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KẾ HOẠCH 
 TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÔNG TY ĐÀO TẠO  

VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC ÂU LẠC   
LẦN THỨ III, NHIỆM KỲ 2017 – 2022 

 
Thực hiện nhiệm vụ công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2012 – 2017, căn cứ Kế hoạch 

và hướng dẫn Đại hội Công đoàn Cơ sở tiến tới Đại hội Công đoàn Thành phố Huế lần 
thứ X, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV 
Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực Âu Lạc, xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội Công 
đoàn Công ty Âu Lạc, lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2022 với những nội dung, cụ thể như 
sau: 
I. Yêu cầu: 

- Đảm đảm đúng nguyên tắc, quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; 
- Đảm bảo nội dung;  gọn nhẹ, tiết kiệm. 

II. Thời gian, địa điểm: 
1. Thời gian: 
- 7g00, ngày  22 tháng 7 năm 2017 : Phiên nội bộ. 
- 8g00, ngày  22 tháng 7 năm 2017 : Phiên chính thức. 
2. Địa điểm 
Hội trường C1 - Trường Trung cấp Âu Lạc - Huế. 
3. Số lượng đại biểu và khách mời:   

 3.1. Khách mời: 
- Đại diện LĐLĐ TP Huế; 
- Bí thư Chi bộ; 
- Ban giám đốc điều hành Công ty; 
- Giám đốc điều hành các đơn vị trực thuộc Công ty; 
- Các ông/bà phụ trách thuộc BĐH Công ty 
3.2. Đại biểu triệu tập: 93  đồng chí đoàn viên. 

III. Nội dung Đại hội 
1. Tổng kết thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2012 – 2017;  
2. Xây dựng phương hướng nhiệm kỳ 2017 – 2022; 
3. Bầu BCH nhiệm kỳ 2017 – 2022; 
4. Bầu Đại biểu dự Đại hội Công đoàn Thành phố Huế nhiệm kỳ 2017 - 2022. 



IV. Chương trình Đại hội 
 

PHIÊN THỨ NHẤT 
 

1. Ổn định tổ chức, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, phổ biến nội quy Đại hội. 
2. Bầu Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu. 
3. Thông qua chương trình, thời gian làm việc phiên họp nội bộ. 
4. Thảo luận Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2012 - 2017; dự thảo Phương hướng nhiệm 

kỳ 2017 – 2022. 
5. Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu. 
6. Thông qua Đề án nhân sự và bầu BCH nhiệm kỳ 2017 – 2022. 
7. Thông qua đề án và bầu đoàn Đại biểu dự Đại hội Công đoàn Thành phố Huế, 

nhiệm kỳ 2017 - 2022. 
8. Bế mạc. 

PHIÊN THỨ HAI 
 

1. Văn nghệ chào mừng. 
2. Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 
3. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký. 
4. Thông qua chương trình, thời gian làm việc của phiên chính thức. 
5. Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu (dành cho Đại hội đại biểu). 
6. Diễn văn khai mạc Đại hội. 
7. Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2012 – 2017; Phương hướng nhiệm kỳ 2017 – 2022.  
8. Thảo luận Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý các văn kiện Đại hội (có Tham luận). 
9. Phát biểu chỉ đạo của Chi bộ. 
10.  Phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo LĐLĐ Thành phố. 
11.  Bầu cử (BCH, Đại biểu dự Đại hội CĐ Thành phố). 
12.  Khen thưởng. 
13.  Thông báo kết qủa bầu cử. 
14.  BCH mới ra mắt Đại hội. 
15.  Thông qua Nghị quyết Đại hội. 
16.  Bế mạc Đại hội. 
17. Chào cờ bế mạc. 
V. Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu, Ban kiểm phiếu 
* Đoàn Chủ tịch: (3 đồng chí) 
1. Đ/c Tôn Thất Quang -  Chủ tịch Công đoàn 
2. Đ/c Nguyễn Quang Thuân – Phó Chủ tịch Công đoàn 
3. Đ/c Nguyễn Bình Minh – UV BCH Công đoàn 
 



Nhiệm vụ: 
- Đoàn Chủ tịch  đại hội chịu trách nhiệm điều hành công việc của Đại hội. 
- Đoàn Chủ tịch Đại hội điều hành đại hội theo chương trình, nội dung và quy chế 

mà Đại hội đã quyết định. 
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, cung cấp những thông tin cần thiết cho đại biểu dự 

Đại hội. Sắp xếp bố trí và giới thiệu đại biểu phát biểu tại hội trường. 
- Tổ chức và hướng dẫn các thể lệ, nguyên tắc ứng cử, đề cử, lập danh sách bầu cử. 

