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HƢỚNG DẪN   

Tổ chức đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2022 

 

Căn cứ Kế hoạch số 123/KH-LĐLĐ ngày 26/12/2016 và Hướng dẫn số 18/HD-

LĐLĐ ngày 15/02/2017 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang về việc 

tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội X Công đoàn tỉnh An Giang nhiệm kỳ 

2018 – 2023. 

Căn cứ Kế hoạch số 01/KH-CĐN ngày 01/3/2017 của Ban Thường vụ Công đoàn 

ngành Giáo dục An Giang về việc tổ chức đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 – 

2022, tiến tới Đại hội XI Công đoàn ngành Giáo dục An Giang nhiệm kỳ 2018 – 2023. 

Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục An Giang hướng dẫn nội dung chuẩn bị 

công tác nhân sự và tổ chức đại hội Công đoàn cơ sở trực thuộc như sau: 

I. YÊU CẦU XÂY DỰNG BAN CHẤP HÀNH; TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN, CƠ 

CẤU, SỐ LƯỢNG ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH, ỦY BAN KIỂM TRA  

1. Xây dựng Ban chấp hành 

- Ban chấp hành công đoàn do Đại hội bầu ra phải thật sự có bản lĩnh đại diện, bảo 

vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, cán bộ, nhà giáo và người lao 

động (CBNGNLĐ).  

- Xây dựng Ban chấp hành công đoàn phải chú trọng chất lượng, tiêu chuẩn là 

chính; có số lượng và cơ cấu hợp lý, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện ở các lĩnh vực hoạt 

động công đoàn, không vì cơ cấu mà giảm chất lượng ủy viên Ban chấp hành. 

- Việc giới thiệu nhân sự phải đảm bảo dân chủ, công khai, đúng quy trình, quy định 

của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao 

động Việt Nam và Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang. 

2. Tiêu chuẩn, điều kiện tham gia Ban chấp hành 

Thực hiện theo Khoản III, mục 2 của Kế hoạch số 123/KH-LĐLĐ, ngày 26/12/2016 

của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang về việc tổ chức đại hội công đoàn 

các cấp tiến tới Đại hội X Công đoàn tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2018 - 2023.  

2.1. Tiêu chuẩn chung: 

- Có bản lĩnh chính trị vững vàng; nhiệt tình, tâm huyết với sự nghiệp xây dựng tổ chức 

Công đoàn; trưởng thành từ thực tiễn hoạt động công đoàn; có tinh thần đổi mới, dám nghĩ, 

dám làm, dám chịu trách nhiệm; có uy tín, có phương pháp hoạt động và khả năng đoàn kết 

tập hợp được đông đảo đoàn viên, CBNGNLĐ; có tinh thần đấu tranh bảo vệ quyền, lợi ích 

hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CBNGNLĐ. 
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- Có khả năng tham gia quyết định các chủ trương công tác của Ban chấp hành 

CĐCS; có kiến thức pháp luật, nghiệp vụ công tác Công đoàn, có khả năng cụ thể hóa các 

nội dung chỉ đạo của công đoàn cấp trên vào thực tiễn của CĐCS.  

- Có tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

- Đủ điều kiện sức khỏe; có đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, trung thực giản dị; có 

tinh thần đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. 

2.2. Tiêu chuẩn cụ thể: 

- Ban Chấp hành CĐCS cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo: Trình độ chuyên môn từ 

đại học trở lên; trình độ chính trị từ trung cấp trở lên. Riêng chức danh Chủ tịch phải là 

Đảng ủy viên.  

- Ban chấp hành CĐCS Trung tâm GDTX tỉnh và các trường THPT: Trình độ 

chuyên môn từ cao đẳng, đại học trở lên; trình độ chính trị từ sơ cấp trở lên. Riêng chức 

danh chủ tịch CĐCS, cần tham mưu cấp ủy đơn vị lựa chọn, bố trí Phó thủ trưởng đơn vị 

hoặc cấp ủy viên.  

2.3. Điều kiện tham gia Ban chấp hành 

Người tham gia Ban chấp hành ngoài đảm bảo theo tiêu chuẩn trên, cần phải đáp 

ứng các điều kiện sau: 

- Người tham gia lần đầu: Còn đủ tuổi công tác để đảm nhiệm ít nhất một nhiệm kỳ 

đại hội công đoàn. 

- Người tái cử: Còn đủ tuổi công tác để đảm nhiệm ít nhất 1/2 nhiệm kỳ (30 tháng). 

