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                     BCH CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2017-2022 

Chức năng nhiệm vụ 

- Tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn; giáo dục nâng cao trình 

độ chính trị, văn hóa, pháp luật, khoa học kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ 

cho đoàn viên, công chức viên chức (CCVC) và người lao động của 

trường. 

- Giám sát việc thi hành các chế độ, chính sách pháp luật, đảm bảo 

việc thực hiện quyền lợi của đoàn viên, công chức viên chức (CCVC) và 

người lao động; đấu tranh ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng và các tệ nạn xã 

hội; phát hiện và tham gia giải quyết các tranh chấp lao động và thực hiện 

các quyền của công đoàn cơ sở theo quy định của pháp luật. 



       - Phối hợp với Ban giám hiệu nhà trường thực hiện quy chế dân chủ, tổ 

chức hội nghị Cán bộ công chức viên chức cơ quan, đơn vị; cử đại diện 

tham gia các hội đồng xét và giải quyết các quyền lợi của Đoàn viên, công 

chức viên chức, người lao động; hướng dẫn giúp đỡ người lao động giao 

kết hợp đồng lao động; cùng với Ban giám hiệu cải thiện điều kiện làm 

việc, chăm lo đời sống của Cán bộ đoàn viên, CCVC, người lao động, tổ 

chức các hoạt động xã hội, từ thiện trong cán bộ, CCVC, lao động. 

         - Tổ chức vận động cán bộ đoàn viên, CCVC, người lao động trong 

cơ quan, đơn vị tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện nghĩa 

vụ của cán bộ đoàn viên, CCVC, người 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 

. - Phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn vững mạnh. 
 

* Ban Chấp hành:  

Ban chấp hành công đoàn  có 9 thành viên, trong đó có 1 Chủ tịch, 1 

phó chủ tịch, 1 phụ trách nữ công  và 7 ủy viên. Các đồng chí là cán bộ 

giảng viên của các phòng, ban, khoa trong nhà trường.  

* Ban Thường vụ:  

- Ths. Trịnh Thị Thúy Khuyên - Chủ tịch 

- Ths. Nguyễn Thanh Tâm - Phó chủ tịch 

- Ths. Lê Thị Hương - Phụ trách nữ công 

 


