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1. Tình hình chung 

Ban Chấp hành công đoàn Trường nhiệm kỳ 2014 – 2019 được Đại hội bầu 

gồm có 09 đồng chí, Ban Thường vụ 01 đồng chí (Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch và 01 

ủy viên thường vụ).  

- 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. Sau đó 

đồng chí Vũ Long ủy viên ban chấp hành chuyển công tác về Sở Tài nguyên và 

Môi trường tỉnh Phú Thọ. Như vậy, Ban chấp hành tính tại thời điểm đó còn lại 07 

ủy viên. 

- Ngày 26/01/2016  Ban chấp hành đã thực hiện kiện toàn và bầu bổ sung 

vào BCH, BTV và Chủ tịch Công đoàn cơ sở Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu 

tài nguyên môi trường nhân sự là đồng chí Khuất Hoàng Kiên – Phó Cục trưởng. 

Ban thường vụ Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi trường công nhận tại Quyết định 

số 09/QĐ-CĐB ngày 23/2/2016 

- Cơ cấu của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2014 – 2019 hiện nay như sau: 

+ Đ/c Khuất Hoàng Kiên: Chủ tịch, Công đoàn Khối cơ quan Cục  

+ Đ/c Nguyễn Hải Minh: Phó chủ tịch, Công đoàn CSTV Trung tâm Công 

nghệ phần mềm và GIS 

+ Đ/c Nguyên Thu Huyên: Kế toán CĐ, Công đoàn Khối cơ quan Cục 

+ Đ/c Võ Thị Mỹ Tuyết: Trưởng ban nữ công, Công đoàn CSTV Trung tâm 

Thông tin, Lưu trữ và Thư viện tài nguyên môi trường quốc gia 

+ Đ/c Trần Văn Trung: Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, Công đoàn CSTV 

Trung tâm Cơ sở hạ tầng CNTT 

+ Đ/c Đàm Hương Liên: Công đoàn CSTV Trung tâm Kiểm định sản phẩm 

CNTT 



+ Đ/c Phạm Minh Trường: Công đoàn CSTV Trung tâm Công nghệ phần 

mềm và GIS 

+ Đ/c Nguyễn Hải Hưng: Công đoàn CSTV Trung tâm Công nghệ phần 

mềm và GIS 

2. Số lượng Ban Thường vụ: 

- Về số lượng: 03 Ủy viên, có 01 Chủ tịch và 01 Phó Chủ tịch 

3. Tình hình biến động: 

-Trong nhiệm kỳ có 2 đ/c do chuyển công tác xin thôi không tham gia BCH 

công đoàn, cụ thể như sau: 

+ Đ/c Trần Long Hưng, UVBTV, Chủ tịch. 

+ Đ/c Vũ Long, UVBCH. 

- 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 qua, mặc dù có nhiều biến động về mặt lực lượng nhưng 

ban chấp hành công đoàn cơ sở Cục đã luôn cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt 

nhiệm vụ, các ủy viên ban chấp hành luôn giữ vững 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, thực hiện thắng lợi các  nhiệm vụ đề ra 

trong nghị quyết của nhiệm kỳ 2014-2019. 

I. Nhận thức chính trị tư tưởng 

- Tất cả các ủy viên BCH Công đoàn là những đồng chí có nhận thức chính 

trị đúng đắn, có lập trường tư tưởng vững vàng, tin tưởng vào đường lối đổi mới 

và sự lãnh đạo của Đảng. 

- 100% ủy viên BCH luôn nghiêm chỉnh chấp hành chỉ thị nghị quyết của 

cấp trên và pháp luật của Nhà nước, gương mẫu trong công tác được quần chúng 

tín nhiệm. 

II. Đạo đức lối sống 

- Từng ủy viên BCH có lối sống giản dị, khiêm tốn, luôn quan tâm chăm lo 

đến đời sống vật chất tinh thần của công đoàn viên. 