Đối với những trường hợp còn thời gian công tác dưới ½ nhiệm kỳ sẽ do Công đoàn 

ngành và cấp ủy đơn vị xem xét quyết định cụ thể. 

3. Cơ cấu, số lƣợng ủy viên Ban chấp hành và Ủy ban kiểm tra 

3.1. Cơ cấu: 

Ban chấp hành CĐCS trực thuộc cần cơ cấu đại diện các phòng, bộ phận và tổ công 

đoàn.  

3.2. Số lƣợng ủy viên Ban chấp hành 

- Công đoàn cơ sở có dưới 30 đoàn viên: Ban chấp hành có 03 ủy viên, bầu chủ tịch 

CĐCS.  

- Công đoàn cơ sở có 30 đoàn viên trở lên: Ban chấp hành có 05 ủy viên, bầu chủ 

tịch, phó chủ tịch CĐCS. 

3.3. Số lƣợng ủy viên Ủy ban kiểm tra  

- Công đoàn cơ sở có từ 30 đoàn viên trở lên: UBKT có 03 ủy viên và bầu Chủ 

nhiệm.  

- Công đoàn cơ sở có dưới 30 đoàn viên, phân công 01 ủy viên Ban chấp hành phụ 

trách công tác kiểm tra. 

II. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ NHÂN SỰ BAN CHẤP HÀNH 
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Thực hiện công tác chuẩn bị nhân sự Ban chấp hành CĐCS khóa mới gồm các bước cơ 

bản như sau: 

1. Công tác nhân sự trƣớc đại hội 

- Ban chấp hành CĐCS tổ chức hội nghị cán bộ công đoàn chủ chốt (UV BCH, UV 

UBKT, tổ trưởng, tổ phó công đoàn) lấy ý kiến giới thiệu nhân sự Ban chấp hành, để lựa 

chọn những đoàn viên được giới thiệu tín nhiệm cao tham gia nhân sự Ban chấp hành 

CĐCS khóa mới. 

- Tổ chức họp Ban chấp hành thảo luận, thống nhất lập danh sách dự kiến nhân sự 

Ban chấp hành khóa mới, có số dư ít nhất 10% so với số lượng Ban chấp hành được 

duyệt. 

-  Báo cáo cấp ủy Đảng của đơn vị và Công đoàn ngành cho ý kiến về nhân sự để 

hoàn chỉnh trước khi tiến hành đại hội. 

- Sau khi có danh sách giới thiệu chính thức (Ban chấp hành, chủ tịch và phó chủ 

tịch khóa mới), Ban chấp hành đương nhiệm hoàn chỉnh báo cáo cấu tạo Ban chấp hành, 

báo cáo chuẩn bị nhân sự và danh sách nhân sự trình ra đại hội. Đồng thời hoàn chỉnh hồ 

sơ nhân sự được giới thiệu. 

- Trong quá trình chuẩn bị nhân sự Ban chấp hành cùng đồng thời chuẩn bị nhân sự 

Ủy ban kiểm tra khóa mới, cơ cấu Chủ nhiệm UBKT là ủy viên Ban chấp hành (quy trình 

giới thiệu nhân sự Ủy ban kiểm tra như quy trình giới thiệu Ban chấp hành). 

2. Công tác nhân sự trong đại hội 

- Ban Chấp hành đương nhiệm thông qua dự kiến tiêu chuẩn, số lượng và cơ cấu 

Ban chấp hành để đại hội thảo luận, cho ý kiến giới thiệu nhân sự để đại hội tiến hành 

bầu cử. 

- Sau khi công bố kết quả bầu cử Ban chấp hành khóa mới, Đoàn chủ tịch chỉ định 

01 đồng chí trong Ban chấp hành khóa mới làm triệu tập viên để triệu tập kỳ họp thứ nhất 

của Ban chấp hành (nên chỉ định đồng chí chủ tịch hoặc ủy viên Ban chấp khóa cũ tái 

trúng cử để chủ trì hội nghị Ban chấp hành tiến hành bầu cử các chức danh của công 

đoàn). 

Trình tự bầu cử: Các ủy viên Ban chấp hành bầu chủ tịch, phó chủ tịch, Ủy ban 

kiểm tra (nếu có), chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra (trong số các ủy viên kiểm tra).   

