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NGHỊ QUYẾT CÔNG ĐOÀN 

Năm học 2017 - 2018 

 

Ngày 13 tháng 7 năm 2017 công đoàn Đơn vị HLKN tiến hành Đại hội 

đã nghe báo cáo tổng kết công tác Công đoàn năm học 2016- 2017 và  phương 

hướng năm học 2017 – 2018. 

Đại hội cũng đã nghe các đồng chí góp ý kiến bổ sung vào báo cáo tổng 

kết và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ tới; Đại hội trân trọng và nghiêm túc 

tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bí thi chi bộ , của Công đoàn cấp trên. 

Đại hội đã thống nhất Nghị quyết như sau: 

 

NGHỊ QUYẾT 

 

1- Nhất trí báo cáo tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội 

nhiệm kỳ năm học 2016 - 2017, phương hướng nhiệm vụ công tác năm học 

2017 - 2018 

2- Mục tiêu phấn đấu cụ thể: 

+ 100% đoàn viên được học tập pháp luật, sống và làm việc theo pháp luật. 

+ 100% đoàn viên tham gia các hoạt động chăm lo đời sống, xây dựng quỹ 

tình nghĩa, mái ấm công đoàn. 

+100% đoàn viên thực hiện tốt văn hoá cơ sở, chấp hành tốt an toàn giao 

thông. 

+ 100% đoàn viên trong độ tuổi sinh đẻ thực hiện nghiêm túc Pháp lệnh dân 

số KHHGĐ. 

+ 100% công đoàn nam không hút thuốc lá. 

+ 100% công đoàn đóng công đoàn phí đầy đủ 

+ 90% đoàn viên đạt danh hiệu Đoàn viên xuất sắc. 

+ 100% tổ công đoàn đạt danh hiệu Tổ công đoàn xuất sắc. 

+ Bồi dưỡng, giúp đỡ và giới thiệu để chi bộ xét kết nạp 1-2 đồng chí trong  

năm học 2017 – 2018 

+ Công đoàn đạt Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc. 

Đại Hội giao cho Ban chấp hành công đoàn tiếp thu ý kiến đóng góp của đại 

biểu và đoàn viên để bổ sung vào kế hoạch hoạt động của công đoàn. 

Đại hội kêu gọi toàn thể CBGVNV trong nhà trường phát huy truyền thống 

công đoàn, nhà trường và những thành tích đã đạt được, ra sức phấn đấu thực 

hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Tiếp tục xây dựng công đoàn ngày càng 

vững mạnh và phát triển đi lên. 
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