
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP CÀ MAU 

CĐCS TH NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số    /KH-CĐCS      Phường 8, ngày  02  tháng 12 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH  

HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ THÁNG 12 /2022 

I/ Đánh giá hoạt động tháng 11/2022 

- CĐV thực hiện đúng chương trình kế hoạch tháng 11/2022. 

- CĐV thực hiện tốt đánh giá, nhận xét giữa kì I. 

- Phối hợp cùng Đội TNTP tổ chức các hoạt động chào mừng ngày nhà giáo Việt 

Nam (Văn nghệ, Thi đua nền nếp,…) 

- Phối hợp cùng chuyên môn hỗ trợ 01 giáo viên dự Hội thi GVCN cấp tỉnh. 

- Phối hợp cùng chính quyền tặng quà cho CB-GV và giáo viên về hưu qua các thời 

kì nhân ngày 20/11. 

- Xây dựng Đề án nhân sự và Báo các chính trị tiến tới Đại hội CĐCS nhiệm kì 2023-

2028. 

- Các Tổ CĐ, các Ban hoàn thành kế hoạch đúng thời gian. 

II/ Kế hoạch hoạt động tháng 12/2022 

 Chủ điểm 

Kỉ niệm ngày truyền thống cách mạng Tỉnh Cà Mau - Khởi nghĩa Hòn Khoai 

13/12 và ngày Quốc phòng toàn dân 22/12. 

1/ Công tác tuyên truyền giáo dục 

- Tuyên truyền nội dung, ý nghĩa ngày truyền thống cách mạng của Tỉnh Cà Mau – 

Khởi nghĩa Hòn Khoai 13/12 và ngày Quốc phòng toàn dân 22/12 thông qua các 

phương tiện thông tin báo, đài.  

- Giáo dục lòng yêu nước, tinh thần đấu tranh anh dũng của nhân dân và quân đội ta. 

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

- Phối hợp với chính quyền quan tâm thực hiện tốt các chế độ chính sách của CB-

GV-NV như lương; phụ cấp. 

- Tiếp tục tốt công tác thăm hỏi, chăm lo đời sống cho CB-GV-NV, đặc biệt CĐV là 

gia đình chính sách có công cách mạng. 

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

đua 

- Vận động CĐV thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của 

nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn. 

- Phối hợp cùng chính quyền vận động đoàn viên thực hiện tốt các phong trào thi đua 

đợt 2. 
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- Phối hợp cùng chính quyền tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi vòng trường. 

4/ Tổ Công đoàn - Công tác TTND - UBKTCĐ 

Tổ Công đoàn  

- Phối hợp với tổ chuyên môn vận động công đoàn viên thực hiện tốt kế hoạch, dạy 

và học. 

- Vận động đoàn viên trong tổ tham gia tốt các hoạt động phong trào thi đua đợt 2. 

- Phối hợp cùng chuyên môn dự giờ, thăm lớp. 

- Vận động và hỗ trợ đoàn viên tham gia Hội thi GV dạy giỏi vòng trường. 

- Vận động đoàn viên tham gia tốt BDTX năm 2022-2023. 

UBKT và TTND 

* UBKT 

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm tra thi đua như đã phân công hàng tháng. 

- Thực hiện tốt công tác kiểm tra định kỳ theo kế hoạch đề ra. 

* Ban TTND 

- Kiểm tra giám sát nâng lương thường xuyên đợt 4 và trước hạn đợt 2/2022. 

5/ Nữ công 

- Cùng với tổ Công đoàn thăm hỏi CĐV gặp khó khăn, bệnh. 

- Vận động chi em phụ nữ tích cực hưởng ứng các phong trào lớn như đã phát động 

trong tháng. 

6/ Tài chính 

- Quyết toán kinh phí Công đoàn năm 2022 trước ngày 30/12/2022 tại Liên đoàn Lao 

động TP Cà Mau.  

Hồ sơ gồm bộ:   

+ 02 mẫu B07-TLĐ 

+ 02 bản thu – chi tài chính Công đoàn. 

- Chi phụ cấp cán bộ công đoàn không chuyên trách năm 2022. 

7/ Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh 

- Tiếp tục hoàn thành hồ sơ các tổ, các ban học kì I 2022- 2023. 

- Tiếp tục hoàn thiện các bước chuẩn bị Đại hội CĐCS nhiệm kì 2023-2028. 

Nơi nhận: 

- Chi ủy (b/c); 

- Các tổ, Ban (t/h) ; 

- Lưu : BCH CĐCS 

 

                TM. BAN CHẤP HÀNH 

CHỦ TỊCH 
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