm được tâm tư, nguyện vọng; những mối quan tâm đến vấn đề tiền 
lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, an toàn, vệ sinh lao động, bảo vệ 
môi trường. 

- Công đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao trình độ chuyên 
môn, nghiệp vụ và kiến thức pháp luật cho VC.NLĐ. Trong giai đoạn bùng nổ thông tin 
như hiện nay, nhất là các vấn đề tiêu cực trong xã hội, Công đoàn cần phát huy hơn nữa 
vai trò của mình trong việc giáo dục VC.NLĐ nâng cao ý thức chính trị, tinh thần yêu 
nước, ý chí tự cường, cảnh giác trước những âm mưu của các thế lực thù địch; tích cực 
học tập nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức pháp luật để tự bảo vệ mình, 
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tồn tại và phát triển, phát huy những giá trị cao đẹp, truyền thống văn hóa dân tộc và 
tiếp thu những thành tựu tiên tiến của văn minh nhân loại.  

- Công đoàn với tư cách là tổ chức đại diện của VC.NLĐ, thúc đẩy sự phát triển 
và ổn định của đơn vị. Công đoàn xây dựng mối quan hệ phối hợp hài hòa giữa chính 
quyền và VC.NLĐ, nhằm thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ của mỗi bên, chăm lo 
quyền, lợi ích hợp pháp của VC.NLĐ. 

Mục tiêu chính trị của Đảng chính là mục tiêu chính trị của Công đoàn. Do đó, 
việc góp phần thiết thực hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị chính là thể hiện vai 
trò của tổ chức Công đoàn thông qua việc thực hiện 3 chức năng: Chức năng bảo vệ các 
quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của VC.NLĐ; chức năng giáo dục và chức năng 
tham gia quản lý Nhà nước. Các chức năng này là một thể thống nhất, có mối quan hệ 
khắng khít nhau. Trong đó, chức năng bảo vệ lợi ích của VC.NLĐ là chức năng trung 
tâm, là mục tiêu hoạt động của Công đoàn. Chức năng tham gia quản lý là phương tiện 
để đạt mục tiêu và chức năng giáo dục là tạo động lực để đạt mục tiêu. 

* Về chức năng bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của VC-NLĐ 

Công đoàn đơn vị đã thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ, chính sách cho 
VC.NLĐ; Luôn lắng nghe, chia sẻ, động viên, hỗ trợ nhau trong công việc và trong cuộc 
sống; tổ chức nhiều hoạt động thiết thực cho VC.NLĐ; Phản ánh kịp thời các tâm tư 
nguyện vọng của họ đến Lãnh đạo đơn vị. 

- Thực hiện và giám sát thực hiện chế độ chính sách đối với VC.NLĐ: đơn vị có 
quy chế chi tiêu nội bộ được công bố cho toàn thể VC.NLĐ biết để tự kiểm tra giám sát, 
trong năm Công đoàn không nhận được phản ánh nào từ VC.NLĐ về vấn đề này. 

- Thực hiện thường xuyên công tác hỗ trợ, thăm hỏi, giúp đỡ VC.NLĐ tháo gỡ 
khó khăn, vướng mắc trong cuộc sống, trong công tác, trong tư tưởng, tình cảm,… 

- Đề xuất và tác động trở lại của các tổ chức, đoàn thể, với các cơ quan quản lý 
nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng VC.NLĐ một cách kịp thời. 

- Công tác tri ân, tôn vinh, chăm lo đời sống tinh thần cho đội ngũ VC.NLĐ:  
tổ chức mừng sinh nhật cho VC.NLĐ, mừng ngày Nhà giáo Việt Nam. 

- Thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; xây dựng 
môi trường “Xanh - sạch - đẹp”; môi trường làm việc thân thiện, sáng tạo. 

- Nắm rõ hoàn cảnh khó khăn của VC.NLĐ để có những đề xuất hỗ trợ kịp thời 
khi tựu trường, khi Tết đến. 

- Hoạt động từ thiện, nhân đạo, hỗ trợ VC.NLĐ gặp khó khăn, bệnh tật: thực hiện 
phát động quyên góp theo Công đoàn các cấp.  
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- Hàng năm, triển khai tổ chức kiểm tra sức khoẻ tổng quát cho VC.NLĐ, đối với 
VC nữ thì hỗ trợ thêm kiểm tra sức khỏe nữ. 

