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I. Tên đề tài: MỘT VÀI BIỆN PHÁP BỔ SUNG NÂNG CAO CHẤT
LƯỢNG SINH HOẠT CÔNG ĐOÀN TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC HÙNG
VƯƠNG.
II. Đặt vấn đề:
1. Tầm quan trọng của vấn đề được nghiên cứu:
Sinh hoạt công đoàn là một hoạt động rất quan trọng của công đoàn, có vai
trò và tác dụng to lớn đối với năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của công đoàn,
đảm bảo cho công đoàn và mỗi đoàn viên thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.
Phần lớn mọi hoạt động của nhà trường đều có sự phối hợp hỗ trợ của các tổ chức
công đoàn. Công đoàn có vai trò rất quan trọng đối với các hoạt động của nhà
trường. Công đoàn vững mạnh thì nhà trường mới hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Do vậy, chất lượng sinh hoạt công đoàn là một trong những yếu tố quyết định sức
sống, sự tồn tại, phát triển của công đoàn. Không tổ chức sinh hoạt công đoàn hoặc
tổ chức sinh hoạt công đoàn nhưng chất lượng sinh hoạt thấp thì công đoàn không
thể hoàn thành nhiệm vụ. Thực tiễn đã chứng minh, những công đoàn vững mạnh
xuất sắc là những công đoàn duy trì nền nếp sinh hoạt công đoàn, có nội dung sinh
hoạt công đoàn phong phú, thiết thực, hình thức sinh hoạt công đoàn đa dạng, sinh
hoạt công đoàn có chất lượng tốt.
2. Tóm tắt những thực trạng liên quan đến vấn đề đang nghiên cứu:
Trong nhà trường, việc tổ chức cho các đoàn viên sinh hoạt có vai trò quan
trọng, có tính quyết định đến chất lượng mọi mặt. Với sinh hoạt công đoàn truyền
thống, hình thức tổ chức phổ biến vẫn là đánh giá hoạt động công đoàn tháng qua,
triển khai công tác công đoàn tháng đến và học tập một số văn bản. Thực tế cho
thấy, cách tổ chức sinh hoạt công đoàn như vậy đó bộc lộ những điểm chưa phù hợp
bởi nó hạn chế sự tham gia tích cực của Ban chấp hành công đoàn và các đoàn viên
trong nhà trường. Trong các buổi sinh hoạt, các đoàn viên chưa mạnh dạn phát biểu
ý kiến đóng góp, chưa xây dựng cũng như chưa đề xuất những ý kiến, giải bày
những tâm tư nguyện vọng của bản thân. Các buổi sinh hoạt trở nên tẻ nhạt, nhàm
chán. Vì thế, củng cố và nâng cao chất lượng sinh hoạt công đoàn là vấn đề thường
xuyên, trọng yếu, trong đó nâng cao chất lượng sinh hoạt công đoàn là việc làm
không thể thiếu.
Thực trạng trước đây 2 năm, chất lượng các buổi sinh hoạt công đoàn trong
nhà trường chưa cao, chưa mạnh, chưa thu hút đoàn viên say mê trong các buổi sinh
hoạt. Năm học qua, sau khi tác động một số biện pháp khả thi đã mang lại một kết
quả nhất định tuy nhiên vẫn còn khiêm tốn.
Đây là năm học thứ hai, tôi tiếp tục nghiên cứu, thực hiện đề tài này với yêu
cầu đặt ra cao hơn.
3. Lý do chọn đề tài:
Hiện nay, chất lượng sinh hoạt công đoàn còn rất thấp. Tình trạng khá phổ
biến là nội dung sinh hoạt công đoàn còn nghèo nàn, ít thiết thực, mang tính sự vụ,
hành chính, chưa mang màu sắc công đoàn, chưa có những chuyên đề thảo luận sôi
nổi, thẳng thắn mang tính khoa học. Những vấn đề thuộc lĩnh vực công đoàn được
bàn đến còn mờ nhạt, hình thức sinh hoạt công đoàn còn đơn điệu. Sinh hoạt công
đoàn chưa thực sự trở thành nơi phát huy trí tuệ của đoàn viên tìm hiểu chủ trương,
giải pháp thực hiện nhiệm vụ công đoàn, giải quyết những vấn đề bức thiết nảy
sinh.
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Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn cơ sở mà nhất
là công tác quản lý đoàn viên, tạo động lực tích cực trong công tác dân chủ hóa, xã
hội hóa thi đua mà ở đó trong mỗi cơ quan, đơn vị tổ chức Công đoàn (Ban chấp
hành) là linh hồn trong công tác thi đua, là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho cán bộ,
giáo viên, nhân viên - người lao động, bản thân nhận thức được sự cần thiết phải đổi
mới, công tác quản lý đoàn viên, đổi mới phương thức hoạt động, đề ra một số biện
pháp tích cực nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công đoàn cơ sở, việc tìm giải
pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt công đoàn thực sự là vấn đề quan trọng.
Từ tinh thần trách nhiệm của một Chủ tịch Công đoàn cơ sở, năm học 20132014, tôi quan tâm, suy nghĩ và tiếp tục chọn nội dung này để nghiên cứu thực hiện
(đề tài đã được Hội đồng khoa học thành phố Tam Kỳ thẩm định, đánh giá, xếp loại
A cấp thành phố năm học 2012-2013).
Một năm cũng đủ để làm chuyển biến theo chiều hướng tích cực về việc
nâng cao chất lượng sinh hoạt công đoàn trong nhà trường song cần phải có khoảng
thời gian nhiều hơn thế để tiếp tục nghiên cứu thực hiện thì kết quả đạt được mới
thật sự bền vững và đều khắp.