3. Bầu đại biểu dự đại hội Công đoàn ngành 

Số lượng đại biểu chính thức và đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội XI Công đoàn 

ngành được bầu theo phân bổ của Công đoàn ngành (có kế hoạch phân bổ riêng). Cần lựa 

chọn những đại biểu là cán bộ, đoàn viên có phẩm chất, năng lực tiêu biểu trong hoạt 

động công đoàn; có khả năng tiếp thu, đóng góp vào các nghị quyết và sự thành công của 

đại hội. Tiêu chuẩn và điều kiện: 

- Phải là đại biểu chính thức của đại hội CĐCS, được đại hội CĐCS bầu đi dự đại 

hội công đoàn cấp trên. 
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- Không trong thời gian chấp hành các hình thức kỷ luật từ khiển trách trở lên (theo 

quy định của Bộ luật Lao động) và từ hình thức cảnh cáo trở lên (kỷ luật Đảng, chính 

quyền, công đoàn). 

- Đang sinh hoạt tại CĐCS nơi được phân bổ đại biểu dự đại hội công đoàn cấp 

trên. 

- Đại biểu đi dự đại hội công đoàn cấp trên phải được đại hội CĐCS bầu cử theo 

nguyên tắc bỏ phiếu kín. Người trúng cử phải đạt trên 1/2 (một phần hai) so với số phiếu 

bầu. 

III. VỀ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐIỂM 

Để có cơ sở rút kinh nghiệm kịp thời trong quá trình chỉ đạo và hướng dẫn đại hội 

CĐCS, Ban Thường vụ Công đoàn ngành chọn 02 CĐCS để tổ chức đại hội điểm như 

sau: 

- Công đoàn cơ sở Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm. 

- Công đoàn cơ sở Trường THCS và THPT Mỹ Hòa Hưng. 

- Thời gian CĐCS tổ chức đại hội điểm thực hiện từ tháng 5 - 6/2017. 

Kết thúc đại hội điểm của 02 CĐCS, Công đoàn ngành tổ chức rút kinh nghiệm để 

chỉ đạo đại hội đại trà.  

IV. HÌNH THỨC VÀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC TẠI ĐẠI HỘI 

1. Hình thức đại hội:  Đại hội toàn thể đoàn viên. 

Đại biểu là tất cả đoàn viên công đoàn đang tham gia sinh hoạt tại CĐCS (trừ đoàn 

viên bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc trong thời gian chấp hành các hình phạt của 

Tòa án); đại hội có giá trị khi có ít nhất hai phần ba (2/3) đại biểu được triệu tập đến dự.  

2. Công tác trang trí và chƣơng trình đại hội 

2.1. Trang trí hội trƣờng: 

Từ phía dưới bàn đại biểu nhìn lên: 

- Phía trái hội trường (từ dưới nhìn lên): Cờ Tổ quốc. Tượng ảnh Bác Hồ đặt dưới 

cánh sao vàng 25 - 30 cm. 

- Phía phải hội trường treo huy hiệu Công đoàn Việt Nam chính giữa, phía trên tiêu 

đề đại hội từ 25 – 30 cm. 

- Tiêu đề đại hội thống nhất như sau: 

 

 

 

 

 

2.2. Chƣơng trình đại hội gồm các nội dung chủ yếu: 

ĐẠI HỘI 

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ …………………………………… 

LẦN THỨ ……, NHIỆM KỲ 2017 - 2022 

                                  ………….., ngày …… tháng ……. năm 2017 
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- Chào cờ (hát Quốc ca). 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.  

- Bầu Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu (nếu là Đại hội đại 

biểu). 

- Thông qua chương trình, quy chế làm việc của đại hội.  

- Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu (đại hội toàn thể đoàn viên do Đoàn chủ tịch đại 

hội báo cáo về số lượng và tư cách đoàn viên dự đại hội).  

- Diễn văn khai mạc. 

- Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ qua và phương hướng nhiệm kỳ tới.  

- Phát biểu chỉ đạo của công đoàn cấp trên. 

- Phát biểu chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chuyên môn. 

- Thảo luận các văn kiện của đại hội.  

- Thảo luận đề án nhân sự BCH khóa mới và chuẩn bị nhân sự bầu cử BCH; bầu đại 

biểu dự đại hội công đoàn cấp trên. 

- Tổ chức bầu cử (thực hiện các công việc theo quy trình bầu cử).  

- Thông qua nghị quyết đại hội. 

- Bế mạc chào cờ (không hát Quốc ca).  

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Thƣờng vụ Công đoàn ngành 

- Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn đại hội CĐCS cho kịp tiến độ chung và chỉ đạo 2 

CĐCS tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm.  

- Phối hợp với cấp ủy Đảng ở các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT thông qua các văn 

kiện đại hội và lãnh đạo công tác giới thiệu nhân sự tham gia Ban chấp hành CĐCS và 

chỉ đạo CĐCS tổ chức đại hội đúng theo nguyên tắc, nội dung và thời gian quy định. 

