CĐ NGÀNH GD TP.CẦN THƠ
CĐCS THPT CHÂU VĂN LIÊM
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 48 /KH-CĐCVL

Cần Thơ, ngày 06 tháng 10 năm 2017

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC
HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10
NĂM 2017
Căn cứ Hướng dẫn số 13/CĐN, ngày 07/02/2017 của Ban Thường vụ Công đoàn
ngành Giáo dục thành phố Cần Thơ về việc hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác Nữ
công năm 2017;
Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-CĐN ngày 07/2/2017 của Ban Nữ công Công
đoàn ngành Giáo dục thành phố Cần thơ về việc hướng dẫn Công đoàn Giáo dục các
cấp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 1977 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, 107 năm
ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 (8/3/1910 - 8/3/2017) và 87 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp
Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930–20/10/2017) trong công chức viên chức lao động
(CCVCLĐ) ngành Giáo dục năm 2017; BCH Công đoàn trường THPT Châu Văn
Liêm đề ra kế hoạch tổ chức các hoạt động như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tuyên truyền hình ảnh người phụ nữ Việt Nam “Anh hùng, bất khuất, trung
hậu, đảm đang” qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, cứu nước.
2. Phát huy truyền thống và phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam;
tiếp tục khẳng định sự đóng góp của mọi tầng lớp phụ nữ, trong đó có vai trò của nữ
cán bộ, nhà giáo, người lao động (CBNGLĐ) ngành Giáo dục đối với sự nghiệp
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; đặc biệt là thực hiện
những chủ trương đổi mới của ngành theo Nghị quyết 29 và nâng cao chất lượng đội
ngũ CBNGLĐ đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
3. Thông qua các hoạt động nhằm tiếp tục tăng cường rèn luyện phẩm chất
của người phụ nữ Việt Nam hiện đại “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”; phấn
đấu nâng cao trình độ về mọi mặt, thi đua lao động sáng tạo, xây dựng gia đình “No
ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”; đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi
việc trường - Đảm việc nhà” của các nữ CBNGLĐ gắn với phong trào thi đua “Đổi
mới, sáng tạo trong dạy và học” của ngành Giáo dục.
4. Tạo sự giao lưu và gắn kết giữa giáo viên trong nhà trường
II. NỘI DUNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ
1) Thực hiện bản tin Công đoàn Kỷ niệm Ngày Phụ nữ VN 20/10/2017
Phụ trách: Cô Nguyễn Hồ Thu Thảo
2) Các hoạt động chào mừng 87 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ
nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2017).
- Thời gian: 15h00, thứ năm, ngày 19/10/2017
- Địa điểm: Hội trường
- Thành phần: Mởi tất cả quý thầy, cô đến dự.

a) Sinh hoạt tuyên truyền ý nghĩa 87 năm Ngày thành lập Hội Liên
hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2017)
Phụ trách: Cô Giang Trương Lạc Thư
b) Tư sức khỏe về bệnh loãng xương
Mời Bác sĩ Bệnh viện Hoàn Mỹ Cần Thơ đến tư vấn.
c) Cuộc thi “Sáng tạo vật dụng từ đồ phế thải” giữa các tổ công đoàn.
- Phụ trách: Thầy (Cô) trong BCH Công đoàn.
- Thành phần: Mỗi tổ cử 02 GV nữ và 01 GV nam tham gia, vật dụng tự chuẩn bị.
- Thời gian thi: 30 phút dành cho phần trang trí (Thầy, cô chuẩn bị sản phẩm ở nhà).
- Giám khảo:
+ Cô Lê Di Thanh – Phó Hiệu trưởng
+ Cô Giang Trương Lạc Thư – Phó Chủ tịch CĐ
+ Cô Lương Bích Dung – Trưởng Ban nữ công.
- Giải thưởng:
+ 01 Giải nhất: 200.000đ
+ 02 Giải nhì: 150.000đ/ giải
+ 03 Giải ba: 100.000đ/ giải
+ 04 Giải Khuyến khích: 50.000 đ/giải
Kính mời toàn thể thầy, cô đến tham gia và cổ vũ.
HIỆU TRƯỞNG

TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH

Trần Thị Lụa

Trần Minh Xuân

Nơi nhận:
- Đảng ủy;
- Ban lãnh đạo;
- BCHCĐ, TTCĐ;
- Lưu: CĐCVL.

TRƯỜNG THPT CHÂU VĂN LIÊM

HỌP MẶT
KỶ NIỆM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10
Cần Thơ, ngày 19 tháng 10 năm 2017
Anh Bảy đặt in dùm (nền xanh, chữ trắng), treo ở Hội trường, chiều 19/10/2017 sử dụng.

