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BÁO CÁO 

CỦA BAN CHẤP HÀNH KHÓA III, NHIỆM KỲ 2014 - 2019 
TẠI ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ 

DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG, NHIỆM KỲ 2019 - 2024 
 

Trong không khí thi đua sôi nổi của toàn thể cán bộ, viên chức, người lao 

động Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu Tài nguyên môi trường, nhằm lập thành 

tích cao nhất chào mừng Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 

(28/7/1929 - 28/7/2019) và phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 

2019 của đơn vị. 

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 được tổ chức nhằm tổng kết, đánh 

giá các kết quả đã đạt được cũng như những tồn tại và nguyên nhân trong việc 

thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu 

Tài nguyên môi trường, nhiệm kỳ 2014 - 2019. Từ đó rút ra các bài học kinh 

nghiệm trong hoạt động công đoàn đồng thời xây dựng phương hướng, nhiệm vụ 

trọng tâm hoạt động Công đoàn cơ sở Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu Tài 

nguyên môi trường, nhiệm kỳ 2019 – 2024. 

Ban Chấp hành Khóa III, Công đoàn cơ sở Công đoàn cơ sở Cục Công nghệ 

thông tin và dữ liệu Tài nguyên môi trường trình Đại hội Báo cáo kết quả hoạt 

động trong nhiệm kỳ 2014 -2019 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, nhiệm kỳ 

2019 – 2024 như sau: 

 
Phần thứ nhất 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI  
CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CỤC, NHIỆM KỲ 2014 - 2019 

 

I. TÌNH HÌNH ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO 

ĐỘNG  

1. Khái quát tình hình đặc điểm của đơn vị 

- Công đoàn cơ sở Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi 

trường (được đổi tên từ Công đoàn cơ sở Cục Công nghệ thông tin) là Công đoàn 

cơ sở trực thuộc công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường được thành lập theo 
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Quyết định số 101/QĐ-CĐB ngày 06 tháng 10 năm 2014 của Ban thường vụ Công 

đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

- Đầu nhiệm kỳ 2014 -2019, Công đoàn cơ sở Cục Công nghệ thông tin có 

07 Công đoàn cơ sở thành viên. 

- Tháng 12 năm 2014, Đồng chí Trần Long Hưng, chủ tịch công đoàn 

chuyển công tác lên Văn phòng Bộ theo quyết định số 3136/QĐ-BTNMT. 

- Ngày 23 tháng 02 năm 2016, Ban thường vụ Công đoàn Bộ Tài nguyên và 

môi trường ra quyết định công nhận bổ sung Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Cục 

Công nghệ thông tin khóa III, nhiệm kỳ 2014-2019 tại quyết định số 09/QĐ-CĐB. 

Theo đó, đồng chí Khuất Hoàng Kiên được công nhận bổ sung vào vị trí Ủy viên 

ban thường vụ, chủ tịch công đoàn cơ sở Cục Công nghệ thông tin. 

- Ngày 16 tháng 5 năm 2017, Cục Công nghệ thông tin được đổi tên thành 

Cục Công nghệ thông tin cà dữ liệu Tài nguyên môi trường theo quyết định số 

1168/QĐ-BTNMT cảu Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu Tài 

nguyên môi trường. 

- Ngày 21 tháng 03 năm 2018, Ban thường vụ Công đoàn Bộ Tài nguyên và 

môi trường đã ra quyết định số 06/QĐ-CĐB đổi tên Công đoàn cơ sở Cục Công 

nghệ thông tin thành Công đoàn cơ sở Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu Tài 

nguyên môi trường. 

Trong nhiệm kỳ vừa qua cùng với sự thay đổi về chức năng nhiệm vụ, cơ 

cấu tổ chức cũng như sự biến động của các nhân sự làm việc tại Cục, tính đến thời 

điểm hiện tại Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu Tài nguyên môi trường có 06 

Công đoàn cơ sở thành viên. Tổng số cán bộ, viên chức và lao động là 181 người; 

số đoàn viên công đoàn là 170 người; số nữ đoàn viên là 55 người; Đảng viên 77 

người; Trình độ Thạc sỹ 16 người; Trình độ đại học 165 người. 

- Trong nhiệm kỳ qua, lực lượng cán bộ, viên chức và lao động đã có bước 

trưởng thành về nhiều mặt, chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ, hiệu quả công tác 

ngày càng được nâng cao; tích cực tham gia cải cách hành chính, đấu tranh chống 

tham nhũng, tiêu cực và các tệ nạn xã hội; phấn đấu vươn lên trong học tập, công 

tác. Hầu hết cán bộ, viên chức và người lao động có phẩm chất đạo đức và bản 

lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng, ủng hộ và quyết tâm thực hiện đường lối, 

chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.   

- Bên cạnh những mặt mạnh trên, vẫn còn một số điểm hạn chế như: biến 

động về nhân lực, một bộ phận người lao động trình độ chuyên môn còn hạn chế, 

hiệu quả công tác thấp, không dám đấu tranh, sống thực dụng; đời sống công chức, 

viên chức, người lao động so với mặt bằng chung xã hội vẫn còn gặp nhiều khó 

khăn.  
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2. Những thuận lợi, khó khăn trong việc triển khai hoạt động Công 
đoàn nhiệm kỳ 2014 - 2019 

2.1 Những thuận lợi  

- Công đoàn Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu Tài nguyên môi trường 

luôn nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi 

trường, của Đảng ủy Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu Tài nguyên môi trường, 

sự phối hợp, quan tâm tạo điều kiện của lãnh đạo Cục và các tổ chức chính trị xã 

hội trong Cục. Các hoạt động của Công đoàn đều được báo cáo và xin ý kiến chỉ 

đạo kịp thời của cấp ủy Đảng, sự phối hợp của chính quyền. 

- Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu Tài 

nguyên môi trường luôn phát huy cao dân chủ cơ sở, luôn lắng nghe và nắm bắt 

tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên công đoàn trong toàn Cục, tiếp thu những ý 

kiến đúng đắn, chân thành trên cơ sở tổng hợp và phản ánh tới lãnh đạo và các đơn 

vị liên quan, giải quyết kịp thời những vấn đề liên quan tới việc làm, chế độ tiền 

lương và chính sách xã hội cho cán bộ viên chức và người lao động. 

- Công đoàn cơ sở Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu Tài nguyên môi 

trường luôn là một tập thể đoàn kết, cán bộ viên chức và người lao động luôn có 

tinh thần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, luôn nhiệt tình ủng hộ các 

chương trình hoạt động của Cục và Công đoàn với tinh thần đoàn kết, gắn bó và 

tôn trọng lẫn nhau. 

