
  Trang 1 

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     /KHTH-CĐCS        Phường 8, ngày 06 tháng 10 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ THÁNG 10 /2022 

I/ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG THÁNG 9/2022 

- Công đoàn viên thực hiện tốt ổn định, sinh hoạt đầu năm. 

- Phối hợp tổ chức tốt lễ Khai giảng năm học 2022 – 2023. 

- Tổ chức lấy ý kiến, xây dựng  qui chế thi đua, chi tiêu nội bộ năm học 2022 – 2023. 

- Phối hợp chính quyền chuẩn bị  Hội nghị Viên chức- NLĐ năm học 2022 – 2023. 

- Vận động đoàn viên đóng góp quỹ Vì người nghèo năm 2022. 

- Thực hiện việc bầu tổ trưởng công đoàn 06 tổ năm học 2022 – 2023. 

- Phối hợp cùng các tổ công đoàn vận động đoàn viên tham gia tốt Hội thi GVCN 

giỏi vòng trường. 

- Phát hỗ trợ 05 GV dự thi GVCN giỏi vòng trường (100.000đ/gv). 

- Tặng quà chia tay 01 CĐV chuyển công tác. 

II/ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10/2021 

Chủ điểm:  

- Kỷ niệm 12 năm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010 – 20/10/2022) và 92 năm ngày 

thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2022). 

1/ Công tác tuyên truyền giáo dục 

- Phát động toàn thể CB – GV – NV lập thành tích chào mừng ngày thành lập Hội 

liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10. 

- Tuyên truyền ý nghĩa ngày truyền thống Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10) 

và 92 năm ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2022) 

và 12 năm  ngày phụ nữ Việt Nam (20/10/2010 – 20/10/2022). 

- Thông qua sách báo tuyên truyền đến tất cả CĐV về truyền thống phụ nữ Việt Nam. 

Tuyên truyền về phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam “Anh hùng, bất khuất, trung 

hậu, đảm đang”; bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình 

hạnh phúc. 

- Tiếp tục vận động đoàn viên tham gia tốt Hội thi GVCN giỏi cấp thành phố và 

phong trào thi đua đợt 1 của nhà trường. 

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

- Các tổ công đoàn thường xuyên quan tâm các CĐV trong tổ kịp thời, thăm hỏi, hỗ 

trợ, giúp đỡ khi các gặp khó khăn.  

- Phối hợp cùng chính quyền chi trả các chế độ cho đoàn viên kịp thời. 
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3/ Tham gia quản lý ngành và thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi 

đua 

- Cùng với chính quyền vận động đoàn viên tiếp tục tham gia Hội thi GVCN giỏi cấp 

thành phố. 

- Cùng chính quyền tiếp tục vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên tiếp tục thực hiện 

tốt công tác phòng, chống Covid-19 theo sự chỉ đạo của cấp trên. 

- Vận động đoàn viên thực hiện tốt qui chế chuyên môn, hoàn thành các loại hồ sơ, kế 

hoạch giáo dục và các hồ sơ khác. 

- Phối hợp cùng chính quyền phát động đăng ký phong trào “Mỗi thầy giáo, cô giáo 

là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”. năm 2022 – 2023. 

- Tiếp tục đăng kí “Công trình – Sản phẩm – Phầm việc” mang tên công đoàn năm 

2022 – 2023. 

4/ Tổ Công đoàn, Công tác TTND, UBKTCĐ 

a) Tổ công đoàn 

- Thực hiện tốt công tác thăm hỏi, chia sẻ.  

- Vận động đoàn viên thực hiện tốt về phòng chống Covid-19 theo sự chỉ đạo của các 

cấp. 

- Vận động đoàn viên tham gia Hội thi GVCN giỏi cấp thành phố và các phong trào 

thi đua đợt 1 của nhà trường. 

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

- Các tổ công đoàn hoàn thành hồ sơ sổ sổ sách đầu năm (theo mẫu). 

b) UBKT CĐ và TTND 

- UBKT công đoàn lên kế hoạch hoạt động năm và học kỳ I, nộp về Ban chấp hành 

duyệt theo quy định. 

- TTND kiểm tra giám sát việc chi trả các chế độ chính sách của giáo viên và giám 

sát nâng lương thường xuyên đợt 4/2022 và nâng lương trước hạn đợt 2/2022. 

5/ Nữ công quần chúng 

- Xây dựng kế hoạch hoạt động của ban nữ công quần chúng năm và học kỳ I năm 

học 2022 – 2023. 

- Phối hợp với chính quyền, Ban “vì sự tiến bộ phữ nữ” lên kế hoạch tổ chức họp mặt 

20/10. Nội dung chính buổi họp mặt: Tuyên truyền về truyền thống, ý nghĩa lịch sử 

20/10; bình đẵng giới; sức khỏe sinh sản;…phát động phong trào nữ “hai giỏi” năm 

học 2022-2023. 

- Cùng với tổ công đoàn, Ban đời sống thực hiện tốt công tác thăm hỏi, chia sẻ, trợ 

giúp công đoàn viên gặp khó khăn. 

6/ Tài chính 

- Chi hỗ trợ phong trào thi GVCN giỏi cấp thành phố. 
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- Trích nộp kinh phí Công đoàn nộp về Liên đoàn lao động TP Cà Mau đúng quy 

định. 

- Lập báo cáo dự toán gửi về Liên đoàn lao động TP Cà Mau chậm nhất ngày 

25/10/2022 gồm: 

+ 02 bản dự toán. 

+ 02 bản lương tháng 10/2022. 

7/ Xây dựng tổ chức, Công đoàn cơ sở vứng mạnh 

- Xin ý kiến cấp Ủy về dự kiến nhân sự Đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kì 2023 – 

2028. 

- Triển khai kế hoạch Năm - HKI của Công đoàn cơ sở năm học 2022-2023 đúng quy 

định. 

 - Các tổ công đoàn, các ban hoàn thành kế hoạch hoạt động năm, học kỳ I nộp về 

ban chấp hành kí duyệt. 

- Cập nhật thông tin đoàn viên chuyển đi – đến đến thời điểm tháng 10/2022. 

 

 

Nơi nhận: 

- Chi bộ (để báo cáo); 

- 6 Tổ Công đoàn; (t/h) 

-  UBKT; TTND, BNC (t/h); 

-  Lưu BCH CĐCS.                

TM. BAN CHẤP HÀNH 

CHỦ TỊCH 

                 

 


