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SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN
Trong những năm qua, hoạt động công đoàn của Trường Đại học Mở Hà Nội đã
nhận được sự quan tâm đặc biệt, sự chỉ đạo trực tiếp, sâu sát của Đảng bộ Nhà trường
trên mọi lĩnh vực công tác. Sự chỉ đạo của Đảng ủy Trường đối với hoạt động công đoàn
được thể hiện trên nhiều mặt công tác, dưới đây là 5 nội dung lớn của hoạt động công
đoàn:
1. Lãnh đạo Công đoàn thực hiện công tác chăm lo; đại diện bảo vệ quyền, lợi
ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động; tham gia quản
lý, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định
Hoạt động chăm lo đời sống của cán bộ, nhà giáo, người lao động( CBNGNLĐ)
là một hoạt động thường xuyên của công đoàn, được Đảng ủy rất quan tâm và chỉ đạo
thực hiện kịp thời đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Điều đó được thể hiện qua
việc 100% đoàn viên công đoàn của Trường được ký hợp đồng lao động, được đóng đầy
đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, được hưởng phúc lợi trong các dịp lễ, tết, khám sức
khoẻ định kỳ, thăm hỏi, động viên khi ốm đau, tai nạn, hiếu hỉ...
Các hoạt động nhân đạo từ thiện: Đảng ủy đã chỉ đạo Công đoàn Nhà trường thực
hiện nghiêm túc các chủ trương của Thành phố Hà Nội, của Bộ Giáo dục và Đào tạo và
Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc Quyên góp, ủng hộ hỗ trợ giáo dục vùng sâu,
vùng xa, vùng khó khăn, ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do thiên tai. Hàng năm chính
quyền và công đoàn Trường đã phát động công chức, viên chức, người lao động tham
gia ủng các đợt vận động cụ thể: Quỹ Tương thân, tương ái do Công đoàn trường phát
động; Ủng hộ đồng bào các tỉnh miền trung và các tỉnh phí bắc bị thiên tai; Ủng hộ kinh
phí xây nhà mái ấm công đoàn; Ủng hộ chương trình Tết Sum vầy năm 2019 do Công
đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức; Ủng hộ quỹ phòng chống thiên tai của thành phố Hà
Nội; Ủng hộ Quỹ Xã hội của Công đoàn Giáo dục Việt Nam; Ủng hộ Hội người mù,
Hội nạn nhân chất độc da cam, Hội cựu quân nhân, Trẻ em khuyết tật…
Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo Công đoàn thực hiện và hoàn thành những trách
nhiệm của tổ chức trong giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với đoàn viên
công đoàn; Phối hợp với chính quyền giải quyết kịp thời các chế độ chính sách cho
người lao động như: chế độ làm thêm giờ, chế độ thai sản, nghỉ hưu, thôi việc, chuyển
công tác; Tham gia công tác xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý từ khâu quy
hoạch, tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, sắp xếp, đánh giá, bổ nhiệm cán bộ
trong Trường. Tham gia và có tiếng nói trong các tổ chức quan trọng của Nhà trường:
Hội đồng trường, Ban xây dựng chiến lược phát triển nhà trường, Ban chỉ đạo thực hiện

