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KẾ HOẠCH
Hoạt động công đoàn năm học 2018 - 2019
Thực hiện Nghị quyết Đại hội CĐCSTV trường Trung cấp nghề Cam Ranh
nhiệm kỳ 2017-2022 và chương trình công tác của CĐCS Sở Lao động TBXH
Khánh Hòa năm 2018. BCH Công đoàn CSTV trường Trung cấp nghề Cam Ranh
xây dựng kế hoạch hoạt động công đoàn năm học 2018 - 2019 với các nhiệm vụ
trọng tâm như sau:
PHẦN 1: KẾ HOẠCH CHUNG
1. Tập trung tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho CBCCVC và người
lao động trong đơn vị về chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước. Đẩy mạnh
thực hiện chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về việc đẩy mạnh cuộc vận động học
tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
2. Tuyên truyền chào mừng Đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2017 – 2022 và Đại hội V
Công đoàn viên chức tỉnh.
3. Tổ chức phát động phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”,
“Phụ nữ 2 giỏi”…
4. Tiếp tục triển khai cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức, viên
chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”
5. Phối hợp cùng chính quyền tổ chức các phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”
đến toàn thể giáo viên và học sinh trong toàn trường lập thành tích chào mừng các
ngày lễ lớn trong năm.
6. Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2017 –
2022 và Đại hội V Công đoàn viên chức tỉnh.
7. Tham gia xây dựng, kiểm tra giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách
liên quan đến quyền lợi của CBCCVC và người lao động trong đơn vị. Thực hiện tốt
chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng, chăm lo đời sống vật chất
tinh thần cho người lao động, tăng cường các hoạt động xã hội tình nghĩa của công
đoàn cấp trên.
8. Xây dựng bảng đánh giá đoàn viên công đoàn và thực hiện công tác tổng kết
thi đua khen thưởng những đoàn viên công đoàn xuất sắc đảm bảo đúng Luật thi đua
khen thưởng.

9. Tham gia góp ý xây dựng chi bộ hằng năm và giới thiệu cho chi bộ những
đoàn viên ưu tú để chi bộ bồi dưỡng kết nạp.
10. Tổ chức tuyên truyền và tham gia các hoạt động, phong trào văn hóa văn
nghệ chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2018 - 2019 theo phát động của CĐCS.
11. Tổ chức cho đoàn viên công đoàn và người lao động tham gia đầy đủ các đợt
học tập chính trị do Đảng ủy, Chi bộ tổ chức trong toàn thể CBCC tại đơn vị, các
đợt tập huấn và các hoạt động do CĐCS phát động. Làm tốt công tác xây dựng
Đảng, xây dựng chính quyền. Tăng cường công tác kiểm tra và tự kiểm tra việc chấp
hành công vụ trong CBCCVC, Ban thanh tra nhân dân thực hiện tốt chương trình
công tác năm 2018.
12. Thực hiện nộp đoàn phí các quỹ vận động và thực hiện các báo cáo đúng
thời gian quy định của công đoàn cấp trên.
PHẦN 2: KẾ HOẠCH CỤ THỂ
TT
1.

Tháng
Tháng
8/2018

2.

Tháng
9/2018

Nội dung
- Chuẩn bị Hội diễn văn nghệ chào mừng kỷ niệm
73 năm ngày thành lập Ngành Lao động - Thương
binh và Xã hội (28/8/1945 - 28/8/2018).
- Tham gia học nghị quyết, học chính trị hè.
- Tham gia công tác tuyển sinh.
- Họp BCH Công đoàn quý 3.
- Tổng kết việc kiểm tra công đoàn năm 2017 –
2018, những thiếu sót, tồn tại cần khắc phục.
- Phối hợp với chính quyền chuẩn bị cho việc khai
giảng năm học mới.
- Thăm hỏi, động viên đoàn viên công đoàn.
- Lên kế hoạch hoạt động quý 4/2018.
- Phối hợp chính quyền tổ chức Khai giảng năm học
mới.
- Triển khai chương trình công tác công đoàn năm
học 2018 – 2019.
- Tổ chức phát quà cho các cháu thiếu nhi nhân dịp
Tết Trung thu.
- Phát động phong trào thi đua lập thành tích chào
mừng kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Hội liên hiệp
Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2018).

Ghi chú

3.