Xuất phát từ tất cả suy nghĩ nêu trên, phát huy các biện pháp đã thực hiện có
kết quả trong năm học qua, còn phù hợp với năm học này, tôi tiếp tục nghiên cứu,
bổ sung thêm một số biện pháp khả thi và đã chỉ đạo thực hiện thành công đề tài
mang tên:
“Một vài biện pháp bổ sung nâng cao chất lượng sinh hoạt công đoàn tại
Trường Tiểu học Hùng Vương (thành phố Tam Kỳ-Quảng Nam)”
4. Giới hạn nghiên cứu của đề tài:
- Đối tượng nghiên cứu: Ban chấp hành công đoàn, Tổ trưởng Công đoàn và
tất cả đoàn viên đang sinh hoạt tại công đoàn trường Tiểu học Hùng Vương
- Phạm vi nghiên cứu: Những biện pháp bổ sung thực hiện để nâng cao chất
lượng sinh hoạt công đoàn tại trường Tiểu học Hùng Vương.
III. Cơ sở lý luận:
Công đoàn có vai trò quan trọng, ngày càng được khẳng định và lớn mạnh.
Công đoàn luôn là chỗ dựa tinh thần, là niềm tin cho quần chúng, góp phần quan
trọng đại diện cho quần chúng, đại diện cho tiếng nói của người lao động, đem lại
nhiều quyền lợi cho người lao động.
Đại hội XI Công đoàn Việt Nam đã đưa ra mục tiêu, phương hướng của
Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2013 - 2018 là: “Tiếp tục đổi mới nội dung và
phương thức hoạt động công đoàn theo hướng vì đoàn viên và người lao động, vì sự
phát triển bền vững của đất nước; tập trung hướng về cơ sở, thực hiện tốt chức năng
chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn
viên và người lao động; tham gia có hiệu quả vào công tác quản lý nhà nước, quản
lý kinh tế - xã hội; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục
và tổ chức thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động; đẩy mạnh phát triển
đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, chăm lo đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công
đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng giai cấp công
nhân ngày càng lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.
Với phương châm hành động “Vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của
đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước, tiếp tục đổi
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mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn”. Trên cơ sở đó, có thể nói hoạt
động công đoàn ở cơ sở là yếu tố then chốt quyết định sự thành công của tổ chức
công đoàn.
Vì vậy, sinh hoạt công đoàn và nâng cao chất lượng sinh hoạt công đoàn là
nhân tố quyết định vai trò lãnh đạo của công đoàn giúp đoàn viên nâng cao nhận
thức chính trị, tư tưởng và thực hiện chức năng lãnh đạo của Ban chấp hành công
đoàn đến từng đoàn viên.
IV. Cơ sở thực tiễn:
1. Thực trạng đội ngũ.
- Tổng số đoàn viên công đoàn : 51 người
Nữ: 41
- Trình độ Chuyên môn:
+ Đạt chuẩn: 100%
+ Trên chuẩn: 93,3%
- Trình độ chính trị:
+ Trung cấp : 07
- BCH gồm có 5 đồng chí (Trong đó: có 05 nữ - có 04 đảng viên).
- Tổ công đoàn: gồm có 6 tổ: Tổ 1; 2; 3; 4; 5 và tổ Văn phòng
- Tổ chức cơ sở đảng: Có 01 chi bộ - gồm 19 đảng viên ( Nữ: 17 )
2. Thuận lợi.
- Được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của Công đoàn ngành.
- Chi bộ chỉ đạo sát sao Công đoàn thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả.
- Các đồng chí trong Ban chấp hành nhiệm kì mới có kinh nghiệm, nhiệt
tình, trẻ, khoẻ, có phẩm chất đạo đức tốt, trong sáng.
3. Khó khăn.
- Hoạt động chuyên môn chiếm nhiều thời gian ảnh hưởng không nhỏ đến
các buổi sinh hoạt công đoàn.
V. Nội dung nghiên cứu:
Từ thực tiễn năm học qua, sau khi áp dụng đề tài, chất lượng sinh hoạt công
đoàn của trường được nâng lên, nó quyết định một phần kết quả hoạt động của nhà
trường . Từ cơ sở lý luận, thực tiễn, mục tiêu đạt được khi thực hiện đề tài, tôi tiếp
tục phát huy, điều chỉnh, bổ sung trong từng biện pháp đã áp dụng hiệu quả năm
qua cho phù hợp với năm học này, loại các biện pháp không còn phù hợp. Mặt
khác, tôi tiếp tục nghiên cứu một số biện pháp bổ sung.
* Các biện pháp triển khai thực hiện trong năm học 2012-2013:
Biện pháp lặp lại có điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp:
Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của công đoàn và sinh
hoạt công đoàn đối với toàn thể đoàn viên:
Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ cơ bản của tổ chức Công đoàn, vào các
chương tình hoạt động của Công đoàn cấp trên, bám sát vào nhiệm vụ của chính
quyền và công đoàn nhà trường để xây dựng nội dung, phương thức hoạt động.
Từng tháng, công đoàn nhà trường đánh giá kết quả phong trào CNVC - LĐ và hoạt
động công đoàn, xây dựng chương trình nhiệm vụ cho từng tháng cụ thể. Trên cơ sở
đó, chọn những việc trọng tâm cần tổ chức triển khai trong từng tháng, từng học kỳ
hoặc vào dịp các ngày kỉ niệm lịch sử của đất nước, của ngành, của địa phương
mình.
Trong các buổi sinh hoạt công đoàn, Ban chấp hành công đoàn luôn quán
triệt vị trí, vai trò của công đoàn và tầm quan trọng của sinh hoạt công đoàn để mọi
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đoàn viên hiểu rõ, tự giác thực hiện tốt trách nhiệm của một đoàn viên đối với tổ
chức công đoàn.
Tham gia sinh hoạt công đoàn là trách nhiệm và cũng là quyền lợi của mỗi
đoàn viên. Đối với những đoàn viên là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của nhà trường, của
công đoàn cần gương mẫu tham gia sinh hoạt công đoàn, chủ động sắp xếp công
việc để tham gia, nhất là những đoàn viên trong Ban chấp hành và tổ trưởng công
đoàn.
