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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:    4494      /TBLT- ĐHĐN  

 

  Đà Nẵng, ngày   11     tháng  8   năm 2016 

THÔNG BÁO LIÊN TỊCH 
Về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Đại học Đà Nẵng 

Năm 2016 
 

Thực hiện các Nghị định, văn bản hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Giáo dục và 

Đào tạo, Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, 

viên chức (CBCCVC) ở cơ quan đơn vị, Giám đốc Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) và Ban 

Thường vụ Công đoàn ĐHĐN thống nhất hướng dẫn việc tổ chức Hội nghị CBCCVC 

năm 2016 như sau: 

1. Thời gian tổ chức Hội nghị: 

- Cấp dưới cơ sở (các Khoa, Phòng và các đơn vị tương đương thuộc các Cơ sở 

giáo dục đại học (CSGDĐH) thành viên; các Văn phòng, Ban, Khoa, Trung tâm, Viện 

thuộc Cơ quan ĐHĐN): Hoàn thành trước ngày 31/8/2016.  

- Cấp cơ sở (Cơ quan ĐHĐN, các CSGDĐH thành viên, Phân hiệu ĐHĐN tại 

Kon Tum): Hoàn thành trước ngày 30/9/2016. 

- Cấp ĐHĐN: Dự kiến tổ chức vào cuối tháng 10/2016. 

2. Hình thức tổ chức Hội nghị: Tùy tình hình cụ thể, các đơn vị có thể tổ chức Hội 

nghị toàn thể hoặc Hội nghị đại biểu theo quy định. 

3. Nội dung tổ chức Hội nghị: 

3.1. Cấp dưới cơ sở  

-  Thảo luận báo cáo tổng kết và phương hướng của đơn vị; 

- Thảo luận báo cáo tổng kết và phương hướng của nhà trường (Cơ quan 

ĐHĐN/Phân hiệu); 

- Bầu cử đại biểu tham dự Hội nghị CBCCVC cấp cơ sở (nếu Hội nghị 

CBCCVC cấp cơ sở là Hội nghị đại biểu); số lượng đại biểu theo sự phân bổ của cuộc 

họp Liên tịch giữa Thủ trưởng đơn vị với Công đoàn cơ sở. 

3.2. Cấp cơ sở: Thực hiện theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 

của Chính phủ "Về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà 

nước và đơn vị sự nghiệp công lập", cụ thể như sau: 

- Kiểm điểm việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; kiểm điểm 

việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức trước đó và những 

quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của đơn vị; đánh giá, tổng kết và kiểm 

điểm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện kế hoạch 

công tác hàng năm; thảo luận, bàn biện pháp thực hiện kế hoạch công tác năm tới của  

đơn vị; 

  - Người đứng đầu đơn vị lắng nghe ý kiến đóng góp, phê bình của cán bộ, công 

chức, viên chức; giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức; 



 2 

- Thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị, phát động phong trào thi đua và 

ký kết giao ước thi đua giữa người đứng đầu đơn vị với tổ chức công đoàn; 

- Bàn các biện pháp cải tiến điều kiện làm việc, nâng cao đời sống của cán bộ, 

công chức, viên chức trong đơn vị; 

- Ban Thanh tra nhân dân của đơn vị báo cáo công tác; bầu Ban Thanh tra nhân 

dân theo quy định của pháp luật; bầu đoàn đại biểu dự hội nghị cấp ĐHĐN (theo số 

lượng được phân bổ); 

- Khen thưởng cá nhân, tập thể của  đơn vị có thành tích trong công tác; 

- Giới thiệu 01 CBVC của đơn vị đề cử bầu vào Ban Thanh tra nhân dân ĐHĐN 

nhiệm kỳ 2016–2018. 

         Chú ý: Các CSGDĐH thành viên, Cơ quan ĐHĐN, Phân hiệu đăng ký thời 

gian, kế hoạch tổ chức Hội nghị CBCCVC của đơn vị mình trước ngày 30/8/2016 với 

Văn phòng ĐHĐN để sắp xếp lịch cho phù hợp với kế hoạch đi dự để chỉ đạo hội nghị 

các đơn vị của Ban Giám đốc ĐHĐN. 

4.  Hội nghị đại biểu CBCCVC Đại học Đà Nẵng: 

- Địa điểm: Hội trường Đại học Đà Nẵng (41 Lê Duẩn, Đà Nẵng) 

- Số lượng và thành phần dự Hội nghị đại biểu CBCCVC ĐHĐN: 200 đại biểu, 

trong đó: 

+  Đại biểu đương nhiên gồm: Bí thư Đảng uỷ, Ban Giám đốc ĐHĐN, Chủ tịch 

Công đoàn ĐHĐN, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ĐHĐN, Trưởng Ban Thanh tra 

nhân dân ĐHĐN, Trưởng Ban Nữ công Công đoàn ĐHĐN. 