- Duy trì tổ chức việc góp vốn không lãi hàng tháng. Hoạt động này ngày càng 
được VC.NLĐ ủng hộ và nhiệt tình tham gia vì đã hỗ trợ tích cực cho viên chức về mặt 
tài chính khi cưới hỏi, sinh bé, trị bệnh, sửa nhà, mua sắm, phát triển kinh tế gia đình,… 

- Với sự hỗ trợ thêm kinh phí từ Lãnh đạo đơn vị, tổ chức các hoạt động mang lại 
lợi ích thiết thực hơn cho VC.NLĐ từ các hoạt động kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam, 
Phụ nữ Việt Nam, Quốc tế Phụ nữ cho đến các hoạt động dã ngoại nhân dịp kỷ niệm 
ngày thành lập Trung tâm, tổ chức du lịch, nghỉ dưỡng nhân dịp hè.  

- Tham gia và phát triển hầu hết các hoạt động văn thể do Công đoàn trường, nhà 
trường phát động: tham gia hội diễn văn nghệ quần chúng, tham gia giao lưu thể thao 
với các trường đại học trong vùng,... Tổ chức các hoạt động giao lưu thể thao với đơn 
vị trong ngành và một số đơn vị khác. 

- Chú trọng các hoạt động hướng đến các cháu là con của VC.NLĐ: tổ chức vui 
chơi nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi, Tết Trung Thu; Tổ chức khen thưởng cho các cháu 
học giỏi: để khích lệ các cháu ngoài phần quà từ Công đoàn Trường còn có thêm những 
phần quà từ Lãnh đạo đơn vị. 

* Về tham gia quản lý Nhà nước 

Công đoàn tham gia quản lý với chính quyền thực chất là để thực hiện quyền của 
Công đoàn, quyền của VC.NLĐ và để bảo vệ đầy đủ các quyền, lợi ích của VC.NLĐ.  
Những nội dung Công đoàn đã thực hiện: 

- Tham gia xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ để ngày càng hoàn thiện các chế độ, 
chính sách liên quan trực tiếp đến VC.NLĐ, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản 
xuất, kinh doanh tại đơn vị. 

- Quan tâm đến việc phát triển tiềm năng lao động, giới thiệu quy hoạch Công 
đoàn viên ưu tú đến chính quyền. 

- Tham gia hội đồng thi đua khen thưởng của đơn vị. Tham gia các cuộc họp với 
chính quyền trong kế hoạch, phương hướng hoạt động.  

- Vận động mọi người tham gia và tổ chức Hội nghị VC.NLĐ đơn vị nhằm thực 
hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, các biện pháp phối hợp và tổ chức thực hiện xây dựng 
mối quan hệ hài hòa, tiến bộ tại đơn vị. 

- Thực hiện hoạt động thi đua, khen thưởng đoàn viên Công đoàn, phong trào 
thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” đối với VC.NLĐ nữ, nhằm vận động và khích 
lệ VC.NLĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn cũng như tích cực trong phong trào 
đoàn thể.  
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* Về chức năng giáo dục, động viên VC.NLĐ thực hiện nghĩa vụ  

Một trong những nội dung quan trọng là cho VC.NLĐ nhận thức đầy đủ về lợi 
ích cá nhân phải gắn liền với kết quả sản xuất kinh doanh của đơn vị, lợi ích chung của 
cộng đồng. Muốn có lợi ích phải thực hiện tốt nghĩa vụ của mình. Từ đó, củng cố kỷ 
luật lao động, tác phong công nghiệp. Nâng cao tinh thần tự giác học tập văn hoá, 
chính trị, chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng sự phát triển chung của đơn vị, của 
Trường, ngành. 

- Công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật 
của Nhà nước; chủ trương đổi mới của ngành giáo dục và hoạt động công đoàn; tuyên 
truyền phổ biến giáo dục pháp luật, đạo đức, lối sống  cho VC.NLĐ; tuyên truyền kết 
quả đại hội và Nghị quyết Đại hội CĐGD các cấp; tuyên truyền các hoạt động chào 
mừng các ngày lễ lớn và đại hội công đoàn các cấp,... Tổ chức tuyên truyền qua các hình 
thức gửi tài liệu, vận động tham gia các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, qua báo cáo chuyên 
đề hoặc đố vui lồng ghép vào các buổi họp mặt kỷ niệm các lễ, hội của đất nước…. 

- Tuyên truyền và phát động các phong trào thi đua, tháng hành động, các cuộc vận 
động thi đua của ngành, đơn vị và những phong trào thi đua triển khai của địa phương. 

- Công tác phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ VC.NLĐ: khích lệ và hỗ trợ 
VC.NLĐ tham gia các khóa học ngắn hạn, dài hạn để nâng cao trình độ, chuyên môn 
nghiệp vụ, kỹ năng tác nghiệp. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu xu 
hướng công nghệ mới. 

- Công đoàn tổ chức và phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức các hoạt động 
tham quan, học tập kinh nghiệm giáo dục, kinh nghiệm quản lý, kinh nghiệm chuyên 
môn nghiệp vụ với các đơn vị khác. 