Những đoàn viên là cán bộ lãnh đạo chủ chốt tham gia sinh hoạt công đoàn
một cách đều đặn, nghiêm túc có tác dụng to lớn đối với những đoàn viên khác và
với việc nâng cao chất lượng sinh hoạt công đoàn.
Biện pháp 2: Xây dựng kế hoạch công đoàn tại cơ sở .
Ngay từ đầu năm học, tôi cùng với Ban chấp hành công đoàn xây dựng kế
hoạch, tổ chức hoạt động công đoàn trong nhà trường đi vào chiều sâu, mang tính
thiết thực nhằm phục vụ cho đội ngũ giáo viên trong công tác giảng dạy. Kế hoạch
công đoàn giữ vai trò rất quan trọng, kế hoạch phải cụ thể, toàn diện và có sự phân
công rõ ràng theo chủ đề tháng, học kỳ.
Trong cuộc họp Ban chấp hành công đoàn hằng tháng, tôi thông qua dự thảo
kế hoạch công đoàn tháng.
Kế hoạch hoạt động công đoàn hằng tháng gồm những nội dung sau:
- Tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ có trong tháng.
- Phối hợp chuyên môn tham gia các phong trào, hội thi do nhà trường và cấp
trên tổ chức.
- Phối hợp chuyên môn kiểm tra nội bộ đoàn viên.
- Tổ chức các chuyên đề.
Từng đoàn viên trong Ban chấp hành thảo luận, mạnh dạn phát biểu ý kiến
và xây dựng kế hoạch hoạt động.
Biện pháp 3: Xây dựng mạng lưới tổ chức công đoàn.
Hằng năm, trong nhiệm kỳ công đoàn cơ sở, điều kiện hỗ trợ cho Ban chấp
hành công đoàn tổ chức hoạt động hiệu quả chính là đội ngũ tổ trưởng công đoàn.
Vì thế vào đầu năm học, trong Hội nghị cấp tổ, Ban chấp hành thăm dò ý kiến của
tất cả các đoàn viên trong các tổ công đoàn. Trên cơ sở tín nhiệm của tổ, tôi tổ chức
cuộc họp Ban chấp hành công đoàn mở rộng (Ban chấp hành và các tổ trưởng công
đoàn năm học trước), dưới sự chỉ đạo của Chi bộ, phối hợp cùng Ban giám hiệu,
nhóm trung tâm của nhà trường thành lập mạng lưới tổ chức công đoàn. Chọn ở
từng tổ những đoàn viên có phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín đối với đồng nghiệp,
tạo sự đoàn kết trong tổ, hoạt bát, nhanh nhẹn, sáng tạo, có tâm huyết giữ nhiệm vụ
tổ trưởng. Bầu chọn tổ trưởng phải là những đoàn viên có kinh nghiệm, uy tín trong
công tác.
Biện pháp 4: Duy trì nề nếp sinh hoạt công đoàn.
Đây là việc làm hết sức cần thiết để nâng cao chất lượng sinh hoạt công đoàn. Bởi
vì, muốn nâng cao chất lượng sinh hoạt công đoàn thì trước hết phải tổ chức thành
nề nếp sinh hoạt công đoàn và đề cao trách nhiệm của Ban chấp hành công đoàn,
của từng đoàn viên đối với sinh hoạt công đoàn. Để từ đó dần dần chất lượng sinh
hoạt công đoàn được nâng lên.
Muốn vậy, Ban chấp hành công đoàn phải duy trì và thực hiện nghiêm túc
chế độ sinh hoạt công đoàn mỗi tháng một lần.
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Các buổi sinh hoạt công đoàn phải nhất thiết bố trí thư ký để ghi chép trung
thực, đầy đủ ý kiến thảo luận của đoàn viên và kết luận của đồng chí Chủ tịch Công
đoàn. Những quy định đó đã dần dần ăn sâu vào mỗi đoàn viên. Chuẩn bị đến ngày
sinh hoạt công đoàn, từng đồng chí trong Ban chấp hành chủ động sắp xếp công
việc và tự kiểm điểm lại việc thực hiện nhiệm vụ được công đoàn giao cho trong
tháng đó để báo cáo trước toàn thể đoàn viên đồng thời chuẩn bị ý kiến phát biểu
trong sinh hoạt công đoàn.
Biện pháp 5: Chọn nội dung sinh hoạt công đoàn đúng đắn, thiết thực,
hình thức thích hợp, thời gian hợp lý.
Chất lượng sinh hoạt công đoàn phụ thuộc rất lớn và chủ yếu vào nội dung,
hình thức và thời gian, thời điểm sinh hoạt công đoàn. Nội dung sinh hoạt công
đoàn phải phong phú, thiết thực, hình thức sinh hoạt phải đa dạng, thời gian dành
cho mỗi buổi sinh hoạt và thời điểm tổ chức sinh hoạt công đoàn phải hợp lý. Tuy
nhiên, đối với từng cuộc sinh hoạt cần chọn nội dung đúng đắn, thiết thực, chọn
hình thức thích hợp với nội dung đã chọn.Trong sinh hoạt cần tạo không khí cởi
mở, dân chủ để đoàn viên gắn kết với tổ chức công đoàn.
Mỗi buổi sinh hoạt công đoàn, nên tập trung 1-2 nội dung cơ bản nhưng phải
sâu sắc, không dàn trải, rập khuôn, máy móc. Nội dung sinh hoạt cụ thể là tuyên
truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, công đoàn cấp trên và các chính sách, pháp
luật của Nhà nước hoặc nghe nói chuyện thời sự, kết nạp đoàn viên mới, phổ biến
các biện pháp, kế hoạch hóa gia đình,.......

Chủ tịch công đoàn trao Quyết định trong lễ kết nạp đoàn viên công đoàn
a. Lựa chọn nội dung sinh hoạt:
Thứ nhất, căn cứ vào chương trình, kế hoạch của công đoàn để xác định nội
dung, phạm vi và trách nhiệm của công đoàn.