dân chủ trong hoạt động của trường, Hội đồng tự đánh giá chất lượng giáo dục, Ban
Soạn thảo các văn bản quản trị nhà trường, Ban tổ chức Hội nghị CCVCNLĐ, Hội đồng
thi đua, Hội đồng xét nâng lương, Hội đồng kỷ luật….Hàng năm, Công đoàn đã phối
hợp với Chính quyền tổ chức Hội nghị tổng kết năm học, Hội nghị viên chức - người
lao động đảm bảo thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở.
2. Lãnh đạo Công đoàn thực hiện công tác tuyên truyền, vận động đội ngũ
CBNGNLĐ 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.
Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Công đoàn đã phối hợp với Chính quyền đẩy mạnh
công tác tuyên truyền, phổ biến, vận động CBNGNLĐ thực hiện nghiêm túc chủ trương,
đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các Nghị quyết của Tổng Liên
đoàn Lao động Việt Nam, của Công đoàn Giáo dục Việt Nam và các chương trình, kế
hoạch, chủ trương của ngành.
Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám hiệu, sự hỗ trợ của Chính quyền, trong
những năm qua, hàng trăm công đoàn viên đã được tham gia học tập nâng cao trình độ
chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị, trình độ ngoại ngữ, tin học, trình độ
quản lý các cấp. Đội ngũ CBNGNLĐ của Trường tiếp tục tăng cả về số lượng và chất
lượng đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Bằng
những cơ chế khuyến khích cụ thể, phong trào dạy tốt gắn với nghiên cứu khoa học được
nhiều Khoa triển khai trong đoàn viên, trong đó một số đề tài cấp nhà nước, cấp bộ, cấp
tỉnh, thành phố, cấp trường được thực hiện hoàn thành và triển khai ứng dụng có hiệu
quả.
3. Lãnh đạo Công đoàn tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các
cuộc vận động và công tác thi đua khen thưởng
Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám hiệu CBNGNLĐ của trường tích cực
hưởng ứng, thực hiện các cuộc vận động lớn như: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Dạy tốt, học tốt”, cuộc vận động “Mỗi thầy cô là một
tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, Cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình
thương - Trách nhiệm”. Thực hiện phong trào thi đua với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo
trong dạy và học” do Bộ GD&ĐT và Công đoàn Giáo dục Việt Nam phát động. Tham
gia cuộc thi Vẽ tranh cổ động chào mừng 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam,
Triển khai nhắn tin bình chọn “Ấn tượng VTV sắc màu 2018” (VTV Awards 2018) tôn
vinh tấm gương các nhà giáo tiêu biểu đã và đang cống hiến không mệt mỏi cho sự
nghiệp giáo dục đào tạo, bình chọn cho chương trình “Thay lời tri ân” và “Nhân vật của
năm” (Ngày 06/8/2018). Tham gia chiến dịch “Những giọt máu hồng” hàng năm.
Đổi mới công tác thi đua khen thưởng: Công đoàn đã xây dựng cụ thể các tiêu
chí đánh giá chất lượng hoạt động của các tổ công đoàn. Hàng năm có trên 60% tổ công
đoàn đạt danh hiệu “Tổ công đoàn vững mạnh xuất sắc” và 15% đoàn viên công đoàn

được công nhận danh hiệu “Đoàn viên công đoàn xuất sắc”, 8 đoàn viên công đoàn được
nhận bằng khen của Công đoàn Giáo dụcViệt Nam.
4. Lãnh đạo công tác chỉ đạo, điều hành của Công đoàn; đổi mới nội dung,
phương pháp hoạt động công đoàn; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ xây dựng tổ
chức công đoàn; tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh
Hàng năm, BCH Công đoàn xây dựng kế hoạch công tác toàn năm học, công tác
chi tiết cho từng quý, từng tháng và triển khai đến các tổ Công đoàn để tổ chức thực
hiện và định kỳ báo cáo với Đảng ủy và Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Công đoàn đã
duy trì họp định kỳ hàng quý , hàng tháng và đột xuất khi cần thiết. Để nâng cao chất
lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, được sự chỉ đạo của Đảng ủy, BCH Công đoàn đã tổ
chức 2 đợt tập huấn nghiệp vụ công đoàn cho toàn thể cán bộ công đoàn các cấp.
Công đoàn và Chính quyền thực hiện nghiêm túc Quy chế phối hợp giữa Công
đoàn với Chính quyền. Chủ tịch công đoàn hàng tháng dự họp giao ban với Ban giám
hiệu và lãnh đạo các khoa, phòng, ban, trung tâm, qua đó đã tiếp thu sự chỉ đạo và nắm
bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của CBNGNLĐ về việc thực hiện các chế độ chính
sách liên quan đến người lao động và đảm bảo quyền lợi chính trị của các công đoàn
viên. Với trách nhiệm của mình hàng năm Công đoàn đã lựa chọn hàng chục lượt quần
chúng ưu tú tham gia lớp tìm hiểu về Đảng, qua đó tạo nguồn và góp phần xây dựng
với tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.
5. Lãnh đạo Công đoàn thực hiện công tác nữ công và bình đẳng giới
Đảng ủy, Ban giám hiệu, Ban chấp hành công đoàn đặc biệt quan tâm đến công
tác nữ công. Ban vì sự tiến bộ của Phụ nữ do đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng
làm trưởng ban. Công tác đào tạo, quy hoạch, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ nữ
đảm bảo tiêu chuẩn của từng chức danh, phát huy được thế mạnh, ưu điểm của cán bộ
nữ, thực hiện nguyên tắc bình đẳng giữa nam và nữ trong quy hoạch. Các đồng chí Nữ
đoàn viên công đoàn tích cực học tập nâng cao trình độ và tham gia nghiên cứu khoa
học, tham gia công tác chuyên môn. Tham gia các hoạt động tìm hiểu văn hóa dân tộc
tại các địa phương, tổ chức tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề nhân Ngày quốc tế phụ nữ 8/3
và Ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10.
Từ thực tiễn chỉ đạo của Đảng ủy nhà trường đối với hoạt động công đoàn vừa qua
cho thấy để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong thời gian tới,
ngoài sự cố gắng của tổ chức, cần có sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy tập trung vào
các nội dung sau:
Một là: Tiếp tục duy trì sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác tuyên truyền, giáo dục
chính trị tư tưởng cho CBNGNLĐ thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng và
pháp luật Nhà nước; Thực hiện tốt các cuộc vận động của Nhà nước, Bộ, Ngành; Xây
dựng khối đại đoàn kết trong Trường, thực hành tiết kiệm, chống quan liêu, tham nhũng,
lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác...

