LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH THÁI BÌNH
CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 40 /QĐ-CĐGD

Thái Bình, ngày 11 tháng 5 năm 2018

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
V/v phân công nhiệm vụ Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn ngành Giáo dục
Thái Bình khóa XVIII, nhiệm kỳ 2018 – 2023

BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC THÁI BÌNH
Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Hướng dẫn số 238/HD-TLĐ ngày
04/3/2014 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về hướng dẫn thi hành Điều
lệ Công đoàn Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 735/QĐ-LĐLĐ ngày 11/4/2018 của Ban Thường vụ
Liên đoàn Lao động tỉnh về việc công nhận Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ
tịch, Phó Chủ tịch, Ủy Ban kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Công đoàn
ngành Giáo dục Thái Bình khóa XVIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023;
Căn cứ Nghị quyết Ban Chấp hành Công đoàn ngành Giáo dục Thái Bình
họp ngày 10 tháng 5 năm 2018;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phân công nhiệm vụ cho 19 đồng chí ủy viên Ban Chấp hành
Công đoàn ngành Giáo dục Thái Bình khóa XVIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023, cụ thể
như sau:
(có bản đính kèm theo)
Điều 2: Nhiệm vụ, quyền hạn của các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành
thực hiện theo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Công đoàn ngành Giáo dục
Thái Bình khóa XVIII, nhiệm kỳ 2018 – 2023
Điều 3: Các đồng chí trong Ban Chấp hành Công đoàn ngành Giáo dục
Thái Bình khoá XVIII, nhiệm kỳ 2018 -2023, Văn phòng Công đoàn ngành
Giáo dục Thái Bình thi hành Quyết định này.
Nơi nhận:
- Thường trực CĐGD VN (để báo cáo);
- Thường trực LĐLĐ tỉnh (để báo cáo);
- Lãnh đạo Sở GD&ĐT (để phối hợp);
- Các ủy viên BCH (để thực hiện);
- Lưu Vp.

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH THÁI BÌNH
CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 41 /TB-CĐN

Thái Bình, ngày 11 tháng 5 năm 2018

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH
CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC THÁI BÌNH
KHOÁ XVIII, NHIỆM KỲ 2018 - 2023
(Theo Quyết định số 40/QĐ-CĐGD ngày 11 tháng 5 năm 2018 của Ban
Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục Thái Bình)
I. Phân công nhiệm vụ
Số
Họ và tên
Chức vụ hiện nay
Phân công phụ trách
TT
I Ủy viên Ban Thường vụ
Phó Giám đốc Sở;
Phụ trách chung theo Quy chế làm việc
Chủ tịch Công đoàn của Ban chấp hành Công đoàn ngành;
ngành
công tác tổ chức, chế độ chính sách, quản
lý ngân sách, thi đua, đối ngoại.
- Trực tiếp phụ trách CĐCS Công ty sách 1
Hoàng Văn Thiệp
TBTH, CĐ trường mầm non Hoa Hồng,
TTGDTX Tỉnh.
- Trực tiếp phụ trách chỉ đạo các hoạt động
CĐ các trường THPT phía Nam sông trà

Trần Thị Anh Đào

2

3

4

Phạm Văn Từ

Đặng T. Minh Hưng

Phó Chủ tịch
Công đoàn ngành

- Điều hành các công việc được Chủ tịch
ủy quyền
- Kế toán Công đoàn ngành
- Trưởng ban Nữ công

