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KẾ HOẠCH
HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN THÁNG 8&9/2018
A. ĐÁNH GIÁ CÁC HOẠT ĐỘNG THÁNG 6&7/2018
I. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC:
- Tiếp tục thực hiện các cuộc vận động:
+ Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
+ Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
- Triển khai công văn số 71/CĐN ngày 6 tháng 6 năm 2018 về việc tuyên truyền,
vận động nhà giáo, người lao động thực hiện tốt kỳ thi THPT quốc gia năm 2018.
- Kỷ niệm Ngày Quốc tế Thiếu Nhi 01/6 và Ngày gia đình Việt Nam 28/6.
- Thực hiện bảng tin Công đoàn tháng 6,7/2018.
II. CÔNG TÁC THI ĐUA, CHĂM LO ĐỜI SỐNG CĐV:
- Cùng với Ban thi đua của Nhà trường hoàn tất hồ sơ thi đua khen thưởng cuối
năm.
- Khen thưởng cho các cháu là con của CCVC học giỏi (từ lớp 1 đến lớp 12).
- Tặng quà cho các cháu là con của CCVC nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi (từ sơ
sinh đến lớp 9).
- Xét giới thiệu “Gia đình tiêu biểu” và “Quỹ tấm lòng vàng” năm 2018.
- Thăm hỏi, trợ cấp khi CĐV gặp khó khăn, ốm đau nằm viện…
- Tổ chức tham quan nghỉ dưỡng cho CB-GV-CNV
- Xét giới thiệu 5 suất vay vốn CĐN.
- Dự Họp mặt “Gia đình CCVCLĐ tiêu biểu” ngành Giáo dục năm 2018 do CĐN
tổ chức.
III. CÔNG TÁC TỔ CHỨC:
Hoàn tất hồ sơ báo cáo tổng kết Công đoàn gửi về Công đoàn Ngành trước
10/6/2018.
IV. CÔNG TÁC KHÁC:
- Tham gia Hội diễn “Văn nghệ quần chúng công nhân, viên chức, lao động
thành phố Cần Thơ” cùng với Đội văn nghệ CĐN (Cô Trà My, Cô Thuỳ Dương, cô
Xuân Thủy, cô Thanh Xuân). Đạt hai giải A, hai giải B và giải 3 toàn đoàn.
- Tham gia coi, chấm thi tuyển sinh vào lớp 10 và thi THPT Quốc gia năm
2018.
* Nhận xét: Hoàn thành tốt công tác tháng 6,7/2018.
B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 8,9/2018
I. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC:

- Kỷ niệm 73 năm Quốc khánh 2/9, 49 năm thực hiện Di chúc của Bác.
- Triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy BCH TƯ khóa XII, phối hợp với
chính quyền, vận động GV tham gia đầy đủ lớp bồi dưỡng chính trị do Quận ủy Q.
Ninh Kiều tổ chức vào ngày 9/8/2018
- Tiếp tục triển khai Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Pháp luật lao động, Pháp luật
Công đoàn và một số điều cần biết về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế.
- 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 8,9/2018.
II. CÔNG TÁC THI ĐUA, CHĂM LO ĐỜI SỐNG CĐV:
- Dự Hội nghị tổng kết công tác CĐ năm học 2017-2018.
- Các tổ đóng góp ý kiến hoàn chỉnh Tiêu chí đánh giá phối hợp công tác CĐ.
- BCH Công đoàn thực hiện các loại hồ sơ sổ sách Công đoàn theo quy định.
- Hướng dẫn các tổ CĐ chuẩn bị đăng ký các danh hiệu thi đua năm học 20182019 theo quy định.
- Triển khai Ký kết thỏa thuận hợp tác chương trình phúc lợi của CĐV với C.ty
xăng dầu Tây Nam bộ và Cty Sách thiết bị trường học của CĐN
- Tổ chức họp mặt mừng sinh nhật CĐV có ngày sinh trong tháng 7 và tháng 8.
Thời gian: 17g00, thứ 7 ngày 25/8/2018.
- Tặng quà Thầy Cô từ 50 tuổi trở lên nhân Ngày thế giới người cao tuổi 01/10.
III. CÔNG TÁC TỔ CHỨC:
- BCH Công đoàn phân công nhiệm vụ các thành viên nhiệm kỳ 2017-2022.
- BCH Công đoàn xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ CĐ, Quy chế hoạt động,
Quy chế phối hợp năm học 2018-2019.
- Ủy Ban kiểm tra Công đoàn xây dựng Quy chế làm việc năm học 2018-2019.
-Ban TTND kiểm tra các loại quỹ chuẩn bị báo cáo trong Hội nghị CC-VC đầu
năm.
- BCH Công đoàn, Ban thanh tra nhân dân, Ủy Ban kiểm tra Công đoàn , Ban nữ
công triển khai kế hoạch hoạt động năm 2018-2019.
- Phối hợp với chính quyền tổ chức Hội nghị CCVC (Thời gian: …../9/2018).
IV. CÔNG TÁC KHÁC:
- Phối hợp với chính quyền và các Đoàn thể tổ chức họp mặt đầu năm; Lễ khai
giảng năm học mới…
- Tiếp tục tổ chức góp vốn xoay vòng không lãi năm học 2018-2019.
Nơi nhận:
- Đảng Ủy;
- Ban lãnh đạo;
- BCH CĐ, TTCĐ;
- Lưu: CĐCVL.
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