- Phát động phong trào thi đua “Dạy tốt học tốt” lập
thành tích chào mừng kỷ niệm 36 năm Ngày Hiến
chương Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 –
20/11/2018).
- Tuyên truyền phổ biến pháp luật: An toàn giao
thông.
- Lên kế hoạch Khám sức khỏe cho ĐVCĐ.
- Vận động CB CCVCLĐ tham gia làm đề tài sáng
kiến kinh nghiệm.
- Vận động cá nhân và tập thể giáo viên tham gia
cuộc thi Thiết bị dạy nghề tự làm.
- Thăm hỏi, động viên đoàn viên công đoàn.
Tháng - Họp BCH Quý 4.
10/2018 - Báo cáo thu – chi quý 3.
- Tuyên truyền phổ biến pháp luật: Các điểm mới
trong nghị quyết hội nghị lần thứ bảy BCH Trung
ương Đảng khóa XII (về xây dựng đội ngũ cán bộ
các cấp; về cải cách chính sách tiền lương; về cải
cách chính sách bảo hiểm xã hội).
- Tiếp tục phát động phong trào thi đua “Dạy tốt học
tốt” lập thành tích chào mừng kỷ niệm 36 năm
Ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982
– 20/11/2018).
- Phối hợp với nhà trường tổ chức tọa đàm, thi nấu
ăn kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Hội liên hiệp
Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2018). Tham
dự các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Hội liên
hiệp Phụ nữ Việt Nam do công đoàn Sở lao động
TBXH tổ chức.
- Tổ chức khám sức khỏe cho nữ ĐVCĐ.
- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho CB, ĐVCĐ:
Chính sách dân số - KHHGĐ.
- Vận động Giáo viên tăng cường công tác dự giờ
trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ.
- Tiếp tục vận động cá nhân và tập thể giáo viên
tham gia cuộc thi Thiết bị dạy nghề tự làm.
- Tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất
theo yêu cầu đủ số liệu, đúng thời gian quy định.
- Thăm hỏi, động viên đoàn viên công đoàn.

4.

5.

6.

Tháng - Phối hợp với nhà trường tổ chức kỷ niệm Ngày
11/2018 Nhà giáo Việt Nam 20/11.
- Tham gia cuộc thi Thiết bị dạy nghề tự làm tỉnh
Khánh Hòa.
- Tiếp tục phát động phong trào thi đua “Dạy tốt học
tốt”.
- Tuyên truyền về vệ sinh môi trường, phòng chống
thiên tai.
- Thăm hỏi, động viên đoàn viên công đoàn.
Tháng - Đăng ký thi đua khen thưởng Công đoàn năm
12/2018 2019.
- Lên kế hoạch hoạt động quý 1/2019.
- Chào mừng ngày Thành lập Quân đội nhân dân
Việt Nam.
- Kết hợp nhà trường tổ chức Sơ kết học kỳ I, năm
học 2018 – 2019.
-Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho CB, ĐVCĐ:
An toàn thực phẩm.
- Thăm hỏi, động viên đoàn viên công đoàn.
Tháng - Họp BCH Quý 1/2019.
01/2019 - Báo cáo thu – chi quý 4/2018.
- Xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2019 và kế
hoạch hoạt động quý 1.
- Xây dựng kế hoạch tổ chức Mừng Đảng, mừng
xuân.
- Phối hợp thăm hỏi CB, ĐVCĐ có hoàn cảnh khó
khăn.
- Tổ chức sinh nhật quý 1 cho ĐVCĐ.
- Triển khai kế hoạch nghỉ Tết nguyên đán cho CB,
ĐVCĐ.
- Tặng quà cho CB, ĐVCĐ nhân dịp Tết nguyên
đán.
- Triển khai các hoạt động chào mừng 88 năm ngày
thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 –
03/02/2018).
- Phát động dọn vệ sinh toàn trường.
- Báo cáo định kỳ; Tổng hợp báo cáo theo yêu cầu
đủ số liệu, đúng thời gian quy định.

7.

8.

9.

10.