Đề nghị số lượng và danh sách bầu cử để trình Đại hội quyết định. 
- Chỉ đạo đoàn thư ký dự thảo các văn bản của Đại hội để trình Đại hội thông qua. 
- Lãnh đạo việc thông tin về Đại hội. 
- Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, quyết định theo đa số. 
* Ban thư ký: (2 đồng chí) 
1. Đ/c Đặng Thị Hiệp               – Trưởng Ban Thư ký 
2. Đ/c Nguyễn Thị Kim Oanh    – Thành viên 
Nhiệm vụ: 
Đoàn thư ký là bộ phận giúp việc cho đoàn Chủ tịch Đại hội có nhiệm vụ: 
- Ghi chép đầy đủ, trung thực các ý kiến phát biểu tại đại hội và những ý kiến tổng 

kết của đòan chủ tịch về nội dung thảo luận của các đại biểu ở hội trường Đại hội. 
- Giúp đoàn Chủ tịch lập chương trình làm việc và báo cáo diễn biến công việc hàng 

ngày của Đại hội. 
- Dự thảo các văn bản của Đại hội theo sự chỉ đạo của Đoàn chủ tịch và chỉnh lý các 

văn bản mà Đại hội đã thông qua. 
- Lập biên bản các buổi sinh hoạt của Đại hội, quyết định của Đoàn chủ tịch và của 

Đại hội. Tiếp nhận phiếu phát biểu của đại biểu để báo cáo Đoàn chủ tịch sắp xếp điều 
hành thảo luận. 

- Tiếp nhận các văn bản tham luận của đại biểu trong Đại hội (kể cả nội dung các ý 
kiến đăng ký nhưng vì lý do nào đó không phát biểu trực tiếp tại hội trường được). 

* Ban thẩm tra tư cách đại biểu: (3 đồng chí) 
1. Đ/c Nguyễn Trung Hiếu     - Trưởng ban 
2. Đ/c Nguyễn Thị Tăng         – Thành viên 
3. Đ/c Châu Viết Trình           – Thành viên 
Nhiệm vụ: 
- Ban thẩm tra tư cách đại biểu làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ. 
- Báo cáo Đại hội về tình hình số lượng, chất lượng, những trường hợp có liên quan 

đến việc xem xét tư cách đại biểu (nếu có) để Đại hội quyết định. 
- Xem xét và kết luận các đơn thư tố cáo, khiếu nại về tư cách đại biểu (nếu có) 

trước khi trình Đại hội. Những đơn thư khiếu nại về tư cách đại biểu gửi đến trước ngày 
Đại hội khai mạc chính thức 10 ngày thì được xem xét, các đơn gửi sau 10 ngày thì Ban  

 



thẩm tra tư cách đại biểu có trách nhiệm chuyển đến cơ quan có thẩm quyền, không giải 
quyết trong Đại hội. 

* Ban kiểm phiếu:  (5 đồng chí) 
1. Đ/c  Phạm Dược   – Trưởng ban 
2. Đ/c  Trương Lạc Nhân  – Phó ban 
3. Đ/c Nguyễn Thị Tăng   – Thành viên 
4. Đ/c Phạm Thị Khánh Mỹ  – Thành viên 
5. Đ/c Trần Quang Huy      – Thành viên 
Nhiệm vụ: 
- Hướng dẫn nguyên tắc, thủ tục và cách tiến hành bầu cử. 
- Phát phiếu, kiểm phiếu, làm biên bản và công bố kết quả bầu cử. 
- Xem xét để báo cáo với Đoàn Chủ tịch hoặc Đại hội quyết định những trường hợp 

vi phạm nguyên tắc bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử. 
VI. Tiến độ triển khai công tác chuẩn bị Đại hội 
- Ngày 10/6/2017: Họp BCH lấy ý kiến về kế hoạch Đại hội, thống nhất kế hoạch 

trong BCH Công đoàn; 
- Ngày 27/6/2017: Xin ý kiến Chi bộ, Ban Điều hành, LĐLĐ thành phố về kế hoạch 