Thứ hai, tùy vào tình hình thực tế, hàng tháng Ban chấp hành công đoàn
xây dựng nội dung sinh hoạt phù hợp.
Thứ ba, dựa vào kế hoạch của công đoàn ngành về tổ chức các hoạt động .
Thứ tư, trong mỗi lần sinh hoạt, Ban chấp hành công đoàn cần nắm bắt tâm
tư nguyện vọng, tìm hiểu hoàn cảnh CB-GV-NV nhà trường, nhắc nhở đoàn viên
thực hiện tốt nghĩa vụ nơi cư trú, nâng cao chất lượng hiệu quả nơi công tác. Nội
dung sinh hoạt cần đề cập đến vấn đề thiết thực như: thi đua khen thưởng, phong
trào“Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”…Đồng thời hưởng ứng các cuộc vận động
“Xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở”, nhất là tinh thần “Tương thân tương ái”,
chương trình xây dựng “Mái ấm Công đoàn”, khơi dậy truyền thống tương thân
tương ái, qua đó nâng cao vị thế của Công đoàn.
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Trên cơ sở những căn cứ trên, Ban chấp hành lựa chọn nội dung sinh hoạt
công đoàn. Ban chấp hành và trước hết là chủ tịch công đoàn phải chuẩn bị kỹ nội
dung sinh hoạt công đoàn.
b. Chọn hình thức sinh hoạt công đoàn:
Hình thức sinh hoạt công đoàn cần được chọn phù hợp với nội dung sinh
hoạt công đoàn .
Sinh hoạt chính trị: thể hiện rõ sự lãnh đạo của công đoàn như Đại hội công
đoàn , thảo luận dự thảo Nghị quyết của cấp trên.

Thảo luận dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
trong hệ thống tổ chức công đoàn
Sinh hoạt chuyên đề: đi sâu vào thảo luận một hoặc hai vấn đề và kết luận,
quyết nghị. Mỗi học kỳ tổ chức một đến hai buổi sinh hoạt chuyên đề, lựa chọn một
số vấn đề phù hợp, sát với tình hình thực tiễn của công đoàn để sinh hoạt như:
Phòng cháy, chữa cháy, Bình đẳng giới...
+ Học kỳ I: Chuyên đề “Phòng cháy, chữa cháy”;
+ Học kỳ II: Chuyên đề “Bình đẳng giới ”

Đoàn viên Công đoàn tập huấn Phòng cháy – chữa cháy
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Sinh hoạt chuyên đề “ Bình đẳng giới”
Sinh hoạt học tập: học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và
của cấp trên, hoặc học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, về
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Mỗi buổi sinh hoạt công đoàn có thể gồm một hoặc hai hình thức trên. Ban
chấp hành luôn sáng tạo, đổi mới nội dung sinh hoạt của công đoàn như: Tại Đại
hội NG-LĐ đầu năm, ngày Phụ nữ 20/10; ngày Quốc tế phụ nữ 8/3,..... không chỉ
tổng kết khen thưởng, nêu ý nghĩa của ngày đó mà công đoàn đoàn còn lồng ghép
vào đó là liên hoan văn nghệ, vui chơi, dã ngoại,... Với cách làm như vậy đoàn viên
công đoàn phấn khởi, ham thích đến ngày sinh hoạt công đoàn.

Giao lưu văn nghệ trong buổi Đại hội công đoàn
Biện pháp 6: Tổ chức sinh hoạt
Trước khi tổ chức sinh hoạt, Ban chấp hành cần họp trước để thống nhất các
nội dung, dự kiến các vấn đề khi đưa ra bàn bạc. Mọi thành công của buổi sinh hoạt
đều do sự chuẩn bị của Ban chấp hành và sự điều hành linh hoạt, khoa học của
người chủ trì. Trong sinh hoạt, tôi tổ chức đan xen hoạt động văn hóa, văn nghệ để
không khí cuộc họp bớt khô cứng, đoàn viên thấy được không khí cởi mở sẽ gắn bó
với tổ chức công đoàn. Từ đó công đoàn nhà trường phát huy được chức năng
nhiệm vụ, quyền hạn trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán
bộ, đoàn viên nỗ lực đóng góp cùng chuyên môn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhà
trường.
Ban chấp hành cần chỉ rõ những nội dung chủ yếu cần thảo luận, dự kiến các
loại ý kiến khác nhau có thể xuất hiện xung quanh vấn đề đưa ra bàn bạc và quyết
nghị, dự kiến phân công tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện nội dung sinh
hoạt công đoàn
Chủ tịch công đoàn phân công từng thành viên trong Ban chấp hành phụ
trách từng công việc để tổ chức sinh hoạt công đoàn.
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Phân công người chủ trì sinh hoạt công đoàn, thông thường thì chủ tịch công
đoàn là người chủ trì sinh hoạt, cũng có thể phân công Phó chủ tịch công đoàn chủ
trì sinh hoạt.
Tổ trưởng công đoàn có trách nhiệm thông báo lại thời gian, địa điểm sinh
hoạt cho các đoàn viên trong tổ ( đã có trong kế hoạch hàng tháng).
* Biện pháp bổ sung hoàn toàn mới cho năm học 2013-2014:
Biện pháp 1: Đổi mới nội dung và hình thức
Trong buổi sinh hoạt công đoàn đầu năm, tôi tiến hành một cuộc khảo sát
nhỏ trong đoàn viên của công đoàn trường về mong muốn, nguyện vọng của họ
trong một buổi sinh hoạt (bạn muốn tổ chức một buổi sinh hoạt như thế nào? gồm
những nội dung gì? bạn muốn chúng ta đề cập đến vấn đề gì trong buổi sinh hoạt
hôm nay?...). Mặt khác, trong quá trình tổ chức sinh hoạt cần đa dạng hóa về nội
dung, chủ đề sinh hoạt.
