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    HỘI CCB KHỐI CƠ QUAN                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

       BCH HỘI CỰU CHIẾN BINH                           Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 
           TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY 

                                                                       Vĩnh Long, ngày 02  tháng 01  năm 2014 

          Số:    01/KH-CCB                   

 

 

KẾ HOẠCH  

Công tác của Hội CCB cơ sở trường Đại học Xây dựng Miền Tây  

Năm 2014 

 

Căn cứ vào Nghị quyết của Đảng ủy Trường ĐHXD Miền Tây ngày 02/01/2014 

về phương hướng, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2014; 

Căn cứ vào kế hoạch, nhiệm vụ, công tác năm 2014 của Hội CCB Khối cơ quan 

tỉnh Vĩnh long và Thực hiện phương hướng, nhiệm vụ của Hội Cựu chiến binh khối các 

cơ quan tỉnh năm 2013, Ban chấp hành Hội Cưụ chiến binh cơ sở Trường ĐHXD Miền 

Tây xây dựng, triển khai kế hoạch công tác Hội năm 2014, như sau: 

I. Hoạt động trong năm: 

1- Tháng 01/2014: Tiếp tục thực hiện và tiến hành, hoàn thành tổng kết công 

tác Hội năm 2013, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2014. 

Tổ chức đánh giá công tác Hội năm 2013, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ 

năm 2014, làm công tác thi đua  năm 2013 và triển khai mội số công tác đầu năm 

2014. 

Tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2013, triển khai phương hướng, 

nhiệm vụ năm 2014, phát động thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện lịch 

sử, chính trị trọng đại của đất nước trong năm 2014. 

Hướng dẫn hội viên  hoạt động lập thành tích chào mừng các ngày kỷ niệm của 

dân tộc trong quý I/ 2014 và hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, đón tết giáp ngọ 

2014.  

2- Tháng 02/2014: Tiếp tục tổ chức và tham gia các hoạt động kỷ niệm 84 

năm ngày thành lập Đảng (03/02), tổ chức đón xuân Giáp Ngọ, tích cực tham gia 

giữ gìn trật tự, an toàn cơ quan đơn vị, thực hiện tốt những quy định của Chính phủ, 

Luật an toàn giao thông, Luật bảo vệ môi trường và phòng chống các tệ nạn xã hội, 

trước, trong, sau tết cổ truyền Giáp Ngọ, theo tinh thần: Vui xuân không quên nhiệm 

vụ, lành mạnh, an toàn, vui tươi, hạnh phúc và tiết kiệm.  
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 