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KẾ HOẠCH
HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN THÁNG 10/2017
A. ĐÁNH GIÁ CÁC HOẠT ĐỘNG THÁNG 9/2017
I. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC:
- Kỷ niệm 72 năm Quốc khánh 2/9, 48 năm thực hiện Di chúc của Bác.
- Triển khai công văn số 346/LĐLĐ ngày 30/8/2017 của LĐLĐ TP. Cần
Thơ về việc tuyên truyền, thực hiện Ngày pháp luật năm 2017 và công văn
348/LĐLĐ ngày 30/8/2017 của LĐLĐ TP. Cần Thơ về việc phát động cuộc thi
báo chí viết về công nhân và Công đoàn năm 2017-2018.
- 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 9/2017.
II. CÔNG TÁC THI ĐUA, CHĂM LO ĐỜI SỐNG CĐV:
- Các tổ đóng góp ý kiến Tiêu chí đánh giá phối hợp công tác CĐ.
- BCH CĐ thực hiện các loại hồ sơ sổ sách Công đoàn theo quy định.
- Các tổ CĐ chuẩn bị đăng ký các danh hiệu thi đua năm học 2017-2018.
- Tổ chức chia tay Thầy Trung và họp mặt mừng sinh nhật CĐV có ngày
sinh trong tháng 8 và tháng 9.
- Tặng quà 31 CĐV từ 50 tuổi trở lên nhân Ngày thế giới người cao tuổi
01/10.
- Thăm hỏi người thân CĐV bệnh nằm viện với số tiền 3.300.000 đồng.
III. CÔNG TÁC TỔ CHỨC:
- BCH CĐ 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 2017-2018.
- UBKT Công đoàn xây dựng Quy chế làm việc năm học 2017-2018.
- Các tổ bầu tổ trưởng CĐ năm học 2017-2018.
- BCH Công đoàn, Ban thanh tra nhân dân, Ủy Ban kiểm tra Công đoàn ,
Ban nữ công triển khai kế hoạch hoạt động năm 2017-2018.
- Phối hợp với chính quyền tổ chức Hội nghị CBCCVC.
- Tham dự Hội nghị Sơ kết hoạt động CĐ quý III /2017 do CĐN tổ chức.

IV. CÔNG TÁC KHÁC:
Vận động CĐV đóng góp ủng hộ CBNGNLĐ các tỉnh miền Trung bị thiệt
hại do Bão số 10.
* Nhận xét: Hoàn thành tốt công tác tháng 9/2017.
B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10/2017
I. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC:
- Tuyên truyền kỷ niệm 141 năm Ngày sinh Quyền Chủ tịch nước Huỳnh
Thúc Kháng (01/10/1876-01/10/2017) và 49 năm Ngày Bác Hồ viết bức thư
cuối cùng gửi cho ngành GD (15/10/1968 – 15/10/2017).
- Tuyên truyền kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.
- 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 bản tin Công đoàn tháng 10/2017.
II. CÔNG TÁC THI ĐUA, CHĂM LO ĐỜI SỐNG CĐV:
- Triển khai CV số 90/CĐN ngày 20 tháng 9 năm 2017 của CĐN về việc
thực hiện PTTĐ “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học” giai đoạn 2016 – 2020.
- Hoàn tất đăng ký các danh hiệu thi đua khen thưởng Công đoàn, đăng ký
các cuộc vận động lớn gửi về CĐ Ngành.
- Các tổ CĐ hỗ trợ GV tham gia phong trào thi giáo viên dạy giỏi cấp trường.
- Tổ trưởng CĐ quan tâm tìm hiểu các CĐV có hoàn cảnh khó khăn để có
những hỗ trợ kịp thời.
III. CÔNG TÁC TỔ CHỨC:
- Các bộ phận CĐ triển khai kế hoạch hoạt động học 2017 - 2018.
- Triển khai quy chế hoạt động, quy chế chi tiêu nội bộ và tiêu chí đánh giá
công tác CĐ năm 2017 – 2018.
- BCH và các tổ CĐ cập nhật thông tin CĐV, hoàn thành hồ sơ CĐ.
IV. CÔNG TÁC KHÁC:
- Phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức Trung thu và tặng quà cho con
CBGVNV. Thời gian: 18g30, Chủ nhật ngày 01/10/2017 (12/8 ÂL) tại Hội
trường Trung tâm KTTHHN TP. Cần Thơ. (kế hoạch riêng). Tặng quà Trung
thu, lồng đèn và tập cho HS nghèo trường 2 tiểu học Giai Xuân và Đông Thuận.
- Ban nữ công tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Phụ nữ VN 20/10.
- Tổ chức góp vốn tương trợ bắt đầu từ tháng 10/2017.
- Các tổ nhận đỡ đầu HS nghèo, số tiền đóng góp mỗi CĐV là 100.000đ/năm.
Nơi nhận:
- Đảng Ủy, Ban lãnh đạo;
- BCHCĐ, TTCĐ;
- Lưu: CĐCVL.

TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH

Trần Minh Xuân