Một buổi sinh hoạt có hấp dẫn hay không phụ thuộc phần lớn vào khả năng
của đội ngũ cán bộ làm công tác công đoàn. Người làm công tác công đoàn không
thể nhiệt tình theo kiểu cầm tay bảo đoàn viên phải tham gia sinh hoạt đoàn và tham
gia sinh hoạt là phải đi họp đầy đủ, mà đến họp phải hăng hái phát biểu ý kiến.
Nhiệt tình phải luôn đi kèm với sáng tạo, năng động, biết cách tạo ra những buổi
sinh hoạt mới mẻ, không buổi nào giống buổi nào.
Trong các buổi sinh hoạt, tôi còn có kế hoạch thay đổi địa điểm, hình thức.
Không phải lúc nào cũng sinh hoạt trong phòng, ở trường mà còn được tổ chức dã
ngoại, sinh hoạt ngoài trời.

Sinh hoạt kỉ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 tại sân trường
Biện pháp 2: Chỉ đạo các tổ công đoàn tổ chức sinh hoạt công đoàn
Để đảm bảo các tổ sinh hoạt được duy trì thường xuyên, trong các buổi sinh
hoạt tổ công đoàn, tôi phân công các đồng chí trong Ban chấp hành đứng điểm và
cùng tham gia sinh hoạt cùng các tổ công đoàn để kiểm tra, giám sát việc các Tổ
Công đoàn họp định kỳ đầy đủ theo kế hoạch vì đây là một tập thể nhỏ rất thuận lợi
cho những đoàn viên giải bày những thắc mắc cũng như những nguyện vọng của
bản thân; từ đó Ban Chấp hành tổng hợp, đánh giá và kịp thời góp ý, bổ sung những
thiếu sót, những đề xuất từ các Tổ Công đoàn kịp thời giải quyết những vướng mắc
cũng như kịp thời uốn nắn, ngăn chặn những tiêu cực có thể xảy ra.
Tổ chức tốt sinh hoạt công đoàn ở các tổ sẽ là điều kiện tốt để tổ chức sinh
hoạt toàn trường.
Đảm bảo thời gian sinh hoạt tổ công đoàn theo định kỳ: 1 lần/ tháng.
Biện pháp 3: Nâng cao chất lượng điều hành sinh hoạt công đoàn.
Tổ chức điều hành sinh hoạt công đoàn phải tuân theo những qui định sau:
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Điểm diện những đoàn viên dự sinh hoạt, số đoàn viên vắng mặt, lý do vắng
mặt.
Đồng chí chủ tọa nói rõ mục đích, yêu cầu của buổi sinh hoạt.
Đồng chí được phân công chuẩn bị nội dung sinh hoạt báo cáo nội dung đã
được chuẩn bị trước công đoàn; báo cáo ngắn gọn, rõ ràng, nhất là đối với những
nội dung chủ yếu, để giành nhiều thời gian cho công đoàn thảo luận.
Quá trình sinh hoạt phải đảm bảo thực hiện nghiêm chỉnh nguyên tắc tập
trung dân chủ. Đồng chí chủ tọa cần nêu những vấn đề cần thảo luận và mọi đoàn
viên đều phát biểu ý kiến của mình.
Toàn bộ diễn biến của buổi sinh hoạt công đoàn phải được ghi chép đầy đủ,
chính xác trong sổ biên bản họp của công đoàn.
Biện pháp 4: Phối hợp chính quyền nhà trường để thực hiện nhiệm vụ
năm học.
* Về công tác Kiểm định chất lượng giáo dục:
Công đoàn có vai trò quan trọng trong công tác Kiểm định chất lượng giáo
dục. Xác định công tác thực hiện Kiểm định chất lượng giáo dục là nhiệm vụ của
nhà trường phải hoàn thành trong năm học 2013-2014 nên trong các buổi sinh hoạt
công đoàn, tôi đã tổ chức cho các đoàn viên tập huấn một số công văn về công tác
Kiểm định như thông tư Số 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23/11/2012 Ban hành Quy
định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất
lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên; Công văn
8987/BGDĐT- HTKĐCLGD ngày 28/12/2012 V/v hướng dẫn tự đánh giá và đánh
giá ngoài cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.

Đoàn viên tập huấn công tác Kiểm định chất lượng giáo dục
* Về công tác hoạt động chuyên môn:
Để phát huy vai trò của công đoàn trong việc phối hợp với chuyên môn thực
hiện các nhiệm vụ năm học của nhà trường. Trước hết, để làm được điều đó, Ban
chấp hành Công đoàn chúng tôi trong mỗi năm học luôn tạo ra cơ chế hoạt động
thông qua việc xây dựng quy chế phối hợp giữa Công đoàn với chuyên môn dưới sự
lãnh đạo của Chi bộ Đảng.
Trong các buổi sinh hoạt công đoàn, Công đoàn trường đã tổ chức phát động
nhiều phong trào thi đua trong đoàn viên, trọng tâm là phong trào thi đua “Hai tốt”,
phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”... ; tuyên truyền
nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng cho đoàn viên công đoàn; thảo luận, trao đổi
và rút kinh nghiệm về công tác bồi dưỡng học sinh ; trao đổi phương pháp giảng
dạy; triển khai và tìm biện pháp tham gia các phong trào, hội thi đạt kết quả cao. Có
thể nói, những buổi sinh hoạt của công đoàn đã góp phần vào thành tích của nhà
trường, chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên, giáo dục mũi nhọn ngày càng
phát triển.
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Có thể khẳng định rằng sự phối hợp giữa công đoàn với chuyên môn trong
việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ năm học, đã có sự chỉ đạo đúng đắn,
có sự phối kết hợp chặt chẽ với chuyên môn nhà trường, công đoàn đã biết phát huy
vai trò quan trọng trong việc phát động, triển khai các nhiệm vụ nên nội bộ luôn
đoàn kết nhất trí và cộng đồng trách nhiệm, chất lượng giáo dục nhà trường luôn ổn
định và ngày càng nâng cao, nhà trường luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ.

