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KẾ HOẠCH 

HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ THÁNG 01/2023 
 

I/ Đánh giá hoạt động tháng 12/2022 

- CĐV thực hiện tốt kế hoạch Hội đồng sư phạm tháng 12. 

- Thực hiện tốt việc ra đề cương và phổ biến tới học sinh ôn tập kiểm tra cuối HK I. 

- Vận động đoàn viên tham gia tốt Hội thi giáo viên dạy giỏi vòng trường năm học 

2022-2023. 

- Phối hợp cùng chính quyền tổ chức cho học sinh ngoại khóa tìm hiểu tại Bộ chỉ huy 

quân sự tỉnh Cà Mau. 

- CĐV tham gia thực hiện tốt kế hoạch Hội thi Sáng tạo nghệ thuật và Thi trang trí lớp 

học chào mừng ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. 

- Phối hợp cùng Đội TNTP Hồ Chí Minh tham dự Hội thi Vẽ tranh theo sách do Thư 

viện tổ chức. 

- Kế toán hoàn thành quyết toán 2022 đúng thời gian. Cấp phát tiền phụ cấp cán bộ 

công đoàn không chuyên năm 2022. 

- Các tổ, Ban hoàn thành kế hoạch và trình kí đúng thời gian. 

II/ Kế hoạch hoạt động tháng 01/2023 

 Chủ điểm 

- Kỷ niệm 73 năm ngày học sinh – sinh viên Việt Nam (09/01/1950 – 09/01/2023). 

- Mừng đảng, mừng xuân Quý Mão 2023. 

1/ Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng 

- Cùng với chính quyền, Đội TNTP Hồ Chí Minh tổ chức tuyên truyền nội dung, ý nghĩa 

ngày  học sinh – sinh viên 09/01/2023. 

- Tiếp tục vận động CĐV tích cực tham gia tốt các phong trào thi đua của lớp và của 

Ngành phát động. 

- Tiếp tục vận động CĐV thực hiện tốt kế hoạch hội đồng sư phạm tháng 01/2023. 

2/ Công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho CĐV 

- Phối hợp cùng chính quyền quan tâm, thực hiện tốt các chế độ chính sách của cán bộ, 

giáo viên, nhân viên. 

- Ban nữ công phối hợp với tổ Công đoàn thường xuyên quan tâm, thăm hỏi, giúp đỡ 

CĐV gặp khó khăn, bệnh. 

- Phối hợp với chính quyền dự kiến tặng quà đến CĐV nhân dịp Tết Nguyên đán Quý 

Mão năm 2023. 



   

- Xét chọn đoàn viên đặc biệt khó khắn đề nghị LĐLĐ thành phố hỗ trợ phần quà trị giá 

500.000đ. 

3/ Tham gia quản lý ngành và thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua 

 - Phối hợp cùng Chính quyền tuyên truyền đến đoàn viên thực hiện tốt dạy, học theo kế 

hoạch của HĐSP. 

- Phối hợp cùng chính quyền vận động đoàn viên tiếp tục tập luyện các phong trào thi 

đua đợt 3. 

- Phối hợp cùng chuyên môn tổ chức cho học sinh thi Trạng nguyên tiếng việt và IOE. 

4/ Tổ Công đoàn - Công tác TTND - UBKTCĐ 

a) Tổ Công đoàn 

- Tiếp tục phối hợp cùng chuyên môn vận động đoàn viên thực hiện tốt dạy học theo kế 

hoạch. 

- Vận động đoàn viên hoàn thành nhận xét, đánh giá kết quả học kì I đúng thời gian quy 

định. 

- Vận đông CĐV thực hiện vui xuân đón tết an toàn, tiết kiệm. 

- Cùng với Công đoàn tặng quà, thăm hỏi đoàn viên nhân dịp Tết Nguyên đán 2023. 

- Phối hợp với Ban nữ công quần chúng thực hiện tốt công tác thăm hỏi, chia sẻ. 

b) UBKT công đoàn và - Ban TTND 

 - UBKT tiếp tục thực hiện kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Điều lệ của các tổ công 

đoàn. 

 - Ban TTND giám sát việc kiểm tra giám sát về kiểm tra, đánh giá cuối học kì I. 

5/ Nữ công quần chúng 

 - Phối hợp với Ban VSTB PN, Tổ công đoàn xây dựng chuyên đề về nữ và xây dựng kế 

hoạch hoạt động học kì II.  

 - Phối hợp cùng với Ban “Vì sự tiến bộ phụ nữ ” tuyên truyền về sức khỏe gia đình. 

6/ Tài chính 

- Mở sổ theo dõi quỹ năm 2023.  

7/ Xây dựng tổ chức Công đoàn cơ sở vững mạnh 

- Xin ý kiến cấp ủy về chuẩn bị Đại hội CĐCS nhiệm kì 2023-2028. 

- BCH công đoàn tiếp tục hoàn thành Báo cáo chính trị, Đề án nhân sự cho Đại hội 

CĐCS. 

- Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ Ban chấp hành, Ban, các tổ công đoàn. 

- Lập sổ theo dõi chuyển đi – đến công đoàn viên. 
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