Đại hội, tiến độ và các bước thực hiện; 
- Ngày 29/6/2017: Triển khai kế hoạch đến các đơn vị trong toàn Công ty; 
- Ngày 03/7/2017: Họp BCH Công đoàn cho ý kiến và thống nhất cách triển khai 

thăm dò nhân sự, lấy ý kiến tín nhiệm và giới thiệu nhân sự tham gia BCH, Chủ tịch, Phó 
Chủ tịch Công đoàn; Triển khai công tác chuẩn bị cho Đại hội.;  
  - Ngày 07/7/2017: Hoàn thiện công tác Đại biểu và nhân sự, văn kiện Đại hội; Họp 
các tiểu ban thống nhất quy trình và tổ chức Đại hội;  
      - Ngày 11/7/2017 BCH Công đoàn trình Chi bộ, LĐLĐ TP Huế duyệt Đaị hội; 
  - Ngày 17/7/2017 Họp rà soát công tác chuẩn bị Đại hội; 
  - 7g00 ngày 22 /7/2017: Đại hội phiên thứ nhất; 

- 8g00 ngày 22/7/2017: ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY ĐÀO TẠO VÀ 
PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC ÂU LẠC, LẦN THỨ III, NHIỆM KỲ 2017 – 2022 

VII. Phân công nhiệm vụ chuẩn bị Đại hội 
1.Thành lập Ban tổ chức Đại hội : (11 đồng chí ) 
1. Đ/c: Tôn Thất Quang, Chủ tịch Công đoàn     - Trưởng ban 
2. Đ/c: Nguyễn Quang Thuân, Phó Chủ tịch CĐ            -  Phó ban 
3. Đ/c: Nguyễn Bình Minh, UV.BCH Công đoàn          -  Phó ban 
4. Đ/c: Trần Văn Vu, Bí thư Đoàn Trường TC Âu Lạc  - Thành viên BTC 
5. Đ/c: Trương Lạc Nhân, UV BCH Đoàn trường Âu Lạc   - Thành viên BTC 
6. Đ/c: Đỗ Văn Nghĩa, Phó Bí thư Đoàn trường Âu Lạc    - Thành viên BTC 
7. Đ/c: Nguyễn Thị Dạ Thảo, CB Công ty Âu Lạc             - Thành viên BTC 
8. Đ/c: Nguyễn Trung Hiếu, TT May Công ty Âu Lạc   - Thành viên BTC 



 
 
9. Đ/c: Nguyễn Thị Thu Phương, CB Trường Âu Lạc  - Thành viên BTC 
10. Đ/c: Hoàng Nguyễn Phương Liên, Trường MN Âu Lạc  - Thành viên BTC. 
11. Đ/c Trần Quang Huy, CV.Phòng TC-HC                      - Thành viên BTC 
* Ban Tổ chức có nhiệm vụ: 

  -  Lãnh đạo và tổ chức thực hiện tổng thể quá trình chuẩn bị công tác tổ chức Đại 
hội; 
  - Xin ý kiến LĐLĐ Thành phố và Chi bộ trong suốt quá trình chuẩn bị nội dung, 
nhân sự Đại hội; 

- Chỉ đạo, điều hành hoạt động các tiểu ban phục vụ Đại hội; 
   - Xây dựng kế hoạch làm việc chi tiết của Ban tổ chức Đại hội từ khi ban hành kế 
hoạch này đến thời điểm tổ chức Đại hội, duy trì chế độ giao ban định kỳ với trưởng, phó 
các tiểu ban. 
  2. Thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội: 

2.1. Tiểu ban nội dung. 
1. Đ/c: Tôn Thất Quang, Chủ tịch Công đoàn   - Trưởng ban 
2. Đ/c: Nguyễn Quang Thuân, Phó Chủ tịch CĐ   - Phó ban 
3. Đ/c: Nguyễn Bình Minh, UV BCH Công đoàn - Phó ban 
Nhiệm vụ:  
- Tham mưu xây dựng dự thảo văn kiện Đại hội bao gồm: Báo cáo tổng kết việc 

thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Công ty, lần thứ 2, nhiệm kỳ 2012 - 2017; xây 
dựng dự thảo mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2017 - 2022; 

- Tham mưu, chuẩn bị và tổ chức thực hiện các chuyên đề, các tham luận phục vụ 
Đại hội; 

- Tổ chức các hình thức tổng hợp thông tin, ý kiến góp ý từ đoàn viên công đoàn, tổ 
Công đoàn, các đơn vị phối hợp hoạt động, … cho nội dung văn kiện Đại hội; 

- Xây dựng kịch bản chi tiết, nội quy của Đại hội, các văn bản có liên quan đến văn 
kiện Đại hội. 