- Công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ quan, đơn vị, trường học: không ngừng 
kết hợp với chính quyền phổ biến, tuyên truyền, phát động thi đua để môi trường làm 
việc ngày càng chuyên nghiệp. 

3. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM 

Thời gian qua, Công đoàn đã không ngừng lớn mạnh, tiếp tục phát huy vai trò là 
người đại diện tin cậy của VC.NLĐ, là cầu nối giữa Đảng, Chính quyền với VC.NLĐ. 
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bên cạnh những thuận lợi, Công đoàn cũng gặp khó 
khăn. Từ đó có những bài học kinh nghiệm cho hoạt động công đoàn. 

 Thuận lợi 

- Hoạt động của Công đoàn được sự lãnh đạo sâu sát của Đảng, cùng định hướng, 
xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động Công đoàn cho từng năm và toàn khóa. 
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- Kinh phí hoạt động Công đoàn được đầy đủ. Ngoài việc sử dụng hiệu quả kinh 
phí được phân giao, Công đoàn luôn được sự hỗ trợ nhiệt tình của Lãnh đạo đơn vị về 
kinh phí tổ chức, hoạt động Công đoàn. 

- Được sự đồng thuận và tinh thần đoàn kết trong toàn thể VC.NLĐ của đơn vị. 

- Đội ngũ Công đoàn trẻ có tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo và luôn 
đổi mới trong nội dung, phương thức hoạt động. Ngoài ra, đội ngũ cán bộ công đoàn 
được tập huấn Công đoàn đầu nhiệm kỳ nhằm trang bị kiến thức tốt cho hoạt động.  
Cơ cấu tổ chức Ban chấp hành có tính kế thừa, những người có kinh nghiệm sẵn sàng 
hướng dẫn, chia sẻ cho các cán bộ công đoàn mới để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

- Nhiệm vụ của từng thành viên trong Ban chấp hành được phân rõ trách nhiệm 
cũng như phân công triển khai đến từng hoạt động. Các thành viên luôn có tinh thần sẵn 
sàng hỗ trợ và chia sẻ công việc khi có thành viên bận công tác chuyên môn trong thời 
gian ngắn.  

- Đã xây dựng và triển khai hệ thống ghi nhận điểm hoạt động công đoàn đầy đủ, 
công khai minh bạch. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc xem xét, đánh giá thi đua khen 
thưởng Công đoàn, giới thiệu Công đoàn viên xuất sắc đến các tổ chức Đảng, Chính 
quyền. Góp phần làm tăng sự gắn bó và tin tưởng của VC.NLĐ vào tổ chức Công đoàn. 

 Khó khăn 

- Tính chất công việc chuyên môn của VC.NLĐ nhiều áp lực, thường xuyên đi 
công tác xa có khi kéo dài nên ảnh hưởng đến thời gian tham gia các hoạt động do Công 
đoàn phát động, tổ chức. 

- Cán bộ Công đoàn chịu nhiều áp lực do vừa đảm bảo tốt công việc chuyên môn, 
vừa đảm bảo tốt cho công tác công đoàn, thường xuyên gánh vác công việc của nhau do 
tính chất công việc chuyên môn tác động. Những quyền lợi chưa tương xứng với trách 
nhiệm nên đa phần cán bộ Công đoàn chưa thật sự gắn bó lâu dài với nhiệm vụ. 

- Năng lực, trình độ, bản lĩnh của một số cán bộ công đoàn chưa thích ứng với 
tình hình mới và còn yếu ở một số khía cạnh nên Công đoàn phát triển chưa thật sự 
đồng đều.  

 Bài học kinh nghiệm 

- Sự lãnh đạo của Đảng luôn là nhân tố quyết định sự thành công trong mọi hoạt 
động Công đoàn.  

- Sự công khai minh bạch trong đánh giá, nhận xét Công đoàn viên là góp phần 
quan trọng để tạo được niềm tin của VC.NLĐ vào tổ chức Công đoàn, xây dựng tinh 
thần đoàn kết trong đơn vị. 
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- Tiếp tục thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của 
VC.NLĐ. Sự quan tâm chân thành, chăm lo lợi ích chính đáng của VC.NLĐ là góp phần 
quan trọng trong việc xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa và ổn định trong đơn vị. 

- Cần tăng cường công tác tập huấn, trang bị kiến thức cho cán bộ Công đoàn 
cùng với việc đảm bảo quyền lợi chính đáng của cán bộ Công đoàn sẽ góp phần xây 
dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có khả năng đáp ứng kịp thời với sự thay đổi nhanh 
chóng của tình hình thực tế, tăng sự nhiệt huyết và gắn bó với nhiệm vụ, nâng cao hiệu 
quả hoạt động công đoàn.  
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