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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

BÁO CÁO TÓM TẮT SÁNG KIẾN 

 
 

1. Tên sáng kiến: Một số biện pháp xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh.  

2. Mục tiêu của sáng kiến: Đưa chất lượng hoạt động của Công đoàn cơ sở 

Trường ngày càng phát triển. 

3. Mô tả nội dung sáng kiến (giải pháp)  

Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn cơ sở mà nhất là công tác 

quản lý đoàn viên. Cần phải đổi mới công tác quản lý đoàn viên, đổi mới phương 

thức hoạt động và đề ra một số biện pháp tích cực nhằm nâng cao hiệu quả hoạt 

động của Công đoàn cơ sở.  

3.1. Công tác tổ chức. 

- Để công đoàn cơ sở thật sự vững mạnh cần tạo được sự đồng thuận về nhận 

thức và tình cảm của đơn vị. Công đoàn cơ sở phải tạo được mối quan hệ hài hòa 

về quyền lợi và nghĩa vụ giữa Hiệu trưởng, Ban Chấp hành Công đoàn và viên 

chức, người lao động dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng bộ. 

- Ban Chấp hành phải có năng lực chuyên môn vững vàng, có kinh nghiệm 

hoạt động công đoàn, nhiệt huyết với phong trào chung. 

- Hoạt động công đoàn cần có chương trình, kế hoạch rõ ràng phù hợp với 

tình hình của đơn vị 

3.2. Xây dựng kế hoạch hoạt động 

Dựa vào chương trình công tác của Công đoàn cơ sở Trường, Công đoàn bộ 

phận và Tổ Công đoàn xây dựng kế hoạch hoạt động của đơn vị mình. Trong kế 

hoạch của Công đoàn bộ phận, Tổ Công đoàn yếu tố cụ thể, thiết thực, đổi mới, 

sáng tạo phải được đưa lên hàng đầu. 

3.3. Nội dung sinh hoạt 
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- Đổi mới tư duy và phương pháp làm việc của Ban Chấp hành Công đoàn cơ 

sở Trường. Thay mặt cho đoàn viên công đoàn nói lên tiếng nói của người lao 

động nhằm thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của người lao động. 

- Luôn quan tâm, chăm lo đời sống cho đoàn viên công đoàn. 

- Tổ chức các phong trào thi đua và các cuộc vận động. 

- Làm tốt công tác tham mưu, phối hợp chặt chẽ với Đảng bộ và Ban Giám 

hiệu Nhà trường. 

- Chú trọng công tác quản lý đoàn viên từ Công đoàn bộ phận và Tổ Công 

đoàn. 

- Thường xuyên đổi mới phương pháp, hình thức sinh hoạt công đoàn cơ sở.  

4. Phạm vi áp dụng: áp dụng trong Công đoàn cơ sở Trường Đại học Trà 

Vinh  

5. Thời gian áp dụng: từ tháng 01/2022 cho đến nay. 

6. Hiệu quả sáng kiến (giải pháp): 

Có sự phối kết hợp chặt chẽ của Ban Chấp hành công đoàn với Hiệu trưởng 

và đoàn viên công đoàn sẽ giúp cho Công đoàn cơ sở Trường ngày càng vững 

mạnh cũng như giúp cho đoàn viên công đoàn luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của 

Công đoàn cơ sở Trường.  

  

 


