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KẾ HOẠCH
HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN THÁNG 11/2021.
I. KIỂM ĐIỂM CÔNG TÁC THÁNG 10:
- Lập danh sách và gửi hồ sơ các trường hợp CĐV và NLĐ bị F0, F1 hoặc
cách ly tại nhà theo CV 75, CV 78, CV 96.
- Các tổ đã đăng ký thi đua “Tổ công đoàn xuất sắc”, “Công đoàn viên xuất
sắc”, “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”, “Gia đình nhà giáo văn hoá”.
Đã trao học bổng Nguyễn Đức Cảnh cho con của CB-CC-VC năm học 2020 –
2021 (21 em).
- Gửi hồ sơ dự toán và Quy chế thu chi công đoàn năm 2022 về LĐLĐ.
- Gửi biên bản kiểm tra tài ch nh và Điều lệ công đoàn về LĐLĐ.
- Triển khai Hội nghị CBCCVC năm học 2021 – 2022 theo kế hoạch
12/HD-LĐLĐ. Các tổ đã tiến hành họp góp ý dự thảo.
- Triển khai Kế hoạch số 46/KH-LĐLĐ về việc động viên, khen thưởng con
CĐV, CNVC-LĐ thuộc LĐLĐ Quận 7 quản lý, có hoàn cảnh có khăn (2 trường
hợp gồm cô Tuyền và cô Nga).
- Triển khai cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu quy định pháp luật phòng, chống
tham nhũng năm 2021” (6 đợt từ 25/10/2021 đến 05//12/2021).
- Lập danh sách cán bộ công đoàn tham gia tập huấn về chuyên môn, nghiệp
vụ lý luận Công đoàn năm 2021 (cô Nguyên và cô Liên).
II. NHỮNG CÔNG VIỆC THỰC HIỆN TRONG THÁNG 11:
1. Chính trị - tư tưởng:
- Tuyên truyền nộidung, ý nghĩa Ngày Nhà giáo Việt Nam, phẩm chất cao
quý của nghề dạy học, tấm gương của các nhà giáo tiêu biểu, nhận thức rõ trách
nhiệm trồng người và nâng cao niềm tự hào, lòng yêu nghề.
- Giáo dục truyền thống “Tôn sư trọng đạo” trong học sinh.
2. Thi đua:
- Tuyên truyền, khuyến khích CĐV tham gia các phong trào chào mừng Ngày
Nhà giáo Việt Nam 20/11.
- Tiếp tục động viên giáo viên thực hiện tốt kế hoạch chuyên môn, nâng cao
nề nếp, chất lượng giảng dạy học trực tuyến và thi Giáo viên giỏi cấp Quận.

- Vận động công đoàn viên tích cực tham gia Hội thi trực tuyến “Tìm hiểu
quy định pháp luật phòng, chống tham nhũng năm 2021” (đợt 1, 2, 3, 4) và các
cuộc vận động.
3. Nữ công:
- Vận động công đoàn viên nữ thực hiện tốt mục tiêu DS – KHHGĐ, chăm
sóc và khám sức khỏe định kỳ.
- Vận động chị em tham gia tốt các hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt
Nam 20/11.
- Quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của chị em phụ nữ.
4. Tổ chức:
- Tổ chức Hội nghị CBCCVC năm học 2021 – 2022.
- Tổ chức các hoạt động và tham gia các hoạt động của Phòng Giáo dục –
Đào tạo và Liên đoàn Lao động chào mừng ngày 20/11.
- Kịp thời chăm lo, thăm hỏi công đoàn viên hoặc thân nhân ốm đau hoặc gia
đình có hiếu, hỉ; lập danh sách và gửi hồ sơ các trường hợp CĐV và NLĐ bị F0,
F1 hoặc cách ly tại nhà theo CV 75, CV 78, CV 96, KH 48.
- Công đoàn duy trì nề nếp sinh hoạt.
- Duy trì khối đoàn kết nội bộ, tương trợ giúp đỡ nhau trong cơ quan.
5. Uỷ ban kiểm tra:
- Thực hiện kế hoạch kiểm tra hoạt động công đoàn và kiểm tra việc chấp
hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam hàng tháng.
- Phối hợp với chuyên môn để kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách, các
phong trào thi đua, các cuộc vận động.
Trên đây là kế hoạch hoạt động Công đoàn tháng 11 năm học 2021-2022. Đề
nghị tất cả các tổ công đoàn, công đoàn viên nghiên cứu và thực hiện nghiêm túc
kế hoạch hoạt động công đoàn tháng 11 góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị
của đơn vị. Trong quá trình thực hiện, nếu có gặp khó khăn, vui lòng liên hệ đồng
chí Trần Thị Thảo Nguyên để hướng dẫn thực hiện./.
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