Hai là: Lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức trong Trường hoàn thiện các cơ chế phối hợp
với tổ chức Công đoàn và tạo điều kiện tốt nhất để Công đoàn nhà trường có thể phát
huy tốt vai trò là đại diện cho người lao động, đấu tranh bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp
cho người lao động đảm bảo công khai dân chủ, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.
Ba là: Chỉ đạo xuyên suốt, nhất quán về công tác cán bộ. Có chính sách đào tạo,
bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công đoàn phù hợp với yêu cầu của hoạt động công đoàn
trong tình hình mới. Quan tâm, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của CBNGNLĐ
trong Trường để kịp thời giải quyết các băn khoăn, bức xúc..
Bốn là: Tiếp tục chỉ đạo Công đoàn làm tốt nhiệm vụ bồi dưỡng, giới thiệu đoàn
viên ưu tú để tổ chức cơ sở Đảng xem xét kết nạp vào Đảng, đồng thời phát hiện những
cán bộ, đảng viên không đủ tư cách, phẩm chất đạo đức kịp thời phản ánh với Đảng để
giúp đỡ hoặc có biện pháp giáo dục, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững
mạnh.
Phát huy những kết quả đạt được thời gian qua, với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát và
kịp thời của BCH Đảng bộ, hoạt động công đoàn của Nhà trường chắc chắn có đổi mới,
thu được nhiều thành công trong quá trình xây dựng và phát triển, đóng góp vào sự ổn
định và phát triển của Nhà trường, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà Đại hội
Đảng bộ Trường Đại học Mở Hà nội nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.
MỘT SỐ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN GIAI ĐOẠN 2015 - 2020

1. Số tiền ủng hộ các quỹ
Đơn vị:
đồng
STT Nội dung
ủng hộ
1

2

3

4

5

Năm 2015 Năm 2016

Năm 2017

Quỹ Tương
thân, tương
ái

94.450.000

Ủng hộ các
tỉnh Miền
Trung

101.330.000 32.780.000

Ủng hộ các
tỉnh
Phía
Bắc

47.630.000 36.325.000

Ủng hộ kinh
phí xây nhà
mái ấm công
đoàn
Chương
trình
Tết
sum vầy

Năm 2018

Năm 2019

Năm 2020

50.000.000

20.000.000

10.000.000

6

Xây dựng
công trình
nước sạch
tại trường
THPT Mèo
Vạc,
tỉnh
HG

10.000.000

7

Quỹ vì Biển
66.446.000
Đảo

83.416.000

8

Quỹ phòng
chống thiên
tai của thành
phố Hà Nội

128.854.607 134.694.000

9

Quỹ Xã hội
của
CĐGDVN

29.170.000

29.170.000

10 Phòng,
chống dịch
Covid

130.000.000

Tổng số

66.446.000 148.960.000

163.555.000 262.270.607

193.864.000 169.170.000

2. Số lượng đề tài NCKH
Đề tài
NCKH, bài
báo

Năm
2015

Năm
2016

Năm 2017

Đề tài cấp nhà
nước

2

2

Đề tài cấp Bộ

3

3

Đề tài cấp cơ
sở

44

Số lượng bài
báo, tạp chí
được đăng tải
trong nước và
nước ngoài

100

Năm 2018

Năm 2019

3

1

3

6

3

38

22

25

31

159

105

105

32

3. Đội ngũ công đoàn viên
Năm
2015

Tổng số
368

PGS

TS
3

ThS
29

KS, CN
195

129

TĐ khác
12

2016

369

5

31

233

90

10

2017

405

8

28

270

90

9

2018

382

10

42

269

52

9

2019

407

12

43

286

57

9

4. Khen thưởng
Hình
thức
khen

Năm 2014 Năm
2015

Năm 2016

Năm 2017

Bằng khen
CĐGDVN
cho tập thể

2

1

2

2

Bằng khen
CĐGDVN
cho
cá
nhân

2

2

2

7

Cờ thi đua
của
CĐGDVN
cho tập thể

Năm 2018

Năm 2019

1

Giấy khen
của
BCHCĐ
Viện cho
tập thể

10

Giấy khen
của
BCHCĐ
Viện cho
cá nhân

86

10

9

10

15
82

87

50

59

5. Số lượng công đoàn viên được kết nạp Đảng
Nội dung Năm 2014 Năm
2015

Năm 2016

Năm 2017

Năm 2018

Năm 2019

Số lượng
CĐ viên
được kết
nạp Đảng

2

16

12

6

28

29

