
 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội nghị Viên chức năm học 2022-2023 

 
Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về 

thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công 

lập; Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13 tháng 01 năm 2016 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn một 

số nội dung của Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân 

chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; 

Thực hiện Công văn số 4735/BGDĐT-GDĐH ngày 23/9/2022 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục đại học năm học 2022-2023; Chiến lược 

phát triển Trường Đại học Phú Yên giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2035; Nghị quyết 

Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Phú Yên lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình hoạt 

động của Hội đồng Trường nhiệm kỳ 2020 - 2025; Kế hoạch năm học 2022 - 2023 của Trường 

Đại học Phú Yên; Nhà trường xây dựng Kế hoạch tổ chức “Hội nghị Viên chức năm học 2022 - 

2023” như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2021-

2022 của đơn vị; Triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2022-2023, thảo luận các giải pháp 

thực hiện các chương trình, nhiệm vụ đề ra trong năm học. 

- Phát huy dân chủ, đoàn kết, trí tuệ của viên chức, người lao động để thực hiện mục tiêu 

phát triển đơn vị, Nhà trường. Các nội dung đề xuất, kiến nghị phải mang tính chiến lược nhằm 

phát triển Nhà trường. 

II. NỘI DUNG 

1. Hội nghị Viên chức của các đơn vị thuộc Trường 

1.1. Tổ chức Hội nghị 

- Các đơn vị tổ chức Hội nghị toàn thể viên chức, người lao động theo quy định tại 

Thông tư số 01/2016/TT-BNV, ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ về Hướng dẫn một số nội dung 

của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính Phủ về thực hiện dân chủ trong 

hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.  

- Toàn thể GVVC thuộc đơn vị. 

- Thời gian tổ chức Hội nghị tại các đơn vị từ ngày 03/11/2022 đến hết ngày 

09/11/2022; các đơn vị đăng ký lịch trước khi tổ chức Hội nghị trước ngày 02/11/2022 qua 

Phòng Hành chính - Quản trị (đ/c Bùi Thị Bích Ngọc). 

1.2. Nội dung Hội nghị 

- Thảo luận kế hoạch, phương hướng, nhiệm vụ năm học 2022-2023 của đơn vị, đi sâu 

vào nội dung và biện pháp thực hiện của các bộ phận; bàn các biện pháp cải tiến điều kiện làm 

việc, nâng cao đời sống của CBVC;  
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- Góp ý về các quy định của nhà trường liên quan đến CBVC và sinh viên; 

- Bàn biện pháp tổ chức phong trào thi đua của đơn vị; Đăng ký các danh hiệu thi đua, 

khen thưởng năm học 2022-2023; 

- Nêu đề xuất, kiến nghị của đơn vị; hiến kế trong việc xây dựng các giải pháp để phát 

triển nhà trường trong thời gian tới; 

- Các nội dung khác: Trưởng đơn vị và Chủ tịch Công đoàn bộ phận quyết định. 

1.3. Công tác tổ chức 

- Trưởng các đơn vị trực thuộc chủ trì, phối hợp với BCH Công đoàn bộ phận xây dựng 

kế hoạch, nội dung, chương trình và thời gian tổ chức Hội nghị trình Ban Giám hiệu duyệt 

trước khi tổ chức; Chủ trì hội nghị: Đại diện lãnh đạo đơn vị và BCH Công đoàn bộ phận. 

1.4. Hồ sơ hội nghị 

Các đơn vị gửi Hồ sơ Hội nghịvề Phòng Hành chính - Quản trị trước ngày 12/11/2022 

qua email: phonghcqt@pyu.edu.vn, bao gồm: 

(1) Báo cáo tổng kết công tác năm học 2021-2022 và phương hướng nhiệm vụ năm học 

2022-2023; nội dung báo cáo phải nêu cụ thể kết quả hoạt động, chỉ rõ hạn chế, phân tích kỹ 

nguyên nhân chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm, giải pháp phải cụ thể và khả thi. 

(2) Đăng ký thi đua năm học 2022-2023.  

(3) Báo cáo tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của viên chức, người lao động trong đơn vị. 

(4) Biên bản Hội nghị của đơn vị. 

2. Hội nghị viên chức Trường Đại học Phú Yên 

2.1. Thời gian: ngày 18/11/2022 (thứ Sáu). 

2.2. Địa điểm: Phòng Hội thảo sáng tạo, Trường Đại học Phú Yên. 

2.3. Thành phần tham dự: Toàn thể CBVC nhà trường. 

2.4. Phân công chuẩn bị nội dung tổ chức Hội nghị 

- Các đơn vị liên quan báo cáo số liệu, kết quả công tác năm học 2021-2022, định hướng 

nhiệm vụ năm học 2022-2023, gửi file mềm về Phòng Hành chính - Quản trị trước ngày 

12/11/2022 để dự thảo Báo cáo chung của Trường. 

- Phòng Hành chính - Quản trị chuẩn bị các văn bản liên quan đến Hội nghị. 

- Công đoàn cơ sở tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của Hội nghị các đơn vị theo từng 

nhóm vấn đề, gửi các đơn vị liên quan giải trình. 

- Phòng Kế hoạch - Tài chính chuẩn bị báo cáo công tác tài chính năm 2022. 

- Ban Thanh tra nhân dân chuẩn bị báo cáo tổng kết công tác thanh tra năm học 2021-

2022 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2022-2023;  

3. Công tác chỉ đạo, tổ chức 

3.1. Ban Giám hiệu và Ban Thường vụ Công đoàn cơ sở: hướng dẫn và chỉ đạo tổ chức 

Hội nghị. 

3.2. Phòng Tổ chức - Cán bộ tham mưu thành lập Ban Tổ chức Hội nghị Viên chức 

Trường năm học 2022-2023. 

3.3. Phòng Hành chính - Quản trị 

- Tổng hợp văn bản làm kỷ yếu Hội nghị,biên bản, nghị quyết Hội nghị; 
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- In ấn tài liệu, giấy khen; Trang trí, khánh tiết; 

- Dẫn chương trình Hội nghị CBVC; 

- Chuẩn bị cơ sở vật chất, vệ sinh phục vụ; Ăn nhẹ giữa buổi. 

3.3. Phòng Kế hoạch – Tài chính 

Chuẩn bị kinh phí phục vụ Hội nghị. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị CBVC năm học 2022-2023 của Trường Đại học 

Phú Yên. Nhà trường đề nghị các đơn vị phối hợp triển khai công việc theo sự phân công, đảm 

bảo đúng tiến độ; Trưởng các đơn vị thuộc Trường triển khai thực hiện kế hoạch này tại đơn vị./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND Tỉnh (để b/c); 

- Sở Nội vụ (để b/c) 

- BTV đảng uỷ Trường; 

- Lãnh đạo Trường; 

- Các đơn vị, đoàn thể thuộc Trường; 

- Website Trường; 

- Lưu: VT, HC-QT. 

HIỆU TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

TS. Trần Lăng 
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