
 

KẾ HOẠCH  

HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ THÁNG 02/2023 

I/ Đánh giá hoạt động tháng 01/2023 

- Vận động CĐV thực hiện tốt chương trình kế hoạch tháng 01/2023. 

- Đoàn viên thực hiện tốt việc kiểm tra, đánh giá cuối KHI. 

- Phối hợp cùng chính quyền sơ kết, phát thưởng HKI. 

- Công đoàn phối hợp với Chính quyền tặng quà Tết nguyên đán 2023 đến đoàn viên. 

- LĐLĐ thành phố tặng 03 phần quà “Tết sum vầy 2023” cho đoàn viên, mỗi phần trị 

giá 800.000đ. 

- Các tổ công đoàn hoàn thành góp ý văn kiện Đại hội CĐCS nhiệm kì 2023-2028. 

II/ Kế hoạch hoạt động tháng 02/2023 

Chủ điểm:  

    - Lập thành tích chào mừng ngày thành lập Đảng CSVN (03/02/1930 -03/02/2023) 

1/ Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng 

- Tuyên truyền ý nghĩa lịch sử ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 3/02. 

- Vận động công đoàn viên chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách 

pháp luật Nhà nước; Chỉ thị; chấp hành tốt sự phân công của lãnh đạo. 

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 các chế độ lương, phụ cấp kịp thời cho  

CĐV. 

- Phối hợp cùng chính quyền xét nâng lương đúng hạn đợt 1/2023. 

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

đua 

- Vận động công đoàn viên thực hiện tốt chủ trương chính, sách của Đảng, pháp luật 

của nhà nước, của Ngành và của Công đoàn. 

- Phối hợp cùng chính quyền tổ chức Đại hội CĐCS nhiệm kì 2023-2028. 

- Phối hợp cùng chính quyền tổ thi Bóng chuyền hơi chào mừng ngày QTPN 08/3. 

- Cùng với chính quyền tham gia giải Bóng chuyền Nam do Phòng Giáo dục tổ chức 

kỉ niệm ngày 08/3. 

- Cùng với tổ chuyên môn dự giờ thăm lớp, thao giảng. 
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- Vận động công đoàn viên tham gia đóng góp quỹ “Mái ấm công đoàn” năm 2023 

với mức phân bổ được giao của Liên đoàn Lao động thành phố là 100.000đ/đoàn 

viên. 

4/ Tổ Công đoàn - Công tác TTND, UBKT CĐ 

a) Tổ Công đoàn 

- Vận động đoàn viên tham gia tốt các hoạt động thi đua đợt 3. 

- Vận động đoàn viên thực hiện tốt dự giờ thăm lớp. 

- Vận động đoàn viên tham gia thi Bóng chuyền chào mừng ngày QTPN 08/3. 

- Tổ trưởng công đoàn tiếp tục hoàn thành hồ sơ theo kế hoạch. 

b) UBKT- Ban TTND Công đoàn 

- UBKT kiểm tra việc thực hiện Điều lệ công đoàn các Tổ công đoàn theo kế hoạch. 

Và kiểm tra đồng cấp đợt 1/2023. 

- TTND kiểm tra giám sát việc thực hiện chế độ chính sách, nâng lương thường 

xuyên đợt 1/2023. 

5/ Nữ công 

- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua nữ“ Hai giỏi” trong nữ CB-GV-NV. 

- Tổ chức tuyên truyền về phụ nữ : Hình thức tuyên truyền bằng tài liệu, thông qua 

lúc sinh hoạt tổ chuyên môn. 

- Vận động chị em tham gia tốt thi Bóng chuyền hơi kỉ niệm 08/3. 

- Phối hợp cùng công đoàn chuẩn bị điều kiện Đại hội CĐCS nhiệm kì 2023-2028. 

6/ Tài chính 

- Trích nộp kinh phí công đoàn theo quy định. 

- Nộp quỹ Mái ấm công đoàn năm 2023. 

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

- Sắp xếp lại hồ sơ BCH công đoàn. 

- Chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội CĐCS nhiệm kì 2023-2028. 

- Các tổ, các Ban hoàn thành kế hoạch HKII. 

 
Nơi nhận: 

- Chi bộ (b/c); 

- Tổ Công đoàn, TTND, UBKT, Ban nữ công (t/h); 

- Lưu BCH.        
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