- Đội ngũ CC,VC và người lao động của Cục nhìn chung đều có trình độ 

chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng, luôn tận tâm với nghề nghiệp, có phẩm chất 

đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, và tích cực trong các hoạt động do Công đoàn 

Cục tổ chức, luôn tin tưởng tuyệt đối vào chủ trương, đường lối, sự lãnh đạo của 

Đảng, đội ngũ cán bộ công đoàn luôn sát sao trong các hoạt động, tổ chức thực 

hiện khá tốt các hoạt động ở các Công đoàn cơ sở thành viên (CSTV). 

2.2. Những khó khăn  

- Trong nhiệm kỳ vừa qua 2014-2019, Ban chấp hành có nhiều biến động do 

chuyển công tác, đồng thời việc sát nhập, kiện toàn Ban chấp hành các Công đoàn 

CSTV dẫn đến một số thời điểm hoạt động công đoàn bị thiếu về số lượng ủy viên, 

ảnh hưởng trực tiếp đến một số hoạt động của Công đoàn. 

- Thời điểm 2018, 2019, một số CC,VC và NLĐ chuyển công tác, đội ngũ 

lao động có nhiều biến động nên phần nào ảnh hưởng đến tổ chức công đoàn. 

- Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu Tài 

nguyên môi trường cũng như các Công đoàn cơ sở thành viên đều làm công tác 

kiêm nhiệm nên một số công đoàn CSTV còn chưa chủ động trong việc triển khai 

các hoạt động tại đơn vị. 
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III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN  

Đại hội Công đoàn Cục nhiệm kỳ 2014 - 2019 đã đề ra mục tiêu phương 

hướng và nhiệm vụ của công đoàn trong nhiệm kỳ là tiếp tục đổi mới về tổ chức 

và phương pháp hoạt động công đoàn; động viên cán bộ, viên chức và người lao 

động phát huy chức năng của tổ chức công đoàn và vai trò của đoàn viên công 

đoàn; tăng cường đoàn kết, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ 

của đơn vị và cá nhân; tích cực học tập nâng cao trình độ về mọi mặt để đáp ứng 

yêu nhân lực trong tình hình mới, thực hiện đúng chế độ và chính sách, pháp luật 

của nhà nước, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động tiêu cực và các tệ nạn xã hội; 

bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của cán bộ, viên chức, chăm lo đời 

sống của người lao động, xây dựng “Tổ chức Công đoàn vững mạnh”. Trên nền 

tảng phương châm đó, hoạt động công đoàn đạt được những kết quả như sau: 

1. Công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng đội ngũ công 
chức, viên chức, người lao động 

Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng và tiến hành thường xuyên, trong 

nhiệm kỳ 2014 - 2019, trên cơ sở bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ Cục, 

Công đoàn Bộ TN&MT, Công đoàn Cục đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền 

giáo dục trong cán bộ, đoàn viên với nhiều nội dung và hình thức; Công đoàn đã 

chủ động phối hợp với Cấp ủy, chính quyền tổ chức quán triệt các chủ trương, 

đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; học tập và thực hiện các 

Nghị quyết của Đảng, văn bản chỉ đạo của tổ chức Công đoàn cấp trên, cụ thể như: 

triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các Nghị quyết của Trung ương, Nghị 

quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, Đại hội V Công đoàn Viên chức Việt 

Nam; tuyên truyền, giáo dục truyền thống nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất 

nước. 

Việc tuyên truyền vận động công chức, viên chức, người lao động học tập 

và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động 

xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, 

gương mẫu”. Đặc biệt, công tác tuyên truyền vận động cán bộ, đoàn viên thực hiện 

Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) của Đảng về “ Tăng cường xây dựng , chỉnh 

đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị , đạo đức, lối sống, 

những biểu hiện “tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ”được 100%  công 

đoàn các cấp hưởng ứng.  

Vận động công chức, viên chức, người lao động gương mẫu thực hiện 

đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia cải 

cách hành chính, thực hiện Chương trình hành động của Bộ về cải cách lề lối làm 

việc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng. 

Tổ chức tuyên truyền về phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” 

trong nữ cán bộ, công chức, viên chức, lao động ; các hoạt động bảo vệ, chăm sóc 
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và giáo dục trẻ em; về chủ quyền biển, đảo, kết quả phân giới, cắm mốc biên giới 

trên đất liền; về phòng chống các tệ nạn xã hội, an toàn giao thông, hiến máu tình 

nguyện trong cán bộ, viên chức và người lao động. 

Nhìn chung, trong nhiệm kỳ 2014 -2019, công tác tuyên truyền, giáo dục đã 

có những bước chuyển biến mới cả về hình thức và nội dung. Thông qua các hoạt 

động tuyên truyền nhận thức đoàn viên được nâng cao, thực hiện tốt các chủ 

trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong tình hình hội 

nhập quốc tế, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy sự nghiệp đổi mới đất 

nước. 

2.  Phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo trong công chức, 
viên chức, người lao động 

Công đoàn đã chủ động phối hợp với chính quyền phát động sâu rộng và 

sáng tạo, đạt được những kết quả đáng khích lệ, góp phần hoàn thành nhiệm vụ 

chính trị của Cục. Công tác tổ chức, phát động phong trào thi đua của Công đoàn 

luôn luôn gắn với các ngày lễ lớn của dân tộc, sự kiện trọng đại của đất nước, gắn 

với nội dung phong trào thi đua của Cục và của Bộ TN&MT phát động. Do vậy 

được đông đảo cán bộ, viên chức, người lao động hưởng ứng 

 Phong trào thi đua “Xây dựng cơ quan văn hóa, ngày làm việc 8 giờ chất 

lượng, hiệu quả” gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên 

chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu” do Công đoàn Viên chức Việt 

Nam phát động được các công đoàn tích cực hưởng ứng. Qua đó, đã vận động 

công chức, viên chức, người lao động xây dựng lề lối, tác phong làm việc hiệu 

quả, thực hiện văn minh công sở; phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong 

nữ cán bộ, đoàn viên được duy trì thường xuyên, có nề nếp.  

 Năm 2017, 2018, Hưởng ứng phong trào thi đua chào mừng 15 năm ngày 

thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường (5/8/2002 – 5/8/2017), Công đoàn cơ sở 

Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu Tài nguyên môi trường đã chủ động tổ chức 

các hoạt động thể thao, tham gia giải thể thao do Công đoàn Bộ tổ chức với các 

môn thi đấu: Bóng đá, Cầu lông, Bóng bàn và Kéo co với sự tham gia của hàng 

chục vận động viên từ các công đoàn trực thuộc. 