Phát động phong trào “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh”
Biện pháp 5: Phát huy vai trò của Ban nữ công
Trong nhà trường, số lượng nữ chiếm tỉ lệ cao. Việc phát huy vai trò nòng
cốt của Ban Nữ công là hết sức cần thiết để nâng cao chất lượng sinh hoạt công
đoàn. Chị em có mặt ở mọi lĩnh vực công tác: quản lý, giảng dạy, hành chính. Đây
là lực lượng trực tiếp thực hiện mục tiêu giáo dục, giữ vai trò quan trọng trong việc
nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và mọi hoạt động của công đoàn. Chính vì
thế, tôi chỉ đạo Ban Nữ công của nhà trường phải làm tốt vai trò của mình trong
việc quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần cho các chị em trong trường. Việc
sinh hoạt của Ban Nữ công được tổ chức sinh hoạt định kỳ theo quý.

Ban Nữ công họp thường kỳ
Trong cuộc họp, Ban Nữ công sinh hoạt với một số chuyên đề về nữ, về việc
xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc nhằm để chị em học hỏi lẫn nhau trong vun
đắp hạnh phúc gia đình, nuôi dạy con cái, ...; rút kinh nghiệm qua các bài viết trong
các báo, các tạp chí, tuyên truyền, giáo dục, tổ chức các phong trào, các cuộc vận
động....., công tác nữ công như đòn bẩy giúp bật lên vai trò của đội ngũ nữ. Trong
các phong trào xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2, công tác Kiểm định
chất lượng giáo dục, nữ CB-GV-NV của trường đều tâm huyết và có sự đóng góp
cao cho các phong trào. Tiêu biểu có các chị Hồ Thị Bích Hường; Trịnh Thị Hồng;
Huỳnh Thị Thúy Hằng; Phan Thị Ngọc Huyền; Hồ Thị Mỹ Dung.
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Một phong trào nổi bật được Ban Nữ công các cấp công đoàn phát động
hàng năm và được sự hưởng ứng tích của đoàn viên nữ trong nhà trường là phong
trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” lồng ghép với các phong trào thi đua
yêu nước do các cấp phát động.
IV. Kết quả nghiên cứu:
Từ những biện pháp trên, bản thân tôi đã tổ chức triển khai trong Ban chấp
hành và lập kế hoạch tổ chức thực hiện trong tháng đan xen với nhiệm vụ của nhà
trường, chương trình hành động của Công đoàn cấp trên, cụ thể bước đầu đã đạt
những mặt sau:
1. Về nhận thức:
-Tất cả cán bộ, giáo viên- đoàn viên trong nhà trường quán triệt sâu sắc Nghị
quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các Chỉ thị cấp trên, các Nghị
quyết. chương trình kế hoạch của Công đoàn các cấp. Không có Đoàn viên vi phạm
pháp luật, đa số đoàn viên đã thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch của Công
đoàn cấp trên và các Chỉ thị của ngành.
-Trong các buổi sinh hoạt công đoàn, các đoàn viên đã mạnh dạn phát biểu ý
kiến đóng góp, xây dựng cũng như đề xuất những ý kiến, giải bày những tâm tư
nguyện vọng của bản thân, qua đó, Ban chấp hành đã có những bước khắc phục
những hạn chế trong hoạt động và đồng thời Đoàn viên giải quyết những khó khăn,
vướng mắc, tinh thần đoàn kết nội bộ được nâng lên rõ rệt.
-Trong đơn vị thường xuyên tổ chức thăm hỏi đoàn viên gặp khó khăn trong
cuộc sống, chủ động hỗ trợ giúp đỡ đoàn viên vượt qua khó khăn ngay cả vật chất
lẫn tinh thần.
-Thường xuyên phối hợp với chính quyền, chuyên môn phân công lao động
hợp lý, xét chế độ chính sách cho đoàn viên kịp thời và giải quyết những vướng
mắc, những mâu thuẫn do nhiều nguyên nhân. Từ đó tạo được niềm tin cho tập thể
cán bộ - giáo viên – đoàn viên tạo động lực thúc đẩy trong phong trào thi đua cũng
như nâng cao hiệu quả công tác trong nhà trường.
- Nhờ kiểm tra giám sát, kiểm điểm kịp thời nên các tổ Công đoàn đã đi vào
sinh hoạt đúng quy định qua đó đã góp phần vào công tác xây dựng tổ chức Công
đoàn vững mạnh tạo điều kiện cho sinh hoạt có chất lượng hơn.
- Công đoàn đã duy trì tổ chức sinh hoạt theo đúng định kỳ mỗi tháng một
lần. Chất lượng sinh hoạt công đoàn được nâng lên rõ rệt. Từ đó hỗ trợ đắc lực cho
chuyên môn hoạt động có hiệu quả hơn.
- Trong các buổi sinh hoạt công đoàn đã phát huy được tính tập trung dân
chủ. Các đoàn viên tham gia thảo luận sôi nổi, thực hiện đúng trách nhiệm, nghĩa
vụ, quyền lợi của đoàn viên. Trong các buổi sinh hoạt đã tạo được không khí cởi
mở, chân thành để mọi đoàn viên đều được bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của mình.
2. Kết quả đạt được:
Qua thời gian nghiên cứu miệt mài, kết hợp thực hiện lồng ghép một cách
linh động các biện pháp đã nêu và kết quả thực tế cho thấy:
* Các biện pháp của đề tài hoàn toàn khả thi, mang lại hiệu quả cao. Kinh
nghiệm đúc kết về việc nâng cao chất lượng sinh hoạt công đoàn trong trường Tiểu
học không thể “ một sớm một chiều” là có mà phải qua một quá trình tâm huyết
thực hiện. Với cách tổ chức sinh hoạt công đoàn như trên đã trở thành một hoạt
động có sức hấp dẫn, thu hút được tất cả các đoàn viên trong trường tham gia. Từ
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đó, đã hỗ trợ đắc lực cho hoạt động của nhà trường và chuyên môn hoạt động có
hiệu quả hơn.
