Thực hiện Điều lệ CĐVN và Hướng dẫn số 238/HD-TLĐ ngày 04/3/2014 của Đoàn chủ tịch Tổng LĐLĐ
Việt Nam hướng dẫn thi hành Điều lệ CĐVN (khoá XI), thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Công
đoàn Viên chức TP. Đà Nẵng và được sự hỗ trợ, tạo điều kiện của lãnh đạo đơn vị.
Sáng ngày 10/9/2019, Ban Chấp hành Công đoàn CĐCS Cục Thống kê Đà Nẵng tổ chức Đại hội lần thứ
XVIII, nhiệm kỳ 2019-2024 nhằm đánh giá kết quả hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2014-2019 và quyết
định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới; bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới.
Tham dự Đại hội, Cơ quan công đoàn cấp trên có đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Chủ tịch công đoàn
viên chức và đồng chí Nguyễn Đình Trung, phó Chủ tịch công đoàn viên chức thành phố.
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Văn Vũ, Cục trưởng Cục Thống kê Thành phố Đà Nẵng, Bí thư
chi bộ Cục Thống kê Đà Nẵng cũng đã ghi nhận các hoạt động phong trào, chăm lo đời sống của Tổ chức
Công đoàn cơ sở trong thời gian qua, đồng thời cũng nêu các phương hướng mới trong thời gian đến để các
thành viên công đoàn cùng tham gia xây dựng và hoạt động hiệu quả. Về phía lãnh đạo Công đoàn viên
chức thành phố cũng ghi nhận sự đóng góp của lãnh đạo cơ quan đơn vị với các Tổ chức công đoàn cơ sở
Cục Thống kê Đà Nẵng, tạo điều kiện thuận lợi để đoàn viên công đoàn và Ban chấp hành Công đoàn hoạt
động mạnh, tiến bộ trong nhiệm kỳ qua, được các đoàn viên công đoàn đánh giá cao và rất tin tưởng vào
môi trường sinh hoạt công đoàn tại đơn vị. Lãnh đạo công đoàn cấp trên cũng đề nghị BCH công đoàn
nhiệm kỳ mới tiếp tục phát huy các nội lực tại đơn vị để nâng cao chất lượng trong các hoạt động chăm lo
cho công đoàn viên.
Đại hội đã bầu ra được Ban chấp hành nhiệm kỳ 2019 - 2024 theo hướng dẫn của Công đoàn cấp trên, trong
đó có 02 thành viên Ban chấp hành nhiệm kỳ 2014-2019 tái trúng cử trong nhiệm kỳ mới.