 Trong nhiệm kỳ qua, có thể khẳng định phong trào thi đua yêu nước luôn 

được sự quan tâm, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, lao động; thông 

qua các phong trào thi đua đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành thắng lợi 

nhiệm vụ chính trị của Cục và các đơn vị thuộc Cục. Từ các phong trào thi đua, 

xuất hiện ngày càng nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được nhân rộng, lan 

toả và đã trở thành động lực thúc đẩy công chức, viên chức, người lao động phấn 

đấu vươn lên. 
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Trong nhiệm kỳ vừa qua đã có nhiều tập thể, cá nhân được Tổng Liên đoàn 

Lao động Việt Nam, Công đoàn Viên chức Việt Nam và Công đoàn Bộ Tài 

nguyên và Môi trường tặng nhiều phần thưởng xứng đáng. 

 Kết quả thi đua khen thưởng năm 2014 -2019 (như Phụ lục 02 kèm theo) 

3. Công tác tham gia xây dựng xây dựng các quy chế, quy định; thực 
hiện chức năng đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của 
đoàn viên, viên chức và người lao động 

3.1. Tham gia xây dựng các quy chế, quy định nội bộ; thực hiện quy chế dân 
chủ cơ sở, phát huy vai trò tổ chức công đoàn tham gia quản lý đơn vị. 

- Trong nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính 

quyền tổ chức công đoàn đã tích cực tham gia xây dựng các quy chế quản lý để 

phục vụ công tác điều hành của các đơn vị như: Quy chế dân chủ ở cơ sở, Quy chế 

làm việc, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế tuyển dụng đào tạo.... 

- Thực hiện Quyết định số 1168/QĐ-BTNMT ngày 21/03/2017 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu Tài nguyên môi trường. Các tổ chức 

công đoàn trực thuộc đã phối hợp với chính quyền trong việc tuyên truyền, vận 

động cán bộ,viên chức tham gia xây dựng chức năng, nhiệm vụ, kiện toàn lại bộ 

máy tổ chức, sắp xếp, bố trí lại lực lượng công chức, viên chức, người lao động 

cho phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng đơn vị. 

- Công đoàn Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu Tài nguyên môi trường đã 

tham gia các hội đồng: Hội đồng tuyển dụng lao động, hội đồng thi đua khen 

thưởng, …, để đóng góp ý kiến với Ban Lãnh đạo Cục về các vấn đề liên quan đến 

quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động trong việc phân công, 

điều động công tác, bổ nhiệm cán bộ, tuyển dụng viên chức, khen thưởng, kỷ 

luật.v.v. Kịp thời nắm bắt và phản ánh tâm tư, nguyện vọng của quần chúng với 

lãnh đạo Cục và phối hợp thực hiện tốt dân chủ trong hoạt động của Cục theo Nghị 

định số 04/2015/NĐ-CP ngày 9/1/2015 của Chính phủ.  

3.2. Giám sát thực hiện chế độ chính sách 

- Hàng năm các đơn vị trực thuộc Cục đều tổ chức Hội nghị công chức, viên 

chức(CC,VC) theo đúng các quy định của hướng dẫn; chất lượng Hội nghị CC,VC 

được nâng lên với những nội dung thiết thực, góp phần thực hiện quy chế dân chủ 

ở cơ sở và phát huy dân chủ trực tiếp của cán bộ, viên chức, đoàn viên công đoàn. 

Thông qua hội nghị, Lãnh đạo và Công đoàn các đơn vị trực thuộc đã lắng nghe và 

tập hợp đầy đủ ý kiến của người lao động; kịp thời giải đáp những thắc mắc, kiến 

nghị của viên chức, đoàn viên và NLĐ, từ đó đưa ra các biện pháp cải thiện điều 

kiện làm việc, nâng cao đời sống, thu nhập cho CC,VC và NLĐ.   

- Hàng năm Công đoàn Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu Tài nguyên môi 

trường phổ biến kịp thời tới các đơn vị về các chế độ chính sách có liên quan đến 
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người lao động. Các quyết định phân phối phúc lợi, các loại phụ cấp, thăm quan 

nghỉ mát… tại các đơn vị đều có sự trao đổi, thống nhất giữa chính quyền và Công 

đoàn, đảm bảo ngày càng hợp lý và công bằng hơn. Tất cả lao động khi được 

tuyển dụng đều được kí hợp đồng lao động, tham gia công tác tại các đơn vị từ 2 

tháng trở lên đều được xét đơn kết nạp vào Công đoàn. 

- Chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội của đoàn viên, chế độ hưu trí được 

giải quyết đầy đủ, kịp thời. Cán bộ công đoàn đơn vị theo dõi sâu sát tình hình 

đoàn viên, nên việc thực hiện chế độ, chính sách đảm bảo nhanh, gọn, chính xác.  

3.3. Chăm lo đời sống viên chức và người lao động 

- Công đoàn Cục cùng với các Công đoàn CSTV thường xuyên phối hợp với 

chính quyền trong việc cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống của CB,VC 

và NLĐ. 

- Chủ động đề xuất với chính quyền trích quỹ phúc lợi để thăm hỏi, phân 

phối lại cho cán bộ, viên chức, người lao động khi gia đình có việc hiếu, hỉ hoặc 

các ngày lễ, tết trong năm; thường xuyên quan tâm đến các gia đình có công với 

đất nước và thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với nữ giới.  

- Hàng năm các Công đoàn CSTV đã tổ chức cho CB,VC và NLĐ đi tham 

quan, nghỉ mát tạo không khí gắn kết hòa đồng cho các công đoàn viên. 

- Vào dịp tết nguyên đán Công đoàn Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu Tài 

nguyên môi trường, các Công đoàn CSTV đã cùng với chính quyền tổ chức gặp mặt 

và tặng quà các CB,VC và NLĐ nghỉ hưu với không khí vui tươi phấn khởi... 

3.4. Hoạt động xã hội từ thiện 

 Công đoàn Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu Tài nguyên môi trường và 

các Công đoàn CSTV thường xuyên quan tâm và thực hiện tốt các hoạt động xã 

hội, vận động đoàn viên công đoàn toàn đơn vị tham gia tích cực các hoạt động từ 

thiện do công đoàn cấp trên phát động như: Ủng hộ đồng bào Huyện đảo Trường 

Sa, Quỹ vì người nghèo, ngư dân miền biển, đồng bào miền Trung bị bão lụt, xây 

dựng đài tưởng niệm liệt sỹ, ủng hộ nhân dân các tỉnh phía Bắc bị bão lụt.... 

