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KẾ HOẠCH
HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN THÁNG 12/2017
A. ĐÁNH GIÁ CÁC HOẠT ĐỘNG THÁNG 11/2017
I. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC:
- Tiếp tục tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá trong cán bộ, đoàn
viên và công chức, viên chức, lao động.
- Kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2017).
- Triển khai Thông báo số 611/TB-BGDĐT ngày 25/8/2017 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo về việc lấy ngày 19 tháng 11 hàng năm là “Ngày Giáo dục Quốc phòng
và An ninh- Ngày truyền thống Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh”.
- 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 11/2017.
II. CÔNG TÁC THI ĐUA, CHĂM LO ĐỜI SỐNG CĐV:
- CĐV thi đua dạy tốt lập thành tích chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam
20/11, thực hiện tốt các quy định chuyên môn như: Soạn giảng, dự giờ, thao giảng,
vào điểm đúng quy định... 16 GV đạt giải GV dạy giỏi cấp trường năm học 20172018.
- Trường hỗ trợ CBGVNV mua BH tai nạn với tổng số tiền 10.767.000 đồng.
- Ban chấp hành Công đoàn phối hợp cùng với Ban lãnh đạo tổ chức Lễ kỷ
niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và họp mặt giáo viên.
- Thăm hỏi, trợ cấp CĐV gặp khó khăn và người thân, ốm đau nằm viện,
viếng tang, tặng quà cưới với số tiền 2.650.000 đồng.
- Phối hợp với Hội chữ thập đỏ trường vận động CĐV, học sinh, PHHS đóng
góp hỗ trợ vợ thầy Lê Văn Sơn điều trị bệnh 38.590.000 đồng.
III. CÔNG TÁC TỔ CHỨC:
- Triển khai Hướng dẫn số 100/HD-CĐN, ngày 17/10/2017 của CĐN về việc
triển khai hoạt động công đoàn năm học 2017 – 2018.
- BCH CĐ tham gia tập huấn công tác Công đoàn do CĐN tổ chức.
- Các tổ CĐ hoàn thành hồ sơ, đăng ký và thực hiện đề tài đổi mới sáng tạo
năm học 2017-2018.
- Bộ phận kế toán hoàn thành dự toán năm 2018.
- Kết nạp 02 CĐV mới.
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IV. CÔNG TÁC KHÁC:
- Cùng với các CĐ Cụm Ninh Kiều tham gia Liên hoan “Tiếng hát Giáo viên
TPCT” lần IV-năm 2017 và đạt Giải Nhì toàn đoàn.
- Vận động CĐV đóng góp ủng hộ giáo viên, học sinh vùng khó khăn với số
tiền 3.360.000 đồng, ủng hộ ngành GD&ĐT các tỉnh, thành bị ảnh hưởng bão số
12 5.450.000 đồng, ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” năm 2017 14.918.000 đồng.
- Tổ chức họp mặt mừng sinh nhật 19 CĐV có ngày sinh trong tháng 10 và 11.
- Phối hợp với chính quyền tổ chức thăm hỏi, tăng quà chúc mừng 06 cán bộ
quản lý đã nghỉ hưu nhân ngày 20/11, tổng số quà trị giá 2.400.000 đồng.
* Nhận xét: Hoàn thành tốt công tác tháng 11/2017.
B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 12/2017
I. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC:
- Tuyên truyền Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2017.
- Kỷ niệm 71 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2017).
- Kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/194422/12/2017) và 28 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2017).
- Tuyên truyền về Công đoàn tham gia đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình
mới theo hướng dẫn số 120/HD-CĐN ngày 24/11/2017.
- 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 12/2017.
II. CÔNG TÁC THI ĐUA, CHĂM LO ĐỜI SỐNG CĐV:
- Phối hợp với chính quyền chuẩn bị cho sơ kết thi đua HKI.
- Tặng quà CĐV nguyên phục vụ trong Quân đội nhân ngày thành lập Quân
đội nhân dân Việt Nam 22/12 ( Thầy Trịnh Ngọc Tuấn).
- Tiếp tục quan tâm giúp đỡ CĐV gặp khó khăn.
III. CÔNG TÁC TỔ CHỨC:
-Triển khai CV số 2997/SGDĐT-TCCB ngày 24/11/2017 của Sở GD&ĐT
TP. Cần Thơ về việc làm thẻ đối với CCVC và người lao động. TTCĐ hướng dẫn
CĐV thực hiện theo mẫu và gửi về cô Tốt, hạn chót 04/12/2017.
- Ban thanh tra nhân dân phân công giám sát thi học kỳ I.
- Bộ phận kế toán và thủ quỹ Công đoàn chuẩn bị báo cáo quyết toán thu, chi
quỹ CĐ năm 2017 về Liên đoàn lao động thành phố.
-Thực hiện báo cáo quý IV/2017 về Ban thường vụ Công đoàn ngành GD.
- UBKT CĐ ra quyết định và tiến hành công tác kiểm tra CĐ theo kế hoạch.
- Các tổ CĐ tổ chức góp ý xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội VI
Công đoàn ngành Giáo dục thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2018-2023 (hạn chót
gửi báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp về CĐ trường ngày 04/12/2017) và đóng
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góp ý kiến cho 02 dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số
244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp
ưu đãi đối với nhà giáo đang giảng trong các cơ sở giáo dục công lập và Thông tư
hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của
Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo (hạn chót gửi báo cáo
tổng hợp ý kiến đóng góp về CĐ trường ngày 11/12/2017).
IV. CÔNG TÁC KHÁC:
- BCH Công đoàn phối hợp với Lãnh đạo, Đoàn thanh niên tổ chức thăm, tặng
quà các đơn vị quân đội kết nghĩa nhân Ngày thành lập QĐND Việt Nam 22/12.
- Tổ chức họp mặt chúc mừng sinh nhật CĐV có ngày sinh trong tháng 12 và
tháng 01 lúc 17g30, thứ Bảy ngày 06/01/2018.
TM. BAN CHẤP HÀNH
Nơi nhận:
CHỦ TỊCH
- Đảng Ủy;
- Ban lãnh đạo;
- BCHCĐ, TTCĐ;
- Lưu: CĐCVL.

Trần Minh Xuân
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