+ Đại biểu bầu là những CBVC không bị kỷ luật từ khiển trách trở lên, có khả 

năng tham gia đóng góp ý kiến cho Hội nghị và được tập thể bầu cử thông qua bỏ 

phiếu kín. Số lượng đại biểu phân bổ cho các đơn vị cụ thể như sau: 

 

TT 

 

ĐƠN VỊ 

 

SỐ 

CBVC1 

SỐ ĐẠI BIỂU 

ĐB 

Bầu 
Đại biểu đương nhiên 

Tổng 

số 

1 

Cơ quan ĐHĐN (bao 

gồm: Văn phòng, Ban, 

Trung tâm, Khoa, Viện 

trực thuộc) 

293 24 

06  

Bí thư Đảng uỷ,  Ban Giám đốc 

ĐHĐN, Bí thư ĐTN ĐHĐN, 

Trưởng ban Nữ công Công 

đoàn ĐHĐN 

30 

2 Trường ĐH Bách khoa 581 48 0 48 

3 Trường ĐH Kinh tế 359 30 01  

Trưởng Ban TTND ĐHĐN 

31 

4 Trường ĐH Sư phạm 378 31 0 31 

5 Trường ĐH Ngoại ngữ 315 26 0 26 

6 Trường CĐ Công nghệ 223 19 
01  

Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN  
20 

7 Trường CĐ CNTT 86 07 0 07 

8 
Phân hiệu ĐHĐN tại 

Kon Tum 
81 07 0 07 

         Cộng: 2.316 192 08 200 

 

                                                 
1 Số liệu CBVC do Ban Tổ chức cán bộ ĐHĐN cung cấp tính đến ngày 05/8/2016. 
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5. Công tác chuẩn bị Hội nghị CBCCVC ĐHĐN:  

- Văn phòng ĐHĐN chuẩn bị: Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện công tác của 

ĐHĐN từ 2014 - 2016 và Phương hướng, nhiệm vụ 2016 – 2018; Hội trường và những 

điều kiện cần thiết phục vụ cho Hội nghị. 

 (Từ ngày 10/8/2016 đến ngày 30/8/2016: Văn phòng ĐHĐN chuẩn bị báo cáo 

và gửi cho các Trường, Cơ quan ĐHĐN, Phân hiệu  thảo luận góp ý).  

- Ban Kế hoạch-Tài chính ĐHĐN chuẩn bị: Báo cáo công tác tài chính và dự 

toán kinh phí cho Hội nghị.  

- Công đoàn ĐHĐN: Tiếp nhận báo cáo và tổng hợp ý kiến góp ý của các 

CSGDĐH thành viên, Cơ quan ĐHĐN, Phân hiệu. 

- Ban Thanh tra Nhân dân ĐHĐN chuẩn bị: Báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2014 – 

2016.  

- Các đơn vị có liên quan chuẩn bị báo cáo giải trình (nếu có yêu cầu). 

Sau khi tiến hành Hội nghị CBCCVC cấp cơ sở đề nghị Thủ trưởng các 

CSGDĐH thành viên, Cơ quan ĐHĐN, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum và BCH Công 

đoàn cơ sở gửi toàn bộ hồ sơ Hội nghị về Đại học Đà Nẵng (qua Văn phòng Công đoàn 

ĐHĐN) trước ngày 10/10/2016), hồ sơ báo cáo gồm: 

- Báo cáo tổng kết và phương hướng của đơn vị;  

- Báo cáo của Ban Thanh tra nhân dân cơ sở; 

- Tổng hợp ý kiến góp ý báo cáo tổng kết, phương hướng của ĐHĐN, những đề 

xuất kiến nghị với ĐHĐN; 

- Danh sách trích ngang đại biểu đi dự Hội nghị CBCCVC ĐHĐN (theo mẫu); 

- Danh sách trích ngang 01 CBCCVC của đơn vị đề cử bầu vào Ban Thanh tra 

nhân dân ĐHĐN nhiệm kỳ 2016–2018 (theo mẫu); 

- Nghị quyết Hội nghị. 

 Yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện theo đúng nội dung thông báo này./. 

 

 
Nơi nhận:                                                 

- Đảng uỷ ĐHĐN (để b/c);                   

- Các CSGDĐH thành viên; 

CQ ĐHĐN, PH ĐHĐN tại 

Kon Tum; 

- Các CĐCS; 

- Ban TTND ĐHĐN; 

- Lưu: VT, VPCĐ.        

 

 

TM. BTV CĐ ĐHĐN 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

(Đã ký và đóng dấu) 

 

 

 

 

TS. Nguyễn Xuân Hùng 

GIÁM ĐỐC 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

 

 

 

(Đã ký và đóng dấu) 

 

 

 

 

GS.TS. Trần Văn Nam 
 