- Phân công các đồng chí trong Thường trực Công đoàn ngành hướng dẫn, chỉ đạo, 

đôn đốc, kiểm tra các CĐCS chuẩn bị và tổ chức đại hội.  

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo việc tổ chức đại hội CĐCS trực thuộc và báo cáo tiến độ 

đại hội về Liên đoàn Lao động tỉnh theo quy định. 

2. Đối với Công đoàn cơ sở 

- Báo cáo cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị và người sử dụng lao động về các văn 

bản hướng dẫn, chỉ đạo của Công đoàn cấp trên và công tác chuẩn bị đại hội (nội dung, 

nhân sự) để tranh thủ sự lãnh đạo chặt chẽ, đồng thời tham mưu, đề xuất hỗ trợ về kinh 

phí (ngoài kinh phí công đoàn) và thời gian tổ chức đại hội theo kế hoạch. 

- Đối với đơn vị được chọn tổ chức đại hội điểm, Thường trực Công đoàn ngành sẽ 

trao đổi trực tiếp với cấp ủy, lãnh đạo đơn vị và CĐCS để có sự thống nhất chung. Đề 
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nghị các CĐCS báo cáo trực tiếp với cấp ủy, thủ trưởng đơn vị để có ý kiến hỗ trợ và 

phản hồi ý kiến về Thường trực Công đoàn ngành về việc chọn tổ chức đại hội điểm. 

- Xây dựng kế hoạch, nội dung, tiến độ và thời gian cụ thể về tổ chức đại hội của 

đơn vị mình, phân công các ủy viên Ban chấp hành chuẩn bị nội dung từng công việc có 

liên quan đến đại hội; thông qua các văn kiện đại hội, công tác nhân sự Ban chấp hành 

với cấp ủy đảng của đơn vị và Công đoàn ngành trước khi tổ chức đại hội CĐCS. 

- Chuẩn bị chu đáo công tác phục vụ đại hội như: Văn kiện đại hội phát cho đại 

biểu, trang trí hội trường, các phiếu bầu cử, biên bản bầu cử, thùng phiếu, văn nghệ (nếu 

có). 

- Sau đại hội Ban chấp hành CĐCS gởi hồ sơ đại hội về Công đoàn ngành để ra 

quyết định chuẩn y Ban chấp hành CĐCS (không quá 15 ngày sau ngày tổ chức đại hội). 

* Hồ sơ bao gồm: 

+ Biên bản đại hội CĐCS. 

+ Biên bản tổng hợp ý kiến đóng góp văn kiện trình Đại hội XI của Công đoàn 

ngành và dự thảo sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam. 

+ Công văn đề nghị công nhận kết quả bầu cử Ban chấp hành, chủ tịch, phó chủ 

tịch, Ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra. 

+ Biên bản bầu Ban chấp hành; biên bản hội nghị Ban chấp hành bầu chủ tịch, phó 

chủ tịch, UBKT, chủ nhiệm UBKT.  

+ Danh sách trích ngang Ban chấp hành, UBKT CĐCS khóa mới. 

+ Danh sách trích ngang đại biểu dự Đại hội XI Công đoàn ngành (kể cả đại biểu dự 

khuyết).  

- Kinh phí tổ chức đại hội được bố trí trong kế hoạch tài chính hàng năm của 

CĐCS; chế độ chi đại hội công đoàn các cấp thực hiện theo các Quyết định số 680/QĐ-

LĐLĐ, số 682/QĐ-LĐLĐ, số 683/QĐ-LĐLĐ, ngày 17/2/2017 của Ban Thường vụ Liên 

đoàn Lao động tỉnh.  

Trên đây là nội dung Hướng dẫn tổ chức đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-

2022, tiến tới Đại hội XI Công đoàn ngành Giáo dục An Giang, nhiệm kỳ 2018 - 2023. 

Đề nghị các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn ngành và CĐCS trực thuộc 

nghiên cứu thực hiện. Quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, cần phản ánh 

ngay về Thường trực Công đoàn ngành để xem xét hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời./. 

 

Nơi nhận: 
- BTV LĐLĐ tỉnh; 

- Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở GDĐT; 

- Ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh; 

- Ủy viên BCH CĐN Giáo dục; 

- Đơn vị trực thuộc Sở GDĐT; 

- CĐCS trực thuộc; 

- Lưu: TT CĐN. 

TM. BAN THƢỜNG VỤ 

CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Chí Sơn 

 


