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CHỦ ĐỀ: VAI TRÒ CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN TRONG CÔNG TÁC 

VẬN ĐỘNG CÔNG ĐOÀN VIÊN TÍCH CỰC THAM GIA THỰC HIỆN 

NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN  

************* 

Chúng ta đều biết hiện nay trường ta đang từng bước hoàn thiện, ngày càng khẳng định vị thế 

của một ngôi trường phát triển trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Từ tầm quan trọng đó 

Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường luôn luôn tạo mọi điều kiện hỗ trợ tốt nhất cho giảng viên, có 

chính sách phụ cấp khuyến khích các giảng viên tham gia học tập nâng cao trình độ tiến sĩ đúng 

chuyên ngành; tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học; nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán bộ, 

giảng viên trong trường; tham gia hội thi “ Tiết giảng tốt”. Được sự quan tâm đó, công đoàn bộ 

phận luôn ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình trong việc vận động giảng viên nâng cao chất 

lượng giảng dạy, khuyến khích cán bộ giảng viên tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ, trau dồi trình độ ngoại ngữ; khuyến khích và vận động giảng viên tham gia nghiên cứu 

khoa học, viết bài báo khoa học đăng trên các tạp chí, tham dự các buổi hội thảo khoa học trong và 

ngoài trường, tham gia các lớp nghiệp vụ nâng cao trình độ chuyên môn, kết hợp với chuyên môn tổ 

chức các chuyến tham quan thực tế tại công trường cho cán bộ giảng viên; vận động giảng viên thực 

hiện đổi mới phương pháp dạy học tích cực, lấy sinh viên làm trung tâm, phát huy tính chủ động và 

sáng tạo của sinh viên; khuyến khích giảng viên tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào bài 

giảng có chất lượng; tăng cường nghiên cứu tài liệu, tìm tòi, học hỏi trang bị cho bản thân kiến thức 

sâu rộng, kỹ năng nghề nghiệp vững vàng để mỗi tiết học trở nên hiệu quả, sinh động, gần gũi và 

thiết thực với tiêu chí: ngành giáo dục chúng ta không thể đào tạo cái mà chúng ta có nữa mà cần 

phải đào tạo cái thực tế cuộc sống đang cần.  

Trước sự quan tâm sâu sắc và quyết liệt của Đảng ủy và Ban giám hiệu, Công đoàn bộ phận 

Khoa Xây Dựng đã có sự phối hợp với chuyên môn chú trọng phát triển giáo dục đào tạo vì đây là 

nhiệm vụ quan trọng và thiết thực góp phần cùng với sự phát triển của nhà trường. Hiện nay, công 

đoàn bộ phận Xây Dựng có 7 công đoàn viên đang làm nghiên cứu sinh, 37 thạc sĩ và 4 công đoàn 

viên đang học thạc sĩ đúng chuyên ngành. Trong 6 tháng đầu năm đã có 5 bài báo khoa học đăng 

trên các tạp chí, 7 bài báo chuyên ngành đăng trên tạp san khoa học của trường, 10 bài báo khoa học 

đã gửi tạp chí xây dựng trong hội thảo tháng 9 tại trường; được duyệt 1 đề tài cấp bộ, 8 đề tài nghiên 

cứu khoa học cấp trường, 4 đề tài nghiên cứu khoa học cấp khoa và hướng dẫn 7 đề tài nghiên cứu 
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khoa học sinh viên đang trong quá trình thực hiện, CĐBP tham gia tổ chức thành công tiết giảng tốt 

cấp khoa.  

Những kết quả đạt được như trên, là do sự nổ lực hết mình của tất cả công đoàn viên trong 

khoa, mà không thể không kể đến sự đóng góp của tổ chức công đoàn trong công tác vận động công 

đoàn viên tham gia tích cực. Từ những thành tích đó, CĐ cơ sở đã khen thưởng 7 công đoàn viên 

đạt thành tích cao trong hội thi “ Tiết giảng tốt” cấp khoa, 3 công đoàn viên có bài báo đăng trên các 

tạp chí khoa học trong tháng công nhân, xét khen thưởng cho các công đoàn viên có đề tài nghiên 

cứu khoa học được nghiệm thu.  

Song song với công tác chuyên môn, công đoàn bộ phận khoa luôn quan tâm các công đoàn 

viên ưu tú, có nhiệt quyết, có lý tưởng cách mạng kịp thời giới thiệu cho Đảng kết nạp. Vận động 

cán bộ - viên chức tham gia tích cực các phong trào, ủng hộ các hoạt động xã hội, từ thiện, thăm và 

tặng quà cho các mẹ Việt Nam anh hùng, trẻ em nghèo,...  

Bước sang năm học mới, một trong những mục tiêu trọng tâm của công đoàn bộ phận đặt ra là 

phối hợp chặt chẽ với chuyên môn trong mọi hoạt động nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; 

quan tâm, động viên, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ giảng viên giỏi về chuyên môn, vững vàng 

về phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và tham gia tích cực các phong trào thi đua. Sau đây 

tôi xin trình bày một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của 

giảng viên: 

1. BCH CĐBP khoa cần thường xuyên quan tâm, vận động công đoàn viên học tập nâng cao 

trình độ chuyên môn, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, khuyến khích giảng viên làm nghiên cứu 

sinh. 

2. Công đoàn kết hợp với chuyên môn, tạo điều kiện thuận lợi cho giảng viên mới tham quan 

các công trình thực tế để học hỏi kinh nghiệm.  

3. Đề nghị nhà trường quan tâm xem xét tăng thêm kinh phí cho hoạt động nghiên cứu khoa 

học của giảng viên. 

4. Nhà trường có thể tạo điều kiện, hỗ trợ kinh phí để giảng viên tham dự các hội nghị, hội 

thảo khoa học ngoài trường. 

Từ nhận thức sâu sắc về vai trò của tổ chức Công đoàn, chúng tôi tin tưởng rằng: chính sự 

phối kết hợp chặt chẽ giữa chính quyền, các đoàn thể và chuyên môn, hoạt động công đoàn trường 

sẽ còn gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong năm học mới, góp phần quan trọng để nhà trường 

thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng danh hiệu trường Đại Học Xây 

Dựng Miền Tây ngày càng lớn mạnh và uy tín trong thời kỳ đổi mới. Cuối lời, tôi kính chúc toàn 
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thể cán bộ - công chức - viên chức dồi dào sức khỏe, chúc hội nghị thành công tốt đẹp. Trân trọng 

kính chào. 

PHẠM HỒNG HẠNH – CĐ BP KHOA XÂY DỰNG 