- Thăm hỏi, động viên đoàn viên công đoàn.
Tháng - Kết hợp với chính quyền tổ chức cho CB, ĐVCĐ
02/2019 đón tết Nguyên đán an toàn, vui tươi, tiết kiệm.
- Tham gia trực tết theo quy định của Nhà nước.
- Tổ chức đi chúc tết CB, ĐVCĐ đang làm việc và
CB, giáo viên đã nghỉ hưu.
- Thăm hỏi, động viên đoàn viên công đoàn.
Tháng - Lên kế hoạch hoạt động quý 2/2019.
03/2019 - Tuyên truyền, phổ biến pháp luật: Sức khỏe sinh
sản; Bình đẳng giới cho CB, ĐVCĐ.
- Kết hợp với nhà trường tuyển sinh năm học 2019
– 2020.
- Tổ chức tọa đàm và các hoạt động (thi nấu ăn, hội
thao…) chào mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3; Tặng
quà cho nữ ĐVCĐ.
- Tham gia các phong trào do công đoàn Sở lao
động TBXH tổ chức kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ
8/3.
- Tuyên dương nữ CB, CNVC đạt danh hiệu “Giỏi
việc nước, đảm việc nhà”.
- Thăm hỏi, động viên đoàn viên công đoàn.
Tháng - Họp BCH Quý 2/2019.
4/2019 - Báo cáo thu – chi quý 1.
- Kết hợp với nhà trường tuyển sinh năm học 2019
– 2020.
- Tổ chức sinh nhật quý 2 cho ĐVCĐ.
- Tổ chức các hoạt động chào mừng 44 ngày giải
phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 –
30/04/2019) và kỷ niệm 132 năm ngày Quốc tế lao
động (1/5/1886 – 1/5/2018).
- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho CB, ĐVCĐ.
- Báo cáo định kỳ; Tổng hợp báo cáo theo yêu cầu
đủ số liệu, đúng thời gian quy định.
- Thăm hỏi, động viên đoàn viên công đoàn.
Tháng
5/2019

- Phát động phong trào thi đua hưởng ứng ngày Gia
đình Việt Nam (28/6/2001 – 28/6/2018).
- Thăm hỏi, động viên đoàn viên công đoàn.

11.

Tháng
6/2019

12.

Tháng
7/2019

- Kết hợp với nhà trường chuẩn bị thi Tốt nghiệp
Nghề cho học sinh và tổng kết năm học 2018 –
2019.
- Kết hợp với nhà trường tuyển sinh năm học 2019
– 2020 .
- Thăm hỏi, động viên đoàn viên công đoàn.
- Lên kế hoạch hoạt động quý 3/2019.
- Phối hợp chính quyền tổ chức tuyên dương con
CBCCVCLĐ học giỏi và tặng quà cho các cháu
thiếu nhi nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6.
- Tuyên truyền, hưởng ứng và tổ chức họp mặt ngày
gia đình Việt Nam (28/6/2001 – 28/6/2018).
- Lên kế hoạch tổ chức đi tham quan du lịch cho
CBCCVCLĐ.
- Kết hợp với nhà trường tuyển sinh năm học 2019
– 2020.
- Triển khai cho các tổ công đoàn đánh giá xếp loại
ĐVCĐ cuối năm.
- Thăm hỏi, động viên đoàn viên công đoàn.
- Họp BCH quý 3.
- Báo cáo thu – chi năm học 2018 – 2019.
- Phối hợp với chính quyền tổ chức đi tham quan du
lịch cho CBCCVCLĐ.
- Tuyên truyền kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống
đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân Tỉnh
Khánh Hòa (16/7/1930 – 16/7/2019).
- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày
thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 –
28/7/2019).
- Tuyên truyền kỷ niệm 74 năm Ngày Cách mạng
Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2019) và
Quốc khánh nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa
Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2018).
- Kết hợp với nhà trường tuyển sinh năm học 2019
– 2020.
- Lên kế hoạch chuẩn bị Hội diễn/Hội thao chào
mừng kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Ngành Lao
động - Thương binh và Xã hội (28/8/1945 28/8/2019).
- Tổ chức sinh nhật quý 3 cho ĐVCĐ.

- Họp đánh giá xếp loại ĐVCĐ cuối năm.
- Báo cáo định kỳ; Tổng hợp báo cáo hoạt động
công đoàn của CĐCSTV Trường Trung cấp nghề
Cam Ranh, đề ra phương hướng, nhiệm vụ hoạt
động công đoàn trong năm học 2019 – 2020.
- Thăm hỏi, động viên đoàn viên công đoàn.
Trên đây là kế hoạch hoạt động công đoàn năm 2018 - 2019 của Công đoàn
CSTV trường Trung cấp nghề Cam Ranh. Rất mong các tổ công đoàn thành viên,
các cá nhân có nhiệm vụ căn cứ vào kế hoạch của công đoàn, xây dựng kế hoạch chi
tiết để triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung nêu trên, đưa phong trào thi đua và
hoạt động công đoàn không ngừng phát triển; cùng với nhà trường phấn đấu hoàn
thành mục tiêu đề ra.
Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề khó khăn, vướng mắc báo cho BCH
công đoàn để chỉ đạo, giải quyết./.
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