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Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI; 

Căn cứ Kế hoạch số 11/KH - CĐB, ngày 14 tháng 02 năm 2019 của Công 

đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức đại hội công đoàn các cấp 

tiến tới Đại hội IV Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

Đại hội Công đoàn Cơ sở Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu tài nguyên 

môi trường  lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 xây dựng quy chế làm việc của 

đại hội như sau: 

I. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI: 

- Đoàn chủ tịch đại hội là những đại biểu chính thức của đại hội, do BCH 

cấp triệu tập đại hội giới thiệu, đại hội biểu quyết về số lượng và danh sách đoàn 

chủ tịch bằng hình thức giơ tay. 

- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch: 

1. Điều hành toàn bộ chương trình nghị sự của đại hội, làm việc theo 

nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.  

2. Phân công thành viên điều hành công việc của đại hội theo chương trình, 

quy chế làm việc đã được đại hội biểu quyết thông qua; chuẩn bị nội dung để đại 

hội thảo luận, biểu quyết; lãnh đạo, điều hành các hoạt động của đại hội. 

3. Điều hành việc bầu cử, quyết định các trường hợp cho rút hoặc không 

cho rút khỏi danh sách đề cử.  

4. Nhận biên bản kết quả bầu cử và phiếu bầu đã niêm phong từ ban bầu cử 

để bàn giao cho ban chấp hành công đoàn khoá mới. 

5. Chỉ định triệu tập viên kỳ họp thứ nhất của ban chấp hành sau khi công 

bố kết quả bầu cử ban chấp hành công đoàn. 

II. THƯ KÝ ĐẠI HỘI: 

- Thư đại hội là những đại biểu chính thức của đại hội, do BCH cấp triệu 

tập đại hội giới thiệu, đại hội biểu quyết về số lượng và danh sách đoàn thư ký. 

- Thư ký đại hội có các nhiệm vụ sau: 



1. Ghi biên bản tổng hợp ý kiến thảo luận, dự thảo các văn bản kết luận, 

nghị quyết của đại hội. 

2. Quản lý và phát hành tài liệu có liên quan đến đại hội theo sự chỉ đạo 

của đoàn chủ tịch đại hội. 

3. Thu nhận, bảo quản và gửi đến ban chấp hành khoá mới đầy đủ hồ sơ, 

văn kiện chính thức của đại hội. 

4. Trình bày dự thảo nghị quyết đại hội 

5. Chịu trách nhiệm trước đoàn chủ tịch đại hội về nhiệm vụ của thư ký. 

III. BAN BẦU CỬ: 

- Ban bầu cử gồm những đại biểu chính thức trong đại hội không có tên 

trong danh sách bầu cử, do đoàn chủ tịch đại hội giới thiệu, đại hội thông qua 

bằng biểu quyết giơ tay.  

- Ban bầu cử có nhiệm vụ sau: 

1. Phổ biến nguyên tắc, thể lệ bầu cử, hướng dẫn cách thức bỏ phiếu, phát 

phiếu, thu phiếu. Kiểm tra thùng phiếu trước khi bỏ phiếu và niêm phong thùng 

phiếu. 

2. Kiểm phiếu (ban bầu cử không phải đếm số phiếu bầu trước đại hội), lập 

biên bản kiểm phiếu và thông qua biên bản kiểm phiếu trong ban bầu cửc, công 

bố kết quả bầu cử, kết quả trúng cử trước đại hội; niêm phong phiếu bầu chuyển 

cho đoàn chủ tịch đại hội. 

IV. ĐẠI BIỂU DỰ ĐẠI HỘI: 

- Các đại biểu phải thực hiện nghiêm chỉnh kế hoạch, nội quy, quy chế, ch-

ương trình và thời gian làm việc của đại hội; 

- Tham gia xây dựng, biểu quyết và thực hiện các nội dung chương trình 

làm việc của đại hội; 

- Ứng cử, đề cử tham gia BCH Công đoàn Cơ sở Cục Công nghệ thông tin 

và dữ liệu tài nguyên môi trường nhiệm kỳ 2019 – 2024; 

- Đại biểu phải đeo phù hiệu, không hút thuốc lá, nói chuyện riêng, điện 

thoại để chế độ im lặng trong suốt quá trình đại hội. 

V. QUY ĐỊNH VỀ PHẤT BIỂU TẠI ĐẠI HỘI: 

- Đại biểu phát huy dân chủ, đề cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ 

theo dõi nghiên cứu và đóng góp ý kiến thảo luận; Ý kiến phát biểu tại đại hội 

phải được chuẩn bị kỹ , hướng vào nội dung đoàn chủ tịch gợi ý và không vượt 

quá thời gian quy định của đoàn chủ tịch đại hội. Những ý kiến đã chuẩn bị phát 

biểu nhưng do điều kiện thời gian không cho phép vẫn có giá trị như bài phát 



biểu tại hội trường. Tất cả các ý kiến đã phát biểu và chưa phát biểu đều gửi lại 

cho thư ký đại hội để tổng hợp. 

- Trước khi tham luận phải đăng ký phát biểu với Đoàn thư ký của đại hội. 

- Đoàn chủ tịch đồng ý mới được phát biểu, tham luận. 

VI. THỜI GIAN LÀM VIỆC 

Thời gian làm việc của đại hội: trong 01 buổi chiều, từ 13h30 đến 17h00 

Quy chế này được đại hội nhất trí thông qua. Yêu cầu các đại biểu dự đại 

hội có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc quy chế này, đại biểu nào vi phạm tuỳ 

theo mức độ có thể phải xem xét tư cách đại biểu./. 

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ  

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU 

TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG 

 