* Kết quả năm học 2012-2013 :
- Chi bộ đạt danh hiệu “Chi bộ trong sạch vững mạnh ” năm 2012.
- Trường tiên tiến xuất sắc; nhận Bằng khen của Ủy ban nhân dân Tỉnh
Quảng Nam.
- Nhà trường được UBND tỉnh Quảng Nam công nhận trường Tiểu học đạt
chuẩn Quốc gia mức độ 2.
- Ban Nữ công được Liên đoàn lao động thành phố tặng Giấy khen hoàn
thành xuất sắc phong trào” Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2010-2012.
- Công đoàn đạt Vững mạnh xuất sắc, nhận Giấy khen của Công đoàn Giáo
dục Tỉnh Quảng Nam..
- Có 01 đoàn viên đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh.
- Có 01 đoàn viên nhận Giấy khen của Sở giáo dục Tỉnh Quảng Nam.
- Có 01 đoàn viên nhận Giấy khen của Công đoàn giáo dục Tỉnh Quảng
Nam.
- Có 01 đoàn viên nhận Giấy khen của của Liên đoàn lao động thành phố
Tam Kỳ.
- Phối hợp và hỗ trợ chuyên môn tham gia các hội thi cấp thành phố đat:
. Giáo viên:
+ 01 giải Ba /01 GV dự thi hội thi Tìm hiểu An toàn giao thông
+ 02 giải Ba /2 GV dự thi hội thi Viết chữ đẹp cấp thành phố.
. Học sinh:
+ Giải Ba toàn đoàn hội thi Tìm hiểu An toàn giao thông (01 giải Nhì; 01
giải Ba và 03 giải Khuyến khích) và giải Nhì đồng đội.
+ Giải khuyến khích toàn đoàn hội thi Tiếng anh trên Internet (02 giải Nhất;
03 giải Nhì; 07 giải Ba và 08 giải Khuyến khích)
+ Giải Nhì toàn đoàn hội thi Vở sạch – Chữ đẹp (01 giải Nhất; 01 giải Nhì;
04 giải Ba và 04 giải Khuyến khích)
+ Giải Nhất toàn đoàn Giải Toán trên Internet: (03 giải Nhất; 10 giải Nhì; 07
giải Ba và 01 giải Khuyến khích);
- Phối hợp và hỗ trợ chuyên môn tham gia hội thi Viết chữ đẹp cấp Tỉnh
(Học sinh) đạt: 01 giải Nhì; 01 giải Ba và 02 giải Khuyến khích
* Kết quả năm học 2013-2014 :
- Chi bộ đạt danh hiệu “Chi bộ trong sạch vững mạnh ” năm 2013.
- Nhà trường được Đoàn đánh giá ngoài của Sở giáo dục tỉnh Quảng Nam
công nhận trường Tiểu học dạt Kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3
(đang chờ Quyết định).
- Phối hợp và hỗ trợ chuyên môn tham gia các hội thi cấp thành phố đat:
. Giáo viên:
+ 02 giải Ba /2 GV dự thi hội thi Viết chữ đẹp cấp thành phố.
+ Đạt đơn vị xuất sắc nhất cụm hội thi Giáo viên Tiểu học dạy giỏi cấp thành
phố (01 giải Nhất; 02 giải Nhì; 01 giải Ba; 01 giải Khuyến khích/ 06 GV dự thi).
. Học sinh:
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+ Đạt giải trong Hội thi Tiếng Anh trên Internet (02 giải Nhất; 03 giải Nhì;
07 giải Ba và 08 giải Khuyến khích)
+ Giải Ba toàn đoàn hội thi Vở sạch – Chữ đẹp (01 giải Nhất; 01 giải Ba và
04 giải Khuyến khích)
V. Kết luận:
1. Bài học kinh nghiệm:
- Công đoàn là trung tâm đoàn kết trong đơn vị, là linh hồn trong phong trào
thi đua, chính vì thế Chủ tịch công đoàn nói riêng, Ban chấp hành Công đoàn nói
chung ngoài việc gương mẫu, tiên phong trong công tác, thực hiện nhiệm vụ chuyên
môn thì cần phải đại diện đoàn viên đề xuất những chính sách phù hợp với nhiệm
vụ và quyền lợi của đoàn viên; quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần của
đoàn viên để đoàn viên an tâm công tác. Cần quan tâm đến công tác xây dựng đoàn
kết nội bộ, tinh thần thi đua tập thể.
- Ban giám hiệu và BCH/ CĐ phải phối hợp chặt chẽ, phải nhiệt tình và có
trách nhiệm. Thường xuyên gần gũi với đoàn viên để nắm bắt kịp thời những khó
khăn, những tâm tư nguyện vọng của doàn viên từ đó có kế hoạch hỗ trợ kịp thời
kịp lúc.
- Việc tổ chức sinh hoạt công đoàn phải đi sâu vào chất lượng, được duy trì
lâu dài và đảm bảo tính công bằng để tạo lòng tin cho mọi đoàn viên, tránh việc tổ
chức qua loa chỉ mang tính hình thức.
- Luôn đôn đốc kiểm tra việc hội họp, sinh hoạt tổ công đoàn tránh hoạt
động hình thức, cầm chừng.
- BCH/CĐ, Hiệu trưởng, tập thể đoàn viên phải luôn luôn đoàn kết, vì có
đoàn kết mới phát huy sức mạnh nội lực, mới hoàn thành tốt các phong trào đưa ra.
- Công đoàn phải thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động vui chơi giải trí
nhằm nâng cao sức khoẻ, tăng cường sự đoàn kết trong tập thể.
- BCH /CĐ luôn tạo điều kiện và phản ánh những tâm tư nguyện vọng của
đoàn viên để giúp họ an tâm công tác, chăm lo về vật chất và tinh thần cho họ.
- BCH/ CĐ phải thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ. nội bộ Ban chấp
hành phải đoàn kết, nhất trí cao, có phẩm chất đạo đức tốt, phát huy tinh thần trách
nhiệm nhiệt tình trong công tác, phải mạnh dạn thẳng thắn phê và tự phê để không
ngừng tiến bộ.