Đặc biệt tháng 8 năm 2016, Công đoàn Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu 

Tài nguyên môi trường kết hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai đã 

tổ chức thành công chuyến đi ủng hộ đồng bào huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai bị ảnh 

hưởng nặng nề sau cơn bão số 1. Chuyến đi được chuẩn bị và tổ chức trong thời 

gian rất gấp rút, tuy nhiên với sự nhiệt tình của các công đoàn viên cũng như sự 

quan tâm sát sao của lãnh đạo Cục, Công đoàn Cục Công nghệ thông tin đã kịp 

thời chuyển đến tận tay người dân vùng lũ 32 phần quà cứu trợ thiết thực bao gồm 

tiền mặt, gạo, mì tôm với tổng số tiền là 72.690.000 đ, được sự đánh giá cao của 

nhân dân địa phương. 
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4. Công tác phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức Công đoàn; tham 
gia xây dựng Đảng, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh 

Trong nhiệm kỳ qua, các công đoàn cơ sở thành viên đã tổ chức Hội nghị 

toàn thể đoàn viên theo đúng nguyên tắc, thủ tục và thời gian quy định. Đội ngũ 

cán bộ công đoàn ở cơ sở được quan tâm kiện toàn đảm bảo đủ về số lượng, từng 

bước nâng cao về chất lượng đảm bảo đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình 

hình mới.   

Tiếp tục thực hiện Chương trình phát triển đoàn viên theo Nghị quyết 

4b/NQ-CĐVC ngày 02/7/2009 của Công đoàn Viên chức Việt Nam, cùng với sự 

phát triển về tổ chức, công tác phát triển đoàn viên luôn được các công đoàn cơ sở 

quan tâm. Mỗi năm kết nạp được nhiều đoàn viên mới từ nguồn lao động được 

tuyển dụng vào các cơ quan, đơn vị.  

Công tác tham gia xây dựng Đảng luôn được các cấp công đoàn cơ sở chú 

trọng. Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, các Công đoàn trực thuộc đã tích 

cực vận động, tham gia góp ý cho đảng viên và các tổ chức đảng; công tác bồi 

dưỡng quần chúng ưu tú luôn được quan tâm, giới thiệu để tổ chức Đảng xem xét 

kết nạp. Trong nhiệm kỳ qua các công đoàn cơ sở trực thuộc đã giới thiệu cho tổ 

chức đảng kết nạp được 20 đoàn viên công đoàn vào đảng. 

Cán bộ, đoàn viên, người lao động đã tham gia xây dựng và gương mẫu 

thực hiện các nội quy, quy chế, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, 

vững mạnh. 

5. Công tác nữ công 

 Trong quá trình xây dựng và phát triển đơn vị, đội ngũ nữ CB,VC và NLĐ 

đã góp phần quan trọng trên các lĩnh vực hoạt động và từng vị trí công tác. Nhận 

thức và đánh giá đúng vị trí, vai trò của nữ CB,VC và NLĐ nhằm tạo điều kiện 

đảm bảo quyền bình đẳng của phụ nữ. Công đoàn Cục luôn quan tâm đến hoạt 

động công tác Nữ công, dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ, Ban nữ công Công 

đoàn Cục luôn chủ động triển khai tốt phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc 

nhà”, phổ biến tuyên truyền chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2010 

– 2020;. 

 Việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày quốc tế phụ nữ (8/3) và ngày Phụ 

nữ Việt Nam (20/10) hàng năm với các hình thức khác nhau như: tổ chức các hội 

nghị nói chuyện chuyên đề nữ CB,VC và NLĐ về hạnh phúc gia đình, các buổi tham 

quan, học hỏi kinh nghiệm, các hoạt động chào mừng như hội thi nấu ăn ... đã thu hút 

được sự tham gia tích cực của toàn thể cán bộ viên chức và người lao động nữ đã tạo 

bầu không khí phấn khởi và gắn bó hơn của các đoàn viên công đoàn trong Cục;  

 Nữ công công đoàn Cục cũng đã tích cực tham gia vào các hoạt động nữ 

công chung của Công đoàn Bộ tổ chức. Đặc biệt năm 2018, nữ đoàn viên Công 
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đoàn cục đã đạt giải khuyến khích cuộc thi Cắm hoa nghệ thuật chào mừng ngày 

phụ nữ Việt Nam 20/10/2018 do Công đoàn Bộ tổ chức. 

Hàng năm, Ban Nữ công các công đoàn CSTV đã bám sát chương trình hoạt 

động của Công đoàn cấp trên làm tốt công tác “Tháng hành động vì trẻ em” chăm 

lo cho các cháu thiếu niên, nhi đồng là con của CB,VC và NLĐ của đơn vị; tổ 

chức tặng quà cho các cháu nhân dịp ngày 1/6 và Tết trung thu. Hàng năm vào dịp 

1/6, Công đoàn Cục cũng đã tổ chức tuyên dương, khen thưởng cho các cháu có 

thành tích xuất sắc trong năm học để khuyến khích các cháu có động lực xuất sắc 

hơn nữa trong các năm học tiếp theo. 

Trong nhiệm kỳ, BCH công đoàn Cục đã tích cực tham gia các lớp tập huấn 

công tác công đoàn do Công đoàn Bộ tổ chức trong đó cử cán bộ nữ công công 

đoàn tham gia nhằm nâng cao nghiệp vụ công đoàn cho cán bộ công đoàn và các 

chị em vốn là cán bộ kiêm nhiệm. 

6. Hoạt động của Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Công đoàn 

UBKT Công đoàn Cục nhiệm kỳ 2014-2019 được bầu tại Hội nghị Ban Chấp 

hành Công đoàn Cục và được Ban Thường vụ Công đoàn Bộ ra quyết định công nhận 

gồm 03 đồng chí. Các ủy viên UBKT đều làm công tác kiêm nhiệm nhưng nhìn 

chung luôn hoạt động có hiệu quả, đúng nhiệm vụ do Điều lệ Công đoàn Việt Nam 

quy định.  

Ngay từ đầu nhiệm kỳ Uỷ Ban kiểm tra Công đoàn Cục đã xây dựng Quy 

chế làm việc, chương trình hoạt động cho nhiệm kỳ qua. Hàng năm, Ủy ban kiểm 

tra Công đoàn các cấp đều ban hành và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch 

kiểm tra đã đề ra. 

Việc thực hiện công tác kiểm tra cho thấy các công đoàn cơ sở đã quan tâm 

phổ biến tới đoàn viên công đoàn về Điều lệ Công đoàn, chủ trương, chính sách 

của Đảng, Nhà nước, các Nghị quyết, quy định của Công đoàn cấp trên, quyền, 

nghĩa vụ của người lao động, công tác bảo hộ lao động, vệ sinh an toàn lao động, 

giúp cho đoàn viên nâng cao hiểu biết và tự giác thực hiện, đồng thời đã tạo được 

phong trào thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị. 

Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban kiểm tra Công đoàn cũng đã tổ chức 03 đợt 

kiểm tra tình hình chấp hành Điều lệ công đoàn. Thông qua công tác kiểm tra đã 

nâng cao ý thức chấp hành Điều lệ và phát huy dân chủ, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi 

ích hợp pháp, chính đáng của công chức, viên chức, người lao động; đồng thời, kịp 

thời uốn nắn được những tồn tại ở cơ sở góp phần xây dựng tổ chức công đoàn 

ngày càng vững mạnh. Kết quả trong nhiệm kỳ 2014-2019, không có đơn thư 

khiếu nại tố cáo trong đơn vị. 

