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KẾ HOẠCH
HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN THÁNG 02/2018
A. ĐÁNH GIÁ CÁC HOẠT ĐỘNG THÁNG 01/2018
I. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC:
- Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm chào mừng Ngày
thành lập Đảng 3/2 và mừng Xuân Mậu Tuất 2018.
- Triển khai công văn số 2964/SGDĐT-CTTT, ngày 23/11/2017 của Sở
GD&ĐT TP. Cần Thơ về việc tham gia cuộc thi “Những tấm gương tâm huyết,
sáng tạo học theo lời Bác” năm học 2017-2018.
- Tuyên truyền ý nghĩa lịch sử kỷ niệm 50 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy
Xuân Mậu Thân 1968.
- 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 bản tin Công đoàn tháng 01/2018.
II. CÔNG TÁC THI ĐUA, CHĂM LO ĐỜI SỐNG CĐV:
- Các tổ CĐ tiến hành sơ kết PTTĐ “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”.
- Phối hợp với Ban lãnh đạo và các Đoàn thể sơ kết HKI.
- Xét giới thiệu 03 CCVCLĐ và 01 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
đề nghị lên CĐ Ngành để nhận các suất trợ cấp nhân dịp tết Mậu Tuất 2018.
- Tổ chức họp mặt mừng sinh nhật 20 CĐV có ngày sinh trong tháng 12 và tháng 01.
- Thăm hỏi CĐV và người thân, ốm đau nằm viện, viếng tang, số tiền 1.000.000 đồng.
- Cùng với chuyên môn đồng cấp xét chi tăng thu nhập cuối năm cho
CBNGNLĐ với số tiền bình quân 4.200.000 đ/người.
III. CÔNG TÁC TỔ CHỨC:
- Ban thanh tra nhân dân hoàn tất báo cáo sơ kết HK1 theo kế hoạch.
- Ủy Ban kiểm tra Công Đoàn hoàn thành kiểm tra CĐ đồng cấp.
- Giới thiệu 08 CĐV ưu tú cho Đảng ủy xem xét công nhận đối tượng Đảng.
- Thực hiện các báo cáo về các chỉ tiêu năm 2017, Sơ kết hoạt động CĐ HK1,
Sơ kết phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”.
- Tham dự Đại hội CĐN (18,19/01/2018).
- Hoàn thành Quyết toán Công đoàn năm 2017.
- Phân công Kế toán, thủ quỹ CĐ, bàn giao hồ sơ kế toán theo quy định.
IV. CÔNG TÁC KHÁC:
- Tham gia trưng bày sản phẩm phục vụ Đại hội CĐN nhiệm kỳ 2018-2023.

- Lập kế hoạch tổ chức các hoạt động “Mừng Đảng-Mừng Xuân 2018”, kế hoạch tổ
chức thăm CBQL đã nghỉ hưu nhân dịp tết Nguyên Đán và kế hoạch 8/3/2018.
- Phối hợp với Hội chữ thập đỏ trường vận động CĐV, các mạnh thường quân đóng góp
quà tổ chức thăm Trung tâm nuôi dưỡng người già neo đơn Bình Thủy và vận động quỹ tổ
chức “Cây mùa xuân” năm 2018 với tổng số quà trị giá 31.000.000 đồng .
* Nhận xét: Hoàn thành tốt công tác tháng 01/2018.
B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 02/2018
I. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC:
- Tuyên truyền kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam
(03/02/1930-03/02/2018).
- Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động mừng Xuân Mậu Tuất 2018.
- Tổ chức Hội nghị học tập quán triệt các văn kiện Hội nghị lần thứ VI BCH
Trung ương Đảng khóa XII.
- 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 02/2018.
II. CÔNG TÁC THI ĐUA, CHĂM LO ĐỜI SỐNG CĐV:
- Các tổ CĐ nộp bài tham gia cuộc thi “Những tấm gương tâm huyết, sáng tạo
học theo lời Bác” năm học 2017-2018, hạn chót 09/02/2018.
- Tiếp tục vận động CĐV thực hiện tốt các phong trào thi đua trong HKII.
- Tặng quà nhân viên y tế nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02.
- Tổ chức họp mặt mừng sinh nhật CĐV có ngày sinh trong tháng 02 và 03.
- Tiếp tục duy trì hỗ trợ, thăm hỏi khi CĐV gặp khó khăn, thai sản, ốm đau.
III. CÔNG TÁC TỔ CHỨC:
- Tổ chức họp BCH bầu bổ sung 02 thành viên BCH Công đoàn.
- Tham dự Hội nghị Sơ kết hoạt động Công đoàn do CĐN tổ chức.
IV. CÔNG TÁC KHÁC:
- Tham gia Hội thao mừng Xuân 2018 do CĐCS trường THPT Bùi Hữu Nghĩa tổ
chức vào ngày 04/02/2018.
- Ban nữ công lập kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Quốc tế
phụ nữ 08/03 và tham gia sinh hoạt nữ công do CĐ ngành tổ chức.
- Phối hợp với chính quyền và các đoàn thể thăm và tặng quà một số đơn vị y
tế nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2.
TM. BAN CHẤP HÀNH
Nơi nhận:
CHỦ TỊCH
- Đảng Ủy;
- Ban lãnh đạo;
- BCHCĐ, TTCĐ;
- Lưu: CĐCVL.
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