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 Hội ngh ị tập hu ấn nghi ệp vụ công tác công đoàn
Trần Trọng Đạo - Bộ môn Mác-Lênin - 29/06/12-12:31:45

Một số nội dung c ơ bản về chức năng, nhi ệm vụ, quyền hạn của người cán b ộ công đoàn Trường
Đại học Nha Trang đã được trình bày t ại Hội ngh ị

Từ ngày 26/6 - 28/6, tại Phòng hội thảo A - Thư viện Nhà trường đã diễn ra Hội nghị tập huấn nghiệp vụ

công tác công đoàn cho gần 100 cán bộ công đoàn các cấp trong Trường.

Tại hội nghị, đồng chí Phan Thanh Liêm - báo cáo viên, nguyên Chủ tịch Công đoàn Trường đã trình bày

4 chuyên đề về: chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của người cán bộ công đoàn; một số nghiệp vụ cơ bản

và nội dung công tác của Chủ tịch công đoàn cơ sở;  một số nội dung công tác nữ giai đoạn hiện nay.

Trong đó, đồng chí tập trung phân tích và liên hệ thực tiễn việc thực hiện 3 chức năng cơ bản của người

cán bộ công đoàn tại Trường Đại học Nha Trang: chức năng đại diện và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp

pháp, chính đáng của CNVCLĐ; tham gia quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia kiểm tra,

giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế; giáo dục, động viên CNVCLĐ phát huy quyền

làm chủ đất nước, thực hiện nghĩa vụ công dân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, đồng chí cũng

dành thời gian để trao đổi, thảo luận và giải đáp các vướng mắc trong hoạt động của một số cán bộ công

đoàn Trường.
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Các tin khác

  Hội ngh ị công tác c ố vấn học tập năm học 2011-2012

  MỘT VÀI SUY NGHĨ VỀ CÔNG TÁC CỐ VẤN HỌC TẬP THEO HỌC CHẾ TÍN
CHỈ

  Hơn 14.000 hồ sơ đăng ký d ự thi vào Đại học Nha Trang n ăm 2012

  Hội ngh ị giao ban công tác ph ối hợp đảm bảo an ninh tr ật tự trường học 6
tháng đầu năm 2012

  Luật Thực hành ti ết ki ệm, ch ống lãng phí và vi ệc thực hi ện ở Trường Đại
học Nha Trang
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