- Điều hành các công việc được Chủ tịch
ủy quyền
- Chủ nhiệm UBKT Công đoàn ngành
- Phụ trách phong trào văn hóa, văn nghệ,
Phó trưởng phòng Thể dục - TT;
Giáo dục trung học; - Phụ trách các cuộc vận động: “Hỗ trợ
Phó Chủ tịch Công giáo dục miền núi vùng sâu, vùng xa, vùng
đoàn ngành
khó khăn”, “Mái ấm Công đoàn”... và các
phong trào thi đua.
- Trực tiếp phụ trách chỉ đạo các hoạt động
CĐ các trường THPT phía Bắc sông trà
- Phụ trách công tác tuyên giáo; Giáo dục
Phó trưởng phòng pháp luật
Giáo dục thường - Ủy viên Ban Nữ công

xuyên;
UVBTV - Phụ trách công tác vì sự tiến bộ phụ nữ
Công đoàn ngành
và Quyền Bình đẳng giới
- Theo dõi giám sát tình hình thực hiện chế
độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên,
các cuộc vận động: “Hỗ trợ giáo dục miền
núi vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn”,
“Mái ấm Công đoàn”... và các phong trào
thi đua khối GDTX
- Tham gia phụ trách phong trào văn hóa,
Chủ tịch CĐCS văn nghệ, Thể dục - TT
trường Nam Duyên - Phụ trách phong trào NG,NLĐ tự học và
5 Đỗ Văn Sản
Hà; UVBTV Công sáng tạo
đoàn ngành
- Phụ trách các CĐCS trực thuộc trên địa
bàn huyện Hưng Hà.
II Ủy viên Ban chấp hành
UVBCH Công đoàn - Công tác Văn phòng; tổng hợp; Thủ quỹ,
ngành
thư ký
6 Tạ Thị Minh Hợi
- Phó Ban Nữ công
- Tham gia phụ trách các phong trào thi
đua, cuộc vận động của ngành.
Trưởng phòng khảo Theo dõi Phong trào thi đua “Đổi mới,
thí và kiểm định sáng tạo trong dạy và học”, phong trào
chất lượng giáo dục; NG,NLĐ tự học và sáng tạo; đánh giá hiệu
7 Nguyễn Văn Hiếu
UVBCH Công đoàn quả phong trào thi đua “2 tốt”;
ngành
- Tham gia phụ trách phong trào văn hóa,
văn nghệ, Thể dục - TT .
Trưởng
phòng - Theo dõi giám sát tình hình thực hiện chế
GDTH; Chủ tịch CĐ độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên,
Cơ quan Sở;
các cuộc vận động: “Hỗ trợ giáo dục miền
UVBCH Công đoàn núi vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn”,
8
ngành
“Mái ấm Công đoàn”... và các phong trào
Trần Tuấn Anh
thi đua cấp học Tiểu học.
- Tham gia phụ trách phong trào văn hóa,
văn nghệ, Thể dục – TT

9

Nguyễn Thị Thanh
Bình

10 Trần Thế Vinh

Phụ trách phòng tài
chính Sở GD&ĐT;
UVBCH Công đoàn
ngành

- Phối hợp thực hiện công tác thu KPCĐ;
- Theo dõi giám sát tình hình thực hiện chế
độ chính sách đối với CBCC,VC,NLĐ,
các cuộc vận động: “Hỗ trợ giáo dục miền
núi vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn”,
“Mái ấm Công đoàn”... và các phong trào
thi đua của cơ quan Văn phòng Sở

Phó chánh thanh tra Phụ trách công tác giải quyết đơn thư của
Sở GD&ĐT;
đoàn viên công đoàn.
UVBCH Công đoàn
ngành