7. Công tác văn nghệ, thể thao và các phong trào khác 

- Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Cục đã tổ chức các hoạt động thể thao 
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như bóng đá, bóng bàn, cầu lông, cầu trinh...để tạo điều kiện giao lưu giữa các 

công đoàn CSTV, góp phần rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống văn hóa, phẩm 

chất đạo đức cho cán bộ đoàn viên. Tích cực tham gia các hoạt động văn thể do 

Công đoàn Bộ và Khối thi đua tổ chức, đạt nhiều thành tích cả về tập thể và cá 

nhân. 

- Với sự tham gia tích cực của đoàn viên công đoàn trong các Giải thể thao 

do Công đoàn Bộ tổ chức, Công đoàn Cục cũng đã tham gia đầy đủ các môn thể 

thao như bóng đá, cầu lông, bóng bàn, kéo co. Đạt thành tích cao trong các cuộc 

thi này. 

8. Công tác tài chính Công đoàn 

- Công tác tài chính công đoàn được thực hiện nghiêm túc theo quy định của 

Luật Công đoàn, Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Nghị định 191/NĐ-CP của 

Chính phủ quy định chi tiết về tài chính công đoàn. 

- Ngay từ đầu nhiệm kỳ Ban Chấp hành đã kịp thời xây dựng, ban hành Quy 

chế chi tiêu tài chính. Hàng năm xây dựng dự toán kinh phí công đoàn trên cơ sở 

phương hướng nhiệm vụ xây dựng hang năm. 

- Thực hiện nghiêm túc Báo cáo công khai tài chính công đoàn thông qua 

báo cáo số liệu thu, chi trước hội nghị BCH Công đoàn định kỳ 6 tháng, hàng năm. 

- Thực hiện tốt việc thu, nộp đoàn phí, kinh phí, lập báo cáo Quyết toán Thu 

- Chi đoàn phí, kinh phí công đoàn...lên cấp trên theo đúng quy định.  

- Kết quả thu, chi tài chính năm 2014 - 2019 (như Phụ lục 03 kèm theo) 

III. NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN VÀ BÀI HỌC KINH 

NGHIỆM 

1. Những tồn tại, hạn chế 

Bên cạnh những thành tích, những ưu điểm đạt được đã nêu trong hoạt động 

của Công đoàn Cục nhiệm kỳ 2019 - 2024 vẫn còn một số tồn tại sau: 

- Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ có những hạn chế nhất định, hiệu quả 

của công tác tuyên truyền giáo dục chưa cao do việc tổ chức thực hiện còn có 

những điểm chưa phù hợp; ngoài ra do tất cả các đồng chí tham gia công tác Công 

đoàn đều là cán bộ kiêm nhiệm nên thời gian tập trung cho hoạt động công đoàn bị 

hạn chế nên có những ảnh hưởng nhất định đến việc thực hiện công tác công đoàn. 

- Công tác tổ chức, chỉ đạo của BCH Công đoàn các cấp cũng còn nhiều hạn 

chế, chưa chủ động, sáng tạo; việc tổ chức tuyên truyền, giáo dục ở một số đơn vị 

chưa được đổi mới kịp thời, hiệu quả còn thấp, hình thức chưa phù hợp. 

- Hiệu quả việc vận động đoàn viên tham gia đấu tranh chống tham nhũng, 
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí chưa cao, có nơi còn nể nang, né tránh. 

- Phong trào thi đua được duy trì thường xuyên nhưng chưa có chiều sâu, 
hình thức hoạt động công đoàn chưa đa dạng về phương thức và nội dung.  
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2. Nguyên nhân 

a) Nguyên nhân chủ quan 

- Do biến động về nhân sự Ban chấp hành trong nhiệm kỳ 2014-2019 nên 

công tác chỉ đạo thực hiện có lúc còn dàn trải, chưa tập trung đúng mức cho các 

công tác trọng tâm. 

- Cán bộ công đoàn hoạt động kiêm nhiệm, phải tập trung xử lý về công tác 

chuyên môn nên không đủ thời gian cần thiết để nâng cao kỹ năng, phương pháp 

hoạt động nên kết quả công tác còn bị hạn chế.  

- Việc sát nhập công đoàn CSTV trong nhiệm kỳ 2014-2019, kèm theo đó là 

công tác kiện toàn bộ máy cũng là nguyên nhân hoạt động công đoàn bị ảnh hưởng 

trong khoảng thời gian nhất định.  

b) Nguyên nhân khách quan 

- Ảnh hưởng của và nhu cầu của xã hội, các doanh nghiệp bên ngoài ồ ạt 

tuyển dụng kỹ sư Công nghệ thông tin nên tác động nhiều đến tâm lý, của cán bộ, 

viên chức, người lao động trong Cục. Đặc biệt thời điểm 2018,2019 nhiều cán bộ 

kỹ thuật công nghệ thông tin đã chuyển ra ngoài làm gây ít nhiều xáo trộn trong 

công tác chuyên môn, đồng thời cũng ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động công 

đoàn của Cục. 

- Điều kiện vật chất, kinh phí chưa đảm bảo cho hoạt động Công đoàn, nhất 

là với những Công đoàn có số lượng đoàn viên ít. 

- Ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới và trong nước làm cho giá cả 

sinh hoạt biến động mạnh có tác động không nhỏ đến thu nhập, đời sống, tâm tư 

của cán bộ, đoàn viên và người lao động.  
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Phần thứ hai 
PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ 

CỦA CÔNG ĐOÀN CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG 
TIN VÀ DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG, NHIỆM KỲ  2019 – 2024 

 

Căn cứ Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội 

V Công đoàn Viên chức Việt Nam; Căn cứ vào tình hình thực tế với những thuận 

lợi, khó khăn và trên cơ sở tổng kết, đánh giá hoạt động công đoàn cũng như nhận 

diện những hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua, Đại 

hội Công đoàn cơ sở sở Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu Tài nguyên môi 

trường xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019 – 2024 như 

sau: 

I. MỤC TIÊU 

Tiếp tục kiện toàn tổ chức công đoàn, đổi mới nội dung, phương thức hoạt 

động hướng về hướng về cơ sở, người lao động, nâng cao năng lực cán bộ công 

đoàn các cấp theo hướng vì đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững 

của đất nước, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lao động có bản lĩnh 

chính trị vững vàng, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, nhạy bén và tận tâm với công 

việc theo đúng phương châm "Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo". 

 Thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, 

chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; tổ chức có hiệu 

quả các phong trào thi đua yêu nước, phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công 

đoàn, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh. 

II. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU 

Để thực hiện mục tiêu, Công đoàn Cục phấn đấu nhiệm kỳ 2019 - 2024 đạt 

những chỉ tiêu chủ yếu sau: 

1.  Có 100% cán bộ, viên chức và người lao động được tuyên truyền, phổ 

biến, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước, các Nghị quyết của Công đoàn. 