2. Ý nghĩa của sáng kiến kinh nghiệm:
Sáng kiến này sẽ giúp cho các cán bộ công đoàn cảm thấy tự tin hơn, năng
động hơn trong công tác.
Mỗi cán bộ công đoàn chúng ta cần tìm tòi nghiên cứu các biện pháp thích
hợp nhằm mục đích đem lại hiệu quả và góp phần đưa chất lượng sinh hoạt của
công đoàn ngày một đi lên:
- Nâng cao chất lượng sinh hoạt công đoàn chính là góp phần xây dựng công
đoàn vững mạnh.
- Nâng cao chất lượng sinh hoạt công đoàn là động lực giúp cho chính
quyền có những giải pháp tích cực, tối ưu làm chuyển biến từ nhận thức đến hành
động của mỗi đoàn viên.
- Đổi mới mạnh mẽ về nội dung sinh hoạt, tập trung giải quyết những vấn đề
bức xúc, đảm bảo tính thiết thực nhưng toàn diện, kết hợp đảm bảo kỷ cương với
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mở rộng dân chủ góp phần nâng cao tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt
công đoàn.
- Thông qua sinh hoạt công đoàn để tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện
và xếp loại đoàn viên.
- Công tác quy hoạch, lựa chọn, công tác bồi dưỡng cán bộ công đoàn ngày
càng được quan tâm hơn.
VI. Đề nghị:
1. Đối với Ban giám hiệu:
- Có sự phối hợp chặt chẽ với công đoàn trong mọi hoạt động, có sự quan
tâm hỗ trợ kịp thời kịp lúc.
- Tăng cường hơn nữa các hoạt động phong trào, các cuộc giao lưu để công
đoàn có dịp trao đổi thêm kinh nghiệm.
2. Đối với Công đoàn cấp trên:
- Thường xuyên quan tâm đến công đoàn trường nói riêng và các công đoàn
cơ sở nói chung, động viên, khuyến khích và giúp đỡ để các đoàn viên an tâm công
tác.
- Tăng cường hơn nữa các lớp tập huấn, các lớp bồi dưỡng cho Cán bộ công
đoàn cơ sở.
Trên đây là một vài biện pháp bổ sung nâng cao chất lượng sinh hoạt công
đoàn mà tôi đã áp dụng thành công tại trường Tiểu học Hùng Vương. Các biện pháp
đã được rút ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công đoàn năm học 2012-2013 và
năm học 2013-2014.
Trong quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài chắc chắn còn nhiều hạn chế.
Tôi mong được sự đóng góp ý kiến của các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên phòng
giáo dục và các đồng nghiệp để đề tài mang lại hiệu quả cao hơn.
Xin trân trọng cảm ơn!

Tam Kỳ, ngày 10 tháng 4 năm 2014
Người viết

Trịnh Thị Hồng

TÀI LIỆU THAM KHẢO
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1/ Đặng Thị Thanh Huyền - Xây dựng môi trường làm việc thân thiện, hiệu
quả.
2/ Lương Tất Thùy - Kĩ năng hoạt động Công đoàn
3/ Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam
4/ Qui chế phối hợp giữa Ban giám hiệu và Ban chấp hành công đoàn từ năm
học 2011-2012 đến nay
5/ Thông tin quản lý giáo dục ( Bộ Giáo Dục và Đào Tạo).
6 / Thông tư liên tịch giữa Bộ giáo dục ĐT và Công đoàn GD VN
MỤC LỤC
TT
1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11

Tên đề tài
Đặt vấn đề
Cở sở lí luận
Cơ sở thực tiễn
Nội dung nghiên cứu
* Biện pháp năm học 2012-2013 có lặp lại, bổ sung:
Biện pháp 1
Biện pháp 2
Biện pháp 3
Biện pháp 4
Biện pháp 5
Biện pháp 6
* Biện pháp bổ sung năm học 2013-2014:
Biện pháp 1
Biện pháp 2
Biện pháp 3
Biện pháp 4
Biện pháp 5
Kết quả nghiên cứu
Kết luận
Đề nghị
Phụ lục
Tài liệu tham khảo
Mục lục

Trang
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1
2
3
4
4
5
5
5
6
10
10
11
11
12
13
14
16
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18
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Mẫu SK1
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM
Năm học: 2013 – 2014
I. Đánh giá, xếp loại của HĐKH Trường Tiểu học Hùng Vương
1. Tên đề tài: MỘT VÀI BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH
HOẠT CÔNG ĐOÀN TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC HÙNG VƯƠNG
(THÀNH PHỐ TAM KỲ - TỈNH QUẢNG NAM)
2. Họ và tên tác giả: TRỊNH THỊ HỒNG
3. Chức vụ: Phó Hiệu trưởng- Chủ tịch công đoàn
4. Nhận xét của Chủ tịch HĐKH về đề tài:
a) Ưu điểm:...........................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
b) Hạn chế:...........................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
5. Đánh giá, xếp loại:
Sau khi thẩm định, đánh giá đề tài trên, HĐKH Trường Tiểu học Hùng Vương
thống nhất xếp loại:..............................................................................................
Những người thẩm định:
Chủ tịch HĐKH
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
...............................................
...............................................
...............................................
II. Đánh giá, xếp loại của HĐKH Phòng GD&ĐT thành phố Tam Kỳ:
Sau khi thẩm định, đánh giá đề tài trên, HĐKH Phòng GD&ĐT thành phố Tam
Kỳ thống
nhất xếp loại:.......................
Những người thẩm định:
Chủ tịch HĐKH
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
...............................................
...............................................
...............................................
III. Đánh giá, xếp loại của HĐKH Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam:
Sau khi thẩm định, đánh giá đề tài trên, HĐKH Sở GD&ĐT Quảng Nam thống
nhất xếp loại:.............................................................................................................
Những người thẩm định:
Chủ tịch HĐKH
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
...............................................
...............................................
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