Phó trưởng phòng
GDMN Sở GD&ĐT;
UVBCH Công đoàn
ngành
11 Trần Thị Huyền

12 Phạm Thu Hường

13 Nguyễn Văn Thi

14 Vũ Thị Thanh Hà

15 Nguyễn Văn Chí

16

Nguyễn Thị Hồng
Duyên

17 Bùi Thị Lan

18 Ngô Thị Ngãi

- Theo dõi giám sát tình hình thực hiện chế
độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên,
các cuộc vận động: “Hỗ trợ giáo dục miền
núi vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn”,
“Mái ấm Công đoàn”... và các phong trào
thi đua cấp học MN
- Ủy viên Ban Nữ công
- Tham gia phụ trách phong trào văn hóa,
văn nghệ, Thể dục thể thao
Chuyên viên phòng - Theo dõi giám sát tình hình thực hiện chế
TCCB Sở GD&ĐT; độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên,
UVBCH Công đoàn các cuộc vận động: “Hỗ trợ giáo dục miền
ngành
núi vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn”,
“Mái ấm Công đoàn”... và các phong trào
thi đua cấp THCS, THPT.
- Tham gia phụ trách phong trào văn hóa,
văn nghệ, Thể dục thể thao
- Ủy viên Ban Nữ công
Chủ tịch CĐCS
trường THPT Phụ
Dực; UVBCH Công
đoàn ngành
Trưởng Ban Nữ
công CĐCS trường
THPT Bắc Đông
Quan;
UVBCH
Công đoàn ngành
Chủ tịch CĐCS
trường THPT Đông
Thụy Anh; UVBCH
Công đoàn ngành

Phụ trách các CĐCS trực thuộc trên địa
bàn huyện Quỳnh Phụ.

Chủ tịch CĐCS
trường
THPT
Chuyên;
UVBCH
Công đoàn ngành
Chủ tịch CĐCS
trường THPT Vũ
Tiên; UVBCH Công
đoàn ngành

Phụ trách các CĐCS trực thuộc trên địa
bàn Thành phố

Chủ tịch CĐCS
trường THPT Hồng
Đức; UVBCH Công
đoàn ngành

- Phụ trách các CĐCS trực thuộc trên địa
bàn huyện Kiến Xương
- Tham gia phụ trách phong trào văn hóa,
văn nghệ, Thể dục thể thao các trường
THPT phía Nam sông trà
- Ủy viên Ban Nữ công

- Phụ trách các CĐCS trực thuộc trên địa
bàn huyện Đông Hưng
- Ủy viên Ban Nữ công.

- Phụ trách các CĐCS trực thuộc trên địa
bàn huyện Thái Thụy.
- Tham gia phụ trách phong trào văn hóa,
văn nghệ, Thể dục thể thao các trường
THPT phía Bắc sông trà

- Phụ trách các CĐCS trực thuộc trên địa
bàn huyện Vũ Thư

19 Phạm Thị Lý

Chủ tịch CĐCS Phụ trách các CĐCS trực thuộc trên địa
trường THPT Nam bàn huyện Tiền Hải
Tiền Hải; UVBCH
Công đoàn ngành

II. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy viên Ban chấp hành
1. Các đồng chí ủy viên Ban chấp hành phụ trách cơ sở thực hiện nhiệm vụ
theo quy chế hoạt động của Ban chấp hành Công đoàn ngành Giáo dục Thái Bình
khóa XVIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.
2. Trực tiếp chỉ đạo các Công đoàn cơ sở được phân công phụ trách; chỉ
đạo Công đoàn cơ sở triển khai thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách
pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt công tác chỉ đạo, giám sát việc chăm lo,
bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho cán bộ, đoàn viên, người lao động
ở cơ sở.
3. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra nắm bắt tình hình thực hiện công tác
Công đoàn, CBNGNLĐ; tích cực chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt
động công tác công đoàn và phong trào CNVCLĐ.
4. Các Công đoàn cơ sở trực thuộc có trách nhiệm tạo điều kiện cho các
đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn ngành Giáo dục Thái Bình thực hiện
nhiệm vụ.
Trong quá trình thực hiện, tùy theo tình hình thực tiễn và những nhiệm vụ
phát sinh, Ban chấp hành Công đoàn ngành Giáo dục Thái Bình khóa XVIII,
nhiệm kỳ 2018 – 2023 tiếp tục điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi cho phù hợp./.
Nơi nhận:
- Công đoàn GDVN (để báo cáo);
- LĐLĐ tỉnh (để báo cáo);
- Uỷ viên BCH (để thực hiện);
- CĐCS trực thuộc (để thực hiện);
- Lưu VP.

