
Kính gửi:  Các CĐCS trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM 

Căn cứ Công văn số 166/LĐLĐ ngày 19/5/2017 về việc tổ chức lấy ý kiến sửa đổi, 

bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Ban thường vụ Công đoàn ĐHQG-HCM đề nghị 

các CĐCS tổ chức lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam tại đại hội, 

hội nghị của đơn vị như sau: 

1. Phương pháp lấy ý kiến 

1.1. Lấy ý kiến bằng phiếu góp ý sửa đổi, bổ sung Điều lệ 

 - Đại biểu dự đại hội, hội nghị công đoàn nghiên cứu các điều, khoản trong Dự thảo 

Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung), góp ý bằng cách trả lời “đồng ý” hoặc “ý kiến 

khác” vào ô tương ứng trong phiếu hỏi theo mẫu phiếu đính kèm. 

- Các CĐCS tập hợp kết quả góp ý bằng cách tổng hợp mỗi nội dung trong Dự thảo có 

bao nhiêu ý kiến “đồng ý” và tỷ lệ % trên tổng số đại biểu. Tổng hợp các ý kiến khác theo kết 

quả có bao nhiều lượt ý kiến giống nhau về một nội dung trong Dự thảo (đa số) và nội dung 

các ý kiến khác (thiểu số). 

1.2. Lấy ý kiến thông qua thảo luận trực tiếp tại đại hội, hội nghị 

a. Các CĐCS  lựa chọn những nội dung có liên quan trực tiếp, đang có sự quan tâm của 

đoàn viên, để định hướng thảo luận tại đại hội, hội nghị công đoàn.  

Đối với đại hội, hội nghị công đoàn các cấp nên tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến 

tham gia vào các nội dung sau: 

+ Đối tượng, điều kiện, thủ tục kết nạp đoàn viên (Điều 1,2). 

+ Công tác quản lý đoàn viên; công tác cấp, phát thẻ, quản lý thẻ và sử dụng thẻ đoàn 

viên công đoàn (Điều 1,5). 

+ Quyền và nhiệm vụ của đoàn viên (Điều 3,4).  

+ Quyền hạn và nhiệm vụ của cán bộ công đoàn (Điều 6,7). 
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+ Nhiệm kỳ đại hội CĐCS, nghiệp đoàn; thời gian hoạt động của ban chấp hành lâm thời 

công đoàn mới thành lập, nâng cấp, sáp nhập (Điều 9). 

+ Số lượng ủy viên ban chấp hành, quy định bầu bổ sung ban chấp hành; nhiệm vụ 

của ban chấp hành; sinh hoạt định kỳ của ban chấp hành, ban thường vụ CĐCS, nghiệp 

đoàn (Điều 14). 

+ Nhiệm vụ, quyền hạn của CĐCS, nghiệp đoàn (Điều 17 đến điều 22). 

+ Tổ chức và hoạt động của ban nữ công quần chúng ở CĐCS (Điều 35,36). 

+ Công tác thu, chi đoàn phí của CĐCS, nghiệp đoàn (Điều 37,38). 

+ Tổ chức và hoạt động của ủy ban kiểm tra CĐCS (Điều 39,40,41,42). 

+ Công tác khen thưởng, kỷ luật cán bộ, đoàn viên công đoàn (Điều 43,44). 

b. Các cấp công đoàn tập hợp ý kiến tham gia, góp ý bằng văn bản tham luận tại đại hội, 

hội nghị công đoàn. Nếu có nhiều bản tham luận, có thể tập hợp theo nội dung và số lượng ý 

kiến tham luận và gửi hồ sơ góp ý lên công đoàn cấp trên tổng hợp. 

1.3. Các cấp công đoàn có thể tổ chức hội nghị, hội thảo lấy ý kiến trực tiếp đến toàn thể 

cán bộ, đoàn viên vào dự thảo nội dung Điều lệ Công đoàn Việt Nam. 

2. Tiến độ thực hiện 

Các CĐCS triển khai lấy ý kiến cán bộ, đoàn viên vào Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) và tổng 

hợp báo cáo kết quả về Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM theo tiến độ sau: 

- Tổng hợp góp ý sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam tại đại hội, hội nghị 

công đoàn các cấp, gửi trước ngày 20/12/2017.  

- Trường hợp các CĐCS  tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo lấy ý kiến, thì khi kết 

thúc hội nghị, hội thảo, tập hợp ý kiến gửi báo cáo ngay về Văn phòng công đoàn 

ĐHQG-HCM. 

Hướng dẫn số 611/HD-TLĐ, ngày 26/4/2017 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn 

Lao động Việt Nam về việc lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam tại 

đại hội, hội nghị công đoàn cấp cơ sở và công đoàn cấp trên cơ sở và dự thảo Điều lệ 

Công đoàn Việt Nam được đăng tải trên website của Liên đoàn Lao động thành phố 

(http://www.congdoantphochiminh.org.vn), các CĐCS tải tài liệu để triển khai lấy ý 

kiến góp ý đến cán bộ, đoàn viên công đoàn.  



Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị thông tin kịp thời về 

Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM (điện thoại 37.242.160 – ex 1391) để được hướng dẫn, 

giải quyết. 

Trân trọng./. 
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