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CÔNG ĐOÀN XÂY DỰNG VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 03/CTr-CĐCS      Vĩnh Long, ngày  09  tháng  01  năm 2018 

 

CHƯƠNG TRÌNH 

HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM 2018 

 

I- Quý I 

  1. Tổ chức các hoạt động (Hội thao, đờn ca tài tử, cải lương) chào mừng kỷ niệm 88 

năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018); mừng xuân Mậu 

Tuất 2018 và chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Ngành Xây dựng Việt Nam. 

 2. Xét hỗ trợ 10 đoàn viên Công đoàn gặp khó khăn và một số phần quà ủng hộ trẻ 

em nghèo xã Hoà Thạnh, Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, thăm tặng quà 02 Mẹ Việt Nam anh 

hùng nhân dịp Tết Nguyên đán 2018. 

       3. Tổ chức cho cán bộ Công đoàn từ tổ trưởng trở lên tham gia giới thiệu 01 đồng 

chí tham gia BCH Công đoàn Xây dựng Việt Nam khoá XIII (2018-2023). 

       4. Làm các thủ tục đổi thẻ đoàn viên công đoàn, cấp thẻ cho đoàn viên mới kết nạp. 

       5. Thực hiện đăng kí may, mặc áo đồng phục “Nhận diện Công đoàn Việt Nam” cho 

cán bộ Công đoàn từ tổ trưởng đến BCH Công đoàn trường, UBKT, Chủ tịch CĐBP theo 

tinh thần công văn số: 2032/TLĐ ngày 13/12/2017 của TLĐLĐVN và sự chỉ đạo của 

CĐXDVN (Quy định mặc vào thứ 2, thứ 6 hành tuần; ngày lễ, ngày truyền thống của đất 

nước, của tổ chức Công đoàn hoặc của cơ quan, đơn vị; trong các hội nghị, hội thảo, các 

hoạt động lớn do tổ chức Công đoàn triệu tập, tổ chức…). 

       6. Tổ chức bàn giao căn nhả “Mái ấm Công đoàn” cho gia đình đoàn viên.  

        7. Tổ chức tốt các hoạt động ngày 8/3 và đợt tham quan, du lịch cho chị em. 

 8. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, triển khai kịp thời các văn bản của 

Đảng, Nhà nước và Công đoàn cấp trên.  

        9. Phát động thi đua, tiếp tục đăng kí học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh; đăng ký thực hiện công tác dân vận và “dân vận khéo”.  
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        10.Vận động CBVC-LĐ tham gia ủng hộ Quỹ vì người nghèo do Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc tỉnh Vĩnh Long phát động.  

11. Tham gia xét nâng lương quý I/2018. 

        12. Phân công CĐBP Tổ chức thăm hai Mẹ VNAH 

II- Quý II 

       1. Tổ chức tuyên truyền và các hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng các ngày lễ 

lớn như: ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/2018); ngày Quốc tế lao 

động 1/5/2018; ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/2018) và chào mừng Đại hội 

đại biểu Công đoàn Xây dựng Việt Nam lần thứ XIII nhiệm kỳ 2018-2023. 

2. Phát động phong trào thi đua “tháng công nhân” (5/2018).    

        3. Ban nữ công cơ sở phối hợp với Chi đoàn cơ quan tổ chức ngày Quốc tế thiếu nhi 

(1/6) cho con CBVC-LĐ trong Nhà trường. 

        4. Uỷ ban Kiểm tra thực hiện xây dựng chương trình kiểm tra thực hiện Điều lệ 

CĐVN, kiểm tra công tác quản lý thu, chi tài chính công đoàn và báo cáo hoạt động của 

UBKT 6 tháng đầu năm.  

        5. BCH công đoàn bộ phận và BCH Công đoàn trường tổ chức sơ kết hoạt động công 

đoàn 6 tháng đầu năm. 

        6. Tham gia xét nâng lương quý II/2018. 

        7. Phân công CĐBP Tổ chức thăm hai Mẹ VNAH. 

III- Quý III 

1.  Động viên đoàn viên công đoàn tích cực tham gia coi thi, thanh tra kỳ thi trung 

học phổ thông quốc gia khi được Nhà trường phân công. 

        2.Đề nghị Ban Giám hiệu hỗ trợ tổ chức du lịch hè cho CBVC-LĐ. 

        3. Đề xuất Ban giám hiệu hỗ trợ kinh phí kiểm tra sức khỏe định kỳ cho CBVC - LĐ. 

        4. Tham gia tổ chức Hội nghị CCVC đúng thời gia quy định; Ban TTND xây dựng 

báo cáo năm và giới thiệu nhân sự bầu lại Ban TTND . 
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          5. Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 73 năm cách mạng tháng tám, Quốc 

khánh 2/9. 

          6. Tổ chức Tết Trung thu cho các cháu con CBVC-LĐ. 

          7. Tổ chức Hội thi “Thuyết trình hay – trình bày đẹp” lần II. 

  8. Tham gia xét nâng lương quý III/2018. 

  9. Phân công CĐBP Tổ chức thăm hai Mẹ VNAH. 

IV- Quý IV 

 1. Tổ chức họp mặt chị em phụ nữ nhân ngày 20/10. 

      2. Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nội dung cho Hội thảo về “Vai trò của công đoàn 

trong việc nâng cao năng lực đội ngũ nhà giáo - nâng cao chất lượng đào tạo”. 

           3. Tổ chức các hoạt động phong trào nhân ngày nhà giáo Việt Nam (20/11). 

           4. Kiểm tra đánh giá hoạt động CĐBP và công tác tài chính công đoàn năm 2017. 

   5. Tham gia xét nâng lương quý IV/2018. 

   6. Phân công CĐBP Tổ chức thăm hai Mẹ VNAH. 

 7. Tổng kết phong trào thi đua và hoạt động công đoàn năm 2018. 

             Trên đây là những định hướng chủ yếu hoạt động công đoàn năm 2018, đề nghị 

BCH các CĐBP cụ thể hoá nội dung hoạt động trên cho phù hợp thực tế. 

              

                Nơi nhận:                                                   TM. BCH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG 
 - ĐUTr trường (b/c);                                                                                   CHỦ TỊCH 

 - BCH CĐCS; 

 - BCH CĐBP; 

 - Lưu.                                                                                                        

 

                                                                                                                                                                                                             

                                                                                       Nguyễn Hồng Hải                                     

  