2. 100% tổ chức công đoàn trục thuộc triển khai thực hiện có hiệu quả các 

phong trào thi đua do tổ chức công đoàn phát động. 

3. Hàng năm, có từ 90% trở lên công đoàn cơ sở thành viên đạt danh hiệu 

“Vững mạnh”, có từ 60% trở lên công đoàn cơ sở thành viên đạt danh hiệu “Vững 

mạnh xuất sắc”; trên 90% nữ cán bộ, công chức, viên chức, lao động đạt tiêu 

chuẩn “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” các cấp. 

4. Trong nhiệm kỳ có 70% các công đoàn trực thuộc được tặng bằng khen 

của Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường và Công đoàn Viên chức Việt Nam. 
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5. Công đoàn cơ sở Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu Tài nguyên môi 

trường hàng năm đều đạt danh hiệu “Công đoàn cơ sở vững mạnh. Trong nhiệm 

kỳ được tặng Bằng khen, cờ thi đua của Công đoàn Viên chức Việt Nam. 

6. Hàng năm, 100% các đơn vị trực thuộc tổ chức Hội nghị cán bộ viên 

chức đảm bảo nội dung và hình thức đúng quy định. 100% công chức, viên chức, 

người lao động đủ điều kiện được tuyên truyền, kết nạp vào công đoàn. 

7. Trong nhiệm kỳ được ít nhất 01 lần bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho 

cán bộ công đoàn thuộc đối tượng chủ tịch, phó chủ tịch, trưởng ban tài chính, 

trưởng ban nữ công cấp công đoàn cơ sở.  

7. Trong nhiệm kỳ giới thiệu được từ 10 - 20 đoàn viên ưu tú để tổ chức 

Đảng xem xét, kết nạp. 

8. Trong nhiệm kỳ tổ chức được ít nhất từ 01 - 02 lần hoạt động giao lưu 

văn nghệ, thể thao giữa các công đoàn cơ sở thành viên. 

9. Trong nhiệm kỳ tổ chức được ít nhất 01 lần hoạt động xã hội từ thiện tại 

một địa phương, đơn vị cụ thể. 

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1. Công tác tham gia quản lý, chăm lo đời sống, đại diện và bảo vệ 
quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công đoàn viên 

- Làm tốt chức năng của tổ chức công đoàn, phát huy vai trò của tổ công 

đoàn gắn trách nhiệm với nhiệm vụ chuyên môn, đặc biệt là trong việc thực hiện 

đề án tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục; làm tốt công tác chăm lo, bảo 

vệ quyền, lợi ích chính đáng và hợp pháp của cán bộ, viên chức, người lao động.  

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách có liên 

quan trực tiếp đến quyền lợi chính đáng, hợp pháp của cán bộ, viên chức và người 

lao động như: chế độ tiền lương, tiền thưởng, BHXH, BHYT, BHTN, chế độ làm 

thêm giờ. Chủ động chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, ngăn ngừa tai nạn lao 

động và tham gia bảo vệ môi trường; tạo thêm việc làm, tăng thu nhâp, nâng cao 

đời sống cho cán bộ, viên chức để họ gắn bó với tổ chức công đoàn yên tâm công 

tác. 

- Động viên và tạo điều kiện để cán bộ, viên chức và người lao động thực 

hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, nghiên cứu khoa học; bồi dưỡng và tự bồi dưỡng 

nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nhận thức lý luận chính trị, kiến thức 

ngoại ngữ, tin học để tiếp cận được với trình độ khoa học công nghệ tiên tiến và 

khả năng ứng dụng vào thực tiễn, nhằm nâng cao chất lượng công việc của Cục.  

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan. Hàng năm tổ 

chức hội nghị cán bộ viên chức đảm bảo dân chủ, đầy đủ các nội dung theo quy 

định. 
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- Vận động đoàn viên công đoàn tích cực tham gia xây dựng và nghiêm túc 

thực hiện các nội quy, quy chế của Cục. 

- Đẩy mạnh các hoạt động xã hội từ thiện trong cán bộ, viên chức và người 

lao động. 

2. Tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên và người lao động thực 
hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và 
Nghị quyết của Công đoàn. 

- Bằng nhiều hình thức thích hợp, tăng cường hơn nữa công tác tuyên 

truyền, giáo dục giúp cho cán bộ, đoàn viên công đoàn có nhận thức đúng đắn về 

quan điểm và đường lối đổi mới của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, 

Chỉ thị và Nghị quyết Công đoàn cấp trên. Tuyên truyền, giáo dục cán bộ, viên 

chức thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh 

“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”.  

- Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao tính kỷ luật và 

xây dựng tác phong công nghiệp cho cán bộ, viên chức và người lao động; tích 

cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, tham ô, lãng phí, thực hành tiết kiệm; 

phối hợp tổ chức tốt các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao, góp phần nâng 

cao đời sống tinh thần cho cán bộ, viên chức và người lao động. 

- Đẩy mạnh phong trào hành động cánh mạng trong cán bộ, viên chức; tổ 

chức tốt phong trào thi đua xây dựng người cán bộ, viên chức "Trung thành, trách 

nhiệm, liêm chính, sáng tạo" và phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, 

kết hợp với việc thực hiện cuộc vận động xây dựng nếp sống văn hóa công sở 

trong cán bộ, viên chức “Xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ có 

chất lượng, hiệu quả” và phong trào “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà”, “Xây dựng 

gia đình văn hóa mới”. 

- Đẩy mạnh công tác giáo dục về truyền thống; thực hiện tốt nhiệm vụ vận 

động cán bộ, viên chức và người lao động tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và 

hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.  

3. Tổ chức phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, viên chức, người 
lao động 

- Phát động phong trào thi đua học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp 

vụ, kỹ năng nghề nghiệp, phát huy sáng kiến khoa học, phong trào văn hoá văn 

nghệ, thể thao; Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, suy thoái về tư 

tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong  cán bộ, 

đoàn viên và cán bộ, viên chức và người lao động. Chú trọng công tác tổng kết 

đánh giá; công tác khen thưởng, biểu dương cán bộ, viên chức và người lao động 

đạt thành tích cao trong các phong trào thi đua. 
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- Hàng năm tổ chức các giải thi đấu thể thao, văn nghệ tạo không khí vui 

tươi sôi nổi trong cán bộ, viên chức và người lao động là món ăn tinh thần để cán 

bộ, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

4. Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh 

- Tăng cường công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Đẩy mạnh 

công tác phát triển và nâng cao chất lượng đoàn viên; xây dựng công đoàn cơ sở 

vững mạnh. Đổi mới nội dung, các hình thức sinh hoạt để thu hút đoàn viên tích 

cực tham gia. nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, tham gia xây dựng 

Đảng, xây dựng Cục. 

- Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao hiểu biết, trình độ cho đội 

ngũ cán bộ công đoàn cơ sở. Động viên tinh thần tự học tập nhằm bổ sung kiến 

thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác công đoàn thông qua hoạt động thực tiễn, trao 

đổi kinh nghiệm và các phương tiện thông tin đại chúng. 

- Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Uỷ ban kiểm tra, Ban 

Thanh tra nhân dân. Tăng cường việc kiểm tra, giám sát để thực hiện tốt Quy chế 

dân chủ ở cơ sở.  

5. Công tác vận động trong nữ công nhân viên chức lao động 

- Nâng cao chất lượng phong trào nữ cán bộ, viên chức có kiến thức, sức 

khỏe, năng động, sáng tạo đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới và phát triển Cục. 

- Phối hợp BCH nữ công Cục tổ chức tốt các hoạt động chào mừng ngày 

quốc tế Phụ nữ (8/3) và ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10).  

- Tiếp tục tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ 

Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 

nước. Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ, của Tổng 

Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Công tác vận động nữ viên chức thời kỳ đẩy 

mạnh Công nghiệp hóa, hiện đại hóa” 

6. Hoạt động của UBKT công đoàn 

- Tăng cường công tác kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; 

quản lý tài chính, tài sản công đoàn theo quy định của Nhà nước, của Tổng Liên 

đoàn Lao động Việt Nam. 

- Tăng cường việc kiểm tra, giám sát nhất là các chế độ chính sách liên quan 

đến cán bộ, viên chức và người lao động.  

7.  Về nhiệm vụ tài chính và hoạt động kinh tế 

- Thực hiện công tác thu, chi tài chính đúng theo quy định của Nhà nước và 

Tổng Liên đoàn. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện tiết kiệm chi theo Nghị 

quyết số 09C/NQ-BCH của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ngày 18/10/2016. 
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IV. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT 

- Công đoàn Bộ TN&MT tiếp tục thường xuyên tổ chức các hoạt động giao 

lưu: văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao giữa các đơn vị, địa phương  nhân dịp các 

sự kiện lớn của đất nước của ngành. 

- Công đoàn Bộ TN&MT tiếp tục thường xuyên tổ chức các hoạt động đào 

tạo, tập huấn cho các cán bộ làm công tác công đoàn của các đơn vị, đặc biệt là các 

cán bộ mới của nhiệm kỳ này. 

- Đảng ủy, Lãnh đạo cục, Lãnh đạo các tổ chức trự thuộc Cục quan tâm hơn 

nữa đối với các mặt hoạt động của tổ chức công đoàn, đặc biệt là hỗ trợ nguồn 

kinh phí cho phong trào. 

Với phương châm “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”, Đại hội 

Công đoàn cơ sở sở Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu Tài nguyên môi trường 

kêu gọi toàn thể đoàn viên công đoàn thể hiện ý chí, phát huy truyền thống, tranh 

thủ thời cơ, vượt qua thách thức, tiếp tục sáng tạo, đổi mới hoạt động, tạo nên sức 

mạnh mới, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ IV Công đoàn 

cơ sở Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu Tài nguyên môi trường, góp phần ổn 

định đời sống, bảo đảm việc làm và thu nhập, thực hiện mục tiêu phát triển của 

ngành tài nguyên môi trường, xây dựng Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu Tài 

nguyên môi trường cũng như tổ chức Công đoàn Cục ngày càng lớn mạnh và phát 

triển./.  

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ  

CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ DỮ LIỆU 

TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG 
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Phụ lục 01 

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA CÔNG ĐOÀN CỤC 

NHIỆM KỲ 2014 - 2019 

     

Năm Hoạt động nổi bật của Công đoàn Cục 

2015 - Tổ chức thành công Giải thi đấu bóng đá khối thi đua III và Hội thi 
văn hóa công sở khối thi đua III với danh nghĩa đội chủ nhà 

- Tham gia hội thi văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng Bộ Tài nguyên 
và Môi trường lần thứ III 

2016 - Tháng 7 năm 2016, Công đoàn Cục đã phối hợp tích cực với đoàn 
thành niên tham gia “Giải Thể thao chào mừng thành công Đại hội 
XII của Đảng và kỷ niệm 14 năm Ngày thành lập Bộ Tài nguyên và 
Môi trường 05/8/2002-05/8/2016”. Các công đoàn viên đã tích cực 
tham gia và đạt thành tích nổi bật: giải 3môn bóng đá, giải nhì môn 
bóng bàn, giải nhì môn cầu lông. 

- Chào mừng 86 năm ngày phụ nữ Việt Nam 20/10/1930-20/10/2016, 
Công đoàn Cục đã phối hợp với đoàn thành niên lần đầu tiên tổ chức 
thành công cuộc thi nấu ăn do các đầu bếp nam là CBCCVCLĐ của 
Cục thực hiện. Cuộc thi đã thành công tốt đẹp, để lại nhiều ấn tượng 
trong lòng toàn thể CBCCVCLĐ của Cục cũng như khách mời. 

- Tháng 12 năm 2016, Công đoàn Cục đã phối hợp tích cực với đoàn 
thành niên tham gia hội thao khối thi đua III, đạt thành tích cao: Giải 
nhất bóng bàn đơn nam, giải nhì cầu lông đôi nam. 

- Đặc biệt trong quý III năm 2016, Công đoàn Cục Công nghệ thông tin 
kết hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai đã tổ chức 
thành công chuyến đi ủng hộ đồng bào huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai bị 
ảnh hưởng nặng nề sau cơn bão số 1. Kịp thời chuyển đến tận tay 
người dân vùng lũ 32 phần quà cứu trợ thiết thực bao gồm tiền mặt, 
gạo, mì tôm với tổng số tiền là 72.690.000 đ, được sự đánh giá cao 
của nhân dân địa phương. 

- Trong quý III năm 2016, Công đoàn Cục Công nghệ thông tin đã cử 
cán bộ công đoàn tham gia tập huấn do Công đoàn Bộ Tài nguyên và 
Môi trường tổ chức tại Hội An, tỉnh Quảng Nam. 

2017 - Trong quý I năm 2017, Công đoàn Cục đã kết hợp với đoàn thanh 
niên tham gia hội thao thường niên chào mừng ngày thành lập đoàn 
thanh niên 26/3  với 4 đơn vị tham gia do Đoàn thanh niên Cục đo 
đạc bản đồ đăng cai tổ chức. 

- Tích cực tham gia và đạt thành tích cao trong Hội diễn Văn nghệ năm 
2017 chào mừng 15 năm thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường vào 
tháng 6 năm 2017 do Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ 
chức. 

- Tham gia và đạt thành tích cao tại cuộc thi “Miss Tài năng” và giao 
lưu thể thao vào tháng 11 năm 2017 do khối thi đua III tổ chức. 

