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KẾ HOẠCH  

HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ THÁNG 11/2022 

I/ Đánh giá hoạt động tháng 10/2022 

- CĐV thực hiện tốt chương trình kế hoạch hoạt động tháng 10/2022. 

- Vận động CĐV thực hiện tốt hồ sơ sổ sách và dự giờ thăm lớp theo lịch. 

- Vân động CĐV tham gia tốt Hội thi GVCN giỏi cấp thành phố (đạt 3GV). 

- Vận động GVCN các lớp tập luyện văn nghệ tham gia Hội thi chào mừng ngày Nhà 

giáo Việt Nam. 

- Vận động GVCN các lớp tuyên truyền đến học sinh tham gia tốt các Hội thi IOE, 

VioEdu, Trang nguyên Tiếng Việt. 

- Các tổ đã giới thiệu đoàn viên ưu tú ứng cử nhân sự Đại hội CĐCS nhiệm kì 2023 – 

2028. 

- Hỗ trợ kinh phí đoàn viên tham dự Hội thi GVCN giỏi cấp thành phố. 

- Phối hợp cùng chính quyền tặng quà cho đoàn viên nhân ngày NGVN, mỗi phần 

quà trị giá 500.000đ. 

- Chia tay 01 CĐV chuyển công tác. 

- Hoàn thành báo cáo dự toán ngân sách năm 2023 gửi về LĐLĐ thành phố. 

II/ Kế hoạch hoạt động tháng 11/2022 

 Chủ điểm 

- Kỉ niệm 77 năm nền Giáo dục Việt Nam, và 40 năm ngày “Nhà giáo Việt Nam”  

(20/11/1982 - 20/11/2022). 

1/ Công tác tuyên truyền giáo dục 

- Thông qua sách báo, phương tiện truyền thông tuyên truyền nội dung, ý nghĩa ngày 

Nhà giáo Việt Nam, phẩm chất cao quí của nghề dạy học, tấm gương của các nhà 

giáo tiêu biểu qua các thời kì, qua đó làm cho đoàn viên, nhà giáo và người lao động 

trong ngành nhận thức rõ hơn trách nhiệm “trồng người” để giáo dục lòng tự hào, yêu 

ngành, yêu nghề trong từng CB,GV, NV. 

- Giáo dục truyền thống “Tôn sư trọng đạo”, giáo dục kĩ năng sống trong học sinh 

bằng hình hình thức sinh hoạt dưới cờ, các phong trào học tập. 

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

- Phối hợp với chính quyền thực hiện tốt chế độ chính sách của CĐV: Lương, các chế 

độ khác.  

- Dự kiến thăm hỏi, tặng quà cho cán bộ, giáo viên, nhân viên nhân ngày nhà giáo 

Việt Nam và tặng quà cho GV đã nghỉ hưu qua các thời kì.  
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3/ Tham gia quản lý ngành và thực hiện các cuộc vận động, các phong trào 

thi đua 

- Tiếp tục cùng với chính quyền củng cố việc thực hiện qui chế dân chủ, qui chế 

làm việc của trường, thực hiện tốt công tác theo dõi thi đua. 

- Vận động CĐV tiếp tục tập luyện phong trào của lớp để thi chào mừng ngày Nhà 

giáo Việt Nam. 

- Vận động đoàn viên được chọn tiếp tục tập luyện Kéo co gia phong trào TDTT 

do ngành GD tổ chức chào mừng ngày 20/11. 

- Phối hợp cùng chính quyền hỗ trợ giáo viên dự thi GVCN giỏi cấp tỉnh. 

4/ Tổ Công đoàn, Công tác TTND,UBKTCĐ 

a/ Tổ Công đoàn 

- Cùng với tổ chuyên môn thực hiện tốt dạy và học, dự giờ thăm lớp. 

- Cùng với chuyên môn hỗ trợ giáo viên tham dự Hội thi giáo viên chủ nghiệm giỏi 

cấp tỉnh. 

- Tổ công đoàn tiếp tục thực hiện thăm hỏi, chia sẽ khi giáo viên trong tổ gặp khó 

khăn. 

- Vận động giáo viên trong tổ tham gia tốt các hoạt động phong trào 20/11 do Đội 

TNTP phát động. 

- Vận động công đoàn viên trong tổ dự Lễ kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. 

- Các tổ CĐ hoàn thành kế hoạch theo quy định. 

b/ TTND, UBKT Công đoàn 

- UBKT thực hiện tốt theo dõi, thực hiện kế hoạch kiểm tra theo kế  hoạch việc chấp 

hành Điều lệ công đoàn theo kế hoạch. 

- Ban TTND thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch, giám sát nâng 

lương đợt 4 và nâng lương trước niên hạn đợt 2/2022. 

5/ Nữ công 

- Hoàn chỉnh Kế hoạch Năm và học kì, và phong trào theo từng thời điểm. 

- Vận động chị em thi đua lập thành tích chào mừng 20/11. 

- Vận động chị em tự chăm sóc sức khoẻ, thực hiện tốt KHHGĐ, theo giỏi kiểm tra 

sức khỏe. 

- Cùng với tổ công đoàn thăm hỏi, tặng quà giáo viên nghỉ hưu nhân ngày 20/11. 

6/ Xây dựng tổ chức, Công đoàn vững mạnh 

- BCH cập nhật sổ theo dõi chuyển đi - chuyển đến của đoàn viên.  

- Báo các các biểu mẫu đầu năm về LĐLĐ thành phố Cà Mau đúng theo kế hoạch. 

- Các tổ, ban hoàn thành kế hoạch theo quy định. 
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- Xin ý kiến của cấp Ủy về nhân sự Đại hội CĐCS. 

- Chuẩn bị điều kiện tiến tới Đại hội CĐCS nhiệm kì 2023-2028. 

7/ Tài chính 

- Cân đối tài chính hỗ trợ CĐV nhân ngày 20/11. 

- Trích nộp đoàn phí Công đoàn đúng quy định. 
  

 
Nơi nhận: 
- Chi bộ (để báo cáo); 

- Tổ Công đoàn (thực hiện);  

- TTND;UBKT;BNC (thực hiện); 

- Lưu BCH CĐCS.           

TM. BANCHẤP HÀNH 

          CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

  Trương Quốc Khương 

 