- Từng đồng chí trong BCH có tinh thần phối hợp công tác nhằm hoàn thành 

tốt nhiệm vụ chung của BCH và của tổ chức công đoàn. 



- Tập thể BCH luôn nêu cao tinh thần giữ vững mối đoàn kết nội bộ, có tinh 

thần phê và tự phê bình để hướng đến xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh 

xuất sắc. 

III. Công tác lãnh đạo của Ban chấp hành 

Trong quá trình lãnh đạo và chỉ đạo các mặt hoạt động của công đoàn, BCH 

làm việc đúng quy chế tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Tuy 

nhiên không thể tránh khỏi những hạn chế của mỗi thành viên trong BCH dẫn đến 

phong trào công đoàn đôi khi chưa đáp ứng được sự kỳ vọng của đoàn viên công 

đoàn. Trước khi kết thúc nhiệm kỳ, BCH Công đoàn Cục kiểm điểm trước Đại hội 

ưu nhược điểm sau: 

1. Về ưu điểm 

BCH Công đoàn đã sớm xây dựng Quy chế làm việc để triển khai kịp thời 

các chỉ thị, nghị quyết của Công đoàn cấp trên và triển khai các hoạt động của 

công đoàn, đồng thời sớm kiện toàn các tổ công đoàn. 

- Các đồng chí trong BCH chủ động học tập nâng cao trình độ chuyên môn 

và nghiệp vụ công tác công đoàn cho bản thân. Động viên lực lượng đoàn viên 

công đoàn trẻ học tập và rèn luyện để bổ sung nguồn lực kịp thời đáp ứng sự phát 

triển của Cục. 

- Phối hợp với chính quyền tham gia xây dựng các quy chế: Quy chế chi 

tiêu nội bộ, quy chế thi đua khen thưởng phù hợp với đặc thu của Cục. 

- Triển khai kịp thời các hoạt động của công đoàn các ngày lễ hàng năm: 

Văn nghệ, thể dục thể thao, làm tốt công tác hiếu hỷ, đền ơn đáp nghĩa. 

- Tập thể BCH luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết nhất trí, gần gũi 

quần chúng, sống giản dị, lành mạnh. Phối hợp chính quyền động viên đoàn viên 

công đoàn khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao. 

2. Những tồn tại 

- Trong công tác lãnh đạo và chỉ đạo chưa đề xuất được nhiều ý kiến tham 

mưu với các cấp về những vấn đề mà các công chức, viên chức và người lao động 

tại cục quan tâm: Định hướng phát triển trong tương lai, môi trường làm việc, quy 

hoạch bồi dưỡng cán bộ, về tiền lương và thu nhập của công đoàn viên. 

- Sự chỉ đạo của BCH đối với các hoạt động của các công đoàn CSTV còn 

thụ động, chưa khai thác tiềm năng ở các công đoàn CSTV để tăng cường thêm 

sức mạnh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên công đoàn. 

- Đầu tư của BCH cho các hoạt động của công đoàn chưa thỏa đáng, còn bị 

chi phối nhiều công việc chuyên môn khác. 

3. Nguyên nhân 



- Trước hết do trình độ, năng lực, kinh nghiệm công tác công đoàn của một 

số cán bộ BCH Công đoàn chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ mới của Cục, 

một số cán bộ công đoàn chưa thể hiện hết trách nhiệm của mình trước tập thể. 

- Đội ngũ cán bộ công đoàn là kiêm nhiệm, chưa đầu tư đủ thời gian và trí 

tuệ cho công tác công đoàn. Mặt khác, cán bộ công đoàn luôn thay đổi sau mỗi 

nhiệm kỳ Đại hội nên hạn chế về nghiệp vụ, phương pháp hoạt động công đoàn. 

- Chưa có chính sách thích hợp đối với cán bộ công đoàn làm cho cán bộ 

công đoàn thiếu phấn khởi chưa thiết tha với công tác công đoàn. 

BCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 
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