- Tháng 10, Công đoàn và ban nữ công đã tổ chức thành công hoạt 
động về nguồn, thăm khu căn cứ cách mạng K9 cho toàn thể chị em 
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nhân ngày phụ nữ Việt Nam 20/10. 

2018 - Trong quý I năm 2018, Công đoàn Cục đã kết hợp với đoàn thanh 
niên tham gia hội thao thường niên chào mừng ngày thành lập đoàn 
thanh niên 26/3. 

- Tháng 7 năm 2018 tham gia Giải Thể thao năm 2018 chào mừng 
thành công Đại hội V Công đoàn Viên chức Việt Nam và Kỷ niệm 
các ngày Lễ lớn của đất nước do Công đoàn Bộ tổ chức. 

- Tham gia đầy đủ vào chương trình tập huấn do Công đoàn Bộ tổ chức 
trong tháng 9 năm 2018 tại Bình Định. 

- Nhân dịp kỷ niệm 88 năm ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ Việt 
Nam 20/10/1930 – 20/10/2018. Công đoàn cơ sở Cục Công nghệ 
thông tin và dữ liệu Tài nguyên Môi trường tổ chức thành công 
chuyến đi tìm hiểu văn hóa Làng dân tộc Việt Nam kết hợp hội đàm 
về vai trò của phụ nữ Việt Nam thời đại 4.0. 

2019 - Công đoàn Cục đã kết hợp với đoàn thanh niên tham gia hội thao giải 
“Bóng đá nữ” chào mừng ngày thành lập đoàn thanh niên 26/3 với 05 
đơn vị trong bộ tham gia. 

- Hưởng ứng phong trào hiến máu nhân đạo tại Bộ và các hoạt động 
tình nghĩa khác do Bộ phát động. 
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Phụ lục 02 

KẾT QUẢ THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2014 – 2018 

 

 

TT Cấp khen thưởng Danh hiệu 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Công đoàn Bộ TNMT Tập thể và cá 
nhân lao động 

xuất sắc 

Giấy khen: 

- 04 tập thể 

- 07 cá nhân 

Giấy khen: 

- 05 tập thể 

- 09 cá nhân 

Giấy khen: 

- 05 tập thể 

- 06 cá nhân 

Giấy khen: 

- 03 tập thể 

- 06 cá nhân 

Giấy khen: 

- 04 tập thể 

- 07 cá nhân 

2 Công đoàn Viên chức 
Việt Nam 

Cờ thi đua cho 
tập thể xuất sắc 
vững mạnh và 
Bằng khen cho 

cá nhân 

 Bằng khen: 

- 01 Tập thể 

 

Bằng khen: 

- 01 Cá nhân 

- 01 Tập thể 

 

Bằng khen: 

- 01 Cá nhân 

- 01 Tập thể 

 

Bằng khen: 

- 01 Cá nhân 

- 02 Tập thể 

 

3 Tổng Liên đoàn lao 
động Việt Nam 

- Cờ thi đua 
cho tập thể xuất 
săc vũng mạnh 

- Bằng khen tập 
thể xuất sắc 
vững mạnh 
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Phụ lục 03 
 

KẾT QUẢ THU CHI TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN 

 NĂM 2014 - 2019 

 

TT NỘI DUNG  SỐ TIỀN  

I - PHẦN THU                             -    

1 Đoàn phí công đoàn           458.066.778  

2 Kinh phí côngđoàn           917.408.897  

   - Thu khác tại đơn vị             76.469.000  

  Cộng Thu   1.451.944.675  

3 Nhận bàn giao tích lũy tài chính           39.223.350  

  TỔNG CỘNG THU   1.491.168.025  

II - PHẦN CHI                             -    

1 Lương, phụ cấp & các khoản đóng theo lương             50.231.600  

2 Quản lý hành chính             41.863.216  

3 

Hoạt động phong trào (bao gồm: khen thưởng, trợ cấp, 

ủng hộ, hỗ trợ du lịch và các hoạt động phong trào 

khác…) 

          843.731.815 

  Cộng chi 935.826.631 

4 
Kinh phí, đoàn phí và tiết kiệm chi 10% nộp CĐ Bộ 

TNMT 
          514.591.020  

  TỔNG CỘNG CHI   1.427.717.651  

III . Tích lũy tài chính cuối kỳ 40.750.374 
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Chi tiết số liệu Báo cáo tài chính các năm như sau: 

TT NỘI DUNG  TỔNG    Năm 2014   Năm 2015   Năm 2016   Năm 2017   Năm 2018   Năm 2019  

I - PHẦN THU 
 

            

1 Đoàn phí công đoàn 
         

458.066.778   58.096.762   87.865.600   87.603.000       90.861.416        98.271.000     35.369.000  

2 Kinh phí côngđoàn 
           

917.408.897  

    

112.085.952      123.434.518  

   

186.386.966      192.492.298      202.983.377  

    

100.025.786  

   - Thu khác tại đơn vị 
             

76.469.000  

     

50.120.000  

 

     

15.000.000         4.719.000          6.630.000   

  Cộng Thu    1.451.944.675    220.302.714    211.300.118   288.989.966    288.072.714     307.884.377    135.394.786  

3 Nhận bàn giao tích lũy tài chính  
          

39.223.350  

     

39.223.350        43.023.938  

     

94.142.491       65.802.957        91.024.359  

      

64.987.426  

  TỔNG CỘNG THU    1.491.168.025    259.526.064    254.324.056   383.132.457    353.875.671     398.908.736    200.382.212  

II - PHẦN CHI             

1 
Lương, phụ cấp & các khoản đóng theo 

lương 
        50.231.600  

           24.246.600     25.985.000    

2 Quản lý hành chính 
             

41.863.216  

     

35.254.216          1.700.000           4.909.000      

3 

Hoạt động phong trào (bao gồm: khen 

thưởng, trợ cấp, ủng hộ, hỗ trợ du lịch 

và các hoạt động phong trào khác…) 

           

843.731.815  

    

110.702.000  
      83.481.565  

   

217.025.800  
    129.445.850      183.856.600  

    

119.220.000  

  Cộng chi       935.826.631    145.956.216      85.181.565   217.025.800    158.601.450     209.841.600    119.220.000  

4 
Kinh phí, đoàn phí và tiết kiệm chi 

10% nộp CĐ Bộ TNMT 

           

514.591.020  

     

70.545.910  
      75.000.000  

   

100.303.700  
    104.249.862      124.079.710  

      

40.411.838  

  TỔNG CỘNG CHI    1.450.417.651    216.502.126    160.181.565   317.329.500    262.851.312     333.921.310    159.631.838  

III . Tích lũy tài chính cuối kỳ 
        40.750.374      43.023.938      94.142.491     65.802.957      91.024.359       64.987.426      40.750.374  
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