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ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN CƠ QUAN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 
LẦN THỨ VIII,  NHIỆM KỲ 2012 – 2015  

 
Đại hội Công đoàn Cơ quan Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) lần thứ VIII nhiệm kỳ 2012 – 
2015 được tổ chức vào ngày 23 tháng 11 năm 2012. Đại hội có mặt 154 đại biểu trên tổng 
số 160 đại biểu được triệu tập, đại diện cho 264 viên chức–người lao động (VC-NLĐ) Cơ 
quan ĐHĐN. 

 
Đồng chí Phạm Văn Tường, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan ĐHĐN nhiệm kỳ 2010 – 2011 

trình bày báo cáo tại Đại hội 
Đại hội đã được nghe báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2010-2012 và 
phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012-2015; phát biểu chỉ đạo của đại diện Đảng ủy, 
Ban Giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn ĐHĐN. 

 
PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng, Phó Giám đốc ĐHĐN phát biểu tại Đại hội 
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Từ 21 ý kiến thảo luận của các đại biểu tại Đại hội, Đại hội cơ bản thống nhất những nội 
dung chính nêu trong báo cáo tổng kết về đánh giá kết quả công tác nhiệm kỳ 2010-2012. 
Công đoàn Cơ quan đã tập hợp, giáo dục, động viên viên chức, người lao động giúp đỡ 
nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; xây dựng khối đoàn kết nhất trí trong toàn Cơ 
quan; thực hiện tốt các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội lần thứ VII đề ra; tổ chức triển 
khai thực hiện tốt 5 chương trình trọng tâm do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và 
CĐGDVN định hướng. Đại hội cũng chỉ ra một số tồn tại để BCH Công đoàn nhiệm kỳ 
mới có giải pháp khắc phục. 

 
Đoàn Chủ tịch Đại hội Công đoàn Cơ quan ĐHĐN nhiệm kỳ 2012-2015 

Về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp trong nhiệm kỳ 2012-2015, Đại 
hội thống nhất với những nội dung đã nêu trong báo cáo. Phát huy những thành tích đã đạt 
được trong nhiệm kỳ qua, khắc phục những tồn tại, củng cố và tăng cường khối đoàn kết 
nhất trí, xây dựng Cơ quan ĐHĐN vững mạnh toàn diện, vận động VC-NLĐ thực hiện tốt 
nhiệm vụ được giao, giúp việc cho Đảng uỷ, Ban Giám đốc và các đoàn thể của ĐHĐN 
trong việc triển khai kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra, điều hành Cơ quan và các 
trường, đơn vị thành viên, phấn đấu xây dựng, phát triển ĐHĐN theo định hướng mà Đại 
hội Đảng bộ ĐHĐN lần thứ IV đã đề ra. 
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PGS.TS. Trần Vằn Nam, Giám đốc ĐHĐN phát biểu ý kiến tại Đại hội 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2012-2015 gồm 15 đồng chí. Đại hội cũng đã 
bầu Đoàn đại biểu Công đoàn Cơ quan ĐHĐN gồm 22 đồng chí, để cùng với 08 đ/c đại 
biểu đương nhiên và đại biểu chỉ định tham dự Đại hội Công đoàn ĐHĐN nhiệm kỳ 2012 
-2017 sẽ được tổ chức trong thời gian tới.  

 
Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan ĐHĐN nhiệm kỳ 2012-2015 ra mắt nhận nhiệm vụ 

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Cơ quan ĐHĐN nêu cao tinh 
thần đoàn kết, nhất trí, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chương trình, 
kế hoạch và các chỉ tiêu Đại hội đã đề ra. 
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Một số hình ảnh tại Đại hội: 
 

 
 

TS. Nguyễn Xuân Hùng, Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN phát biểu chỉ đạo 
 

 
 

Đồng chí Trần Hữu Phúc, Bí thư Đảng bộ Cơ quan ĐHĐN tặng hoa các đồng chí trong 
BCH nhiệm kỳ 2010 – 2012 không tham gia khóa mới 
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Đồng chí Phạm Văn Tường, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan ĐHĐN tặng giấy khen cho 
Công đoàn bộ phận Khối Văn phòng và Trung tâm Thông tin – Học liệu 

 

 
 

Đồng chí Võ Đình Hợp, Phó Chủ tịch Công đoàn Cơ quan ĐHĐN tặng giấy khen của 
Công đoàn Cơ quan ĐHĐN cho các cá nhận đạt thành tích trong năm học 2011-2012 

 
Tin và ảnh: Văn phòng ĐHĐN 

 


