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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    tháng 3 năm 2023. 

 

KẾ HOẠCH 

HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ THÁNG 3/2023 
 

 

I. Đánh giá hoạt động tháng 02/2023: 

- CĐV thực hiện tốt chương trình kế hoạch tháng 02/2023. 

- CĐV tham dự hội thảo giới thiệu SGK lớp 4, nghiên cứu, họp xét đề xuất lựa 

chọn SGK lớp 4 từ năm học 2023-2024. 

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

IOE, VioEdu, Trạng nguyên Tiếng Việt. 

- CĐV tham gia bồi dưỡng thường xuyên năm 2022 theo kế hoạch. 

- Phối hợp với chính quyền tổ chức tốt Đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kì 2023-

2028. 

- Tập luyện, tham gia giải bóng chuyền nam chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 

do Phòng GD&ĐT thành phố Cà Mau tổ chức. 

- Bình chọn – công nhận 46 CĐV nữ đạt “Nữ hai giỏi” năm 2022. 

II. Kế hoạch hoạt động tháng 3/2023: 

* Chủ điểm: 

  - Kỉ niệm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 26-3. 

  - Kỉ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 và khởi nghĩa Hai Bà Trưng. 

1. Công tác chính trị, tư tưởng: 

- Giáo dục truyền thống ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và khởi nghĩa Hai Bà Trưng 

nhằm phát huy truyền thống anh dũng, kiên cường của phụ nữ Quốc tế nói chung và 

Phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ CNH - HĐH của đất nước. 

- Phối hợp cùng Đội TNTP Hồ Chí Minh giáo dục học sinh truyền thống của 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3. 

- Tiếp tục vận động CĐV thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua 

lớn: Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; Các 

cuộc vận động “Hai không”; “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 

Minh.”; “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo”, “Đổi mới sáng tạo 

trong dạy – học”. 

2. Công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho CĐV: 
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- Phối hợp cùng chính quyền đảm bảo tốt các chế độ chính sách của cán bộ, 

giáo viên, nhân viên. 

- Phối hợp cùng chính quyền thăm hỏi, động viên đoàn viên gặp khó khăn. 

- Ban nữ công phối hợp với Tổ công đoàn thường xuyên quan tâm, động viên 

luôn cố gắng, vượt khó hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

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

đua: 

- Tiếp tục vận động công đoàn viên thực hiện tốt chủ trương, chính sách của 

Đảng, pháp luật Nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn các cấp. 

- Tiếp tục tham gia giải bóng chuyền nam chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 

do Phòng GD&ĐT thành phố Cà Mau tổ chức. 

- Phối hợp chính quyền tổ chức thi: “Bóng chuyền hơi – Nữ” chào mừng ngày 

Quốc tế Phụ nữ 8/3. 

- Vận động CĐV viết báo cáo sáng kiến năm học 2022-2023. 

- Vận động CĐV thực hiện đúng các quy định về dạy thêm, học thêm. 

- Vận động CĐV tham gia Hội thi sáng tạo kĩ thuật tỉnh Cà Mau năm 2023. 

- Vận động CĐV thực hiện tốt phòng cháy trong mùa khô. 

4. Tổ Công đoàn - Công tác TTND – UBKTCĐ: 

a. Tổ Công đoàn: 

- Tổ công đoàn hoàn thành kế hoạch theo quy định. 

- Cùng với tổ chuyên môn tham gia dự giờ thăm lớp. 

- Vận động công đoàn viên tham gia Hội thi GV dạy giỏi cấp Thành phố.  

- Vận động đoàn viên tiếp tục tập luyện tham gia Giải bóng chuyền do PGD tổ 

chức. 

- Vận động đoàn viên trong tổ tham gia tập luyện và thi các hoạt động chào 

mừng ngày 26/3/2023. (Bóng đá, Kéo co) 

- Vận động đoàn viên tự nguyện đóng góp Quỹ Mái ấm công đoàn năm 2023. 

b. UBKT_TTND: 

 UBKT có kế hoạch kiểm tra hồ sơ BCH, các tổ; Thực hiện tốt việc kiểm tra thi 

đua của các tổ, kiểm tra về thực hiện Điều lệ. 

 TTND thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát nâng lương thường xuyên đợt 

1/2023; Kiểm tra giám sát các hoạt động HKII. 

5. Nữ công quần chúng: 

- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong 

nữ CB-GV-NV bằng cách vận động chị em tham gia tích cực các phong trào trong 

tháng. 
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- Phối hợp cùng BCH xây dựng kế hoạch hoạt động 8/3/2023. 

- Phối hợp cùng tổ nữ công xây dựng chuyên đề phù hợp với tình hình thực tế 

tại đơn vị. 

6. Xây dựng tổ chức, Công đoàn cơ sở vững mạnh: 

 - Ban TTND tiếp tục kiểm tra, giám sát kiểm tra HKII. 

 - UBKT công đoàn tiếp thục thực hiện kiểm tra về thực hiện Điều lệ công đoàn 

của các tổ. 

 - Cập nhật bổ sung thông tin đoàn viên trên hệ thống phần mềm quản lí đoàn 

viên của Tổng Liên đoàn. 

 - Hoàn thành hồ sơ Đại hội CĐCS nhiệm kì 2023 – 2028. 

 - Kiện toàn BCH, Các Ban, Tổ công đoàn. 

7. Tài chính: 

- Cập nhật sổ theo dõi, quản lý chứng từ thu – chi đúng qui định. 

 

 

Nơi nhận 

- Chi bộ (để báo cáo); 

- Tổ Công đoàn; Nữ công; UBKT; TTND ( thực 

hiện); 

- Lưu BCH.        

 

       TM. BAN CHẤP HÀNH 

                 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 