2.2. Tiểu ban tuyên truyền – Văn nghệ. 
1. Đ/c Trần Văn Vu - Bí thư Đoàn trường     - Trưởng tiểu ban 
2. Đ/c Đỗ Văn Nghĩa, P.Bí thư Đoàn trường    - Phó tiểu ban  
3. Đ/c Trương Lạc Nhân, CV.Trường TC Âu Lạc     - Thành viên 
4. Đ/c Phạm Thị Khánh Mỹ, Bí thư CĐ Trường MN  - Thành viên 
5. Đ/c Phương Liên, CB Trường MN Âu Lạc      - Thành viên 
Nhiệm vụ: 
- Hướng dẫn các đơn bị, bộ phận có liên quan tổ chức các hoạt động chào mừng 

trước và sau Đại hội; 
- Phụ trách công tác Văn hoá – Văn nghệ Đại hội; 



- Thiết kế, in ấn băng rôn, maket, biểu trưng - biểu tượng Đại hội; 
- Phụ trách công tác trang trí, tạo không khí sôi nổi trong Đại hội. 
2.3. Tiểu ban nhân sự. 
1. Đ/c Tôn Thất Quang, Chủ tịch Công đoàn    - Trưởng ban; 
2. Đ/c Nguyễn Quang Thuân, Phó Chủ tịch CĐ    - Phó ban; 
3. Đ/c Nguyễn Bình Minh, UV BCH Công đoàn  - Phó ban. 
Nhiệm vụ:  
- Hướng dẫn kế hoạch triệu tập đại biểu tham dự Đại hội; 
- Tham mưu chuẩn bị đề án nhân sự Ban Chấp hành Công đoàn, lần thứ 3, nhiệm kỳ 

2017 - 2022, tổ chức thực hiện quy trình chuẩn bị nhân sự trình Đại hội. 
- Tham mưu nhân sự các bộ phận điều hành đại hội (Ban thẩm tra tư cách đại biểu, 

Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu) 
2.4. Tiểu ban hậu cần - Lễ tân. 
1. Đ/c  Nguyễn Bình Minh, UV BCH         - Trưởng tiểu ban 
2. Đ/c  Nguyễn Thị Dạ Thảo, CB Công ty Âu Lạc       -  Phó tiểu ban 
3. Đ/c  Hoàng Nguyễn Phương Liên – MN Âu Lạc        - Thành viên  
4. Đ/c  Trương Lạc Nhân – CV Trung cấp Âu Lạc         - Thành viên. 
5. Đ/c  Trần Anh Chiến – CB Khoa Y                 - Thành viên  
6. Đ/c  Võ Thị Thùy Miên, CV Phòng KH-TC               - Thành viên 
7. Đ/c  Nguyễn Thị Phụng, CB Khoa Dược                     - Thành viên 
8. Đ/c  Nguyễn Lê Tín Đức. CV Phòng TC-HC               - Thành viên 
 Nhiệm vụ: 
- Tham mưu kinh phí, chuẩn bị trang trí, hội trường, vật dụng cho đại biểu, thư 

mời,… 
- Tham gia phục vụ hậu cần, đón tiếp đại biểu, khen thưởng, đảm bảo an ninh trật tự 

trong các phiên Đại hội. 
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở Công ty Đào tạo và Phát 

triển nguồn nhân lực Âu Lạc, đề nghị các đồng chí, các bộ phận được phân công sắp 
xếp thời gian thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. 

 
Nơi nhận: 
- Chi bộ, BĐH (B/cáo) 
- LĐLĐ Tp (B/cáo) 
- BCH CĐ (T/hiện) 
- Các BP (T/hiện) 
- Lưu VP. 
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( đã ký ) 
 
 
Nguyễn Thanh Phước 

TM. BCH CÔNG ĐOÀN 
  CHỦ TỊCH 

 
( đã ký ) 

 
Tôn Thất Quang 

 
 
 
 


