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KẾ HOẠCH
HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN THÁNG 04/2018
I. ĐÁNH GIÁ CÁC HOẠT ĐỘNG THÁNG 03/2018
1. Công tác tuyên truyền, giáo dục:
- Tuyên truyền ý nghĩa 108 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 08/03 và ôn lại truyền
thống 1978 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.
- Tiếp tục sinh hoạt, học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tổ chức cho CĐV đăng ký học tập
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018; cam kết thực
hiện Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị.
- Tổ chức Hội nghị học tập quán triệt các văn kiện Hội nghị lần thứ VI BCH
Trung ương Đảng khóa XII.
- Triển khai Hướng dẫn số 17/HD-CĐN ngày 09/02/2018 của CĐN về việc
hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công năm 2018.
- Tiếp tục thực hiện chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “Người Việt Nam
ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
- Thực hiện bảng tin Công đoàn tháng 03/2018.
2. Công tác thi đua, chăm lo đời sống CĐV:
- Tiếp tục vận động đoàn viên CĐ thực hiện tốt các phong trào thi đua trong
HKII và cuối năm học.
- Tổ chức tham quan tại Ba Động với sự tham gia của 72 GV, cựu GV và
thân nhân.
- Tổ chức họp mặt mừng sinh nhật CĐV có ngày sinh trong tháng 02, 3 và
tháng 4.
- Giới thiệu 3 CĐV nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” năm
2018.
- Thăm hỏi CĐV gặp khó khăn, thai sản, ốm đau với số tiền là 2.200.000đ
3. Công tác tổ chức:
- BNC tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Quốc tế phụ nữ 08/03/2018
và tham gia sinh hoạt nữ công do CĐ ngành tổ chức ngày 04/03/2018 tại trường
THPT Giai Xuân, Phong Điền.
- Báo cáo tình hình triển khai phong trào thi đua năm học 2017 - 2018 với
chủ đề: “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” và báo cáo quý I/2018 về CĐN.
- Tham dự Hội nghị sơ kết quý I/2018 do CĐN tổ chức.

4. Công tác khác:
- Hỗ trợ Đoàn thanh niên tổ chức hoạt động “ Một ngày làm chiến sĩ” và
các hoạt động chào mừng ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
26/03.
* Nhận xét: Hoàn thành tốt công tác tháng 03/2018.
II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 04/2018
1. Công tác tuyên truyền, giáo dục:
- Tuyên truyền ý nghĩa ngày giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 ÂL-25/4/2018).
- Tuyên truyền kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam,
thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018) và kỷ niệm 132 năm ngày Quốc tế
Lao động 1/5 (1/5/1886 -1/5/2018).
- Triển khai công văn CV 767/SGDĐT – CTTT của Sở Giáo dục và đào tạo
TP Cần Thơ về tăng cường phòng cháy, chữa cháy.
- Tiếp tục sinh hoạt, học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thực hiện chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy
mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và cuộc
vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
- Thực hiện bảng tin Công đoàn tháng 04/2018.
2. Công tác thi đua, chăm lo đời sống CĐV:
- Phối hợp với Ban lãnh đạo và các Đoàn thể chuẩn bị cho công tác đánh
giá, xét đề nghị các danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2017-2018.
- Chúc mừng và tặng quà cho đoàn viên CĐ dân tộc Khơme nhân Tết Cholchnam- thmay năm 2018.
- Tiếp tục hỗ trợ, thăm hỏi CĐV gặp khó khăn, thai sản, ốm đau.
3. Công tác tổ chức:
- Ban thanh tra nhân dân phân công giám sát thi học kỳ II.
- Các bộ phận CĐ hoàn thiện hồ sơ và dự thảo các loại báo cáo cuối năm
học.
4. Công tác khác:
- Vận động CĐV hiến máu nhân đạo nhân “Ngày toàn dân hiến máu tình
nguyện” 07/4.
- Vận động quỹ “Tấm lòng vàng”; “Tháng hành động vì trẻ em” năm
2018 do Công đoàn ngành phát động
- Tổ chức chia tay, tặng quà giáo viên luân chuyển công tác và đón giáo
viên mới.
- Lập kế hoạch tổ chức tham quan hè 2018.
TM. BAN CHẤP HÀNH
Nơi nhận:
CHỦ TỊCH
- Đảng Ủy, Ban lãnh đạo;
- BCH CĐ, TTCĐ;
- Lưu: CĐCVL.

Nguyễn Thị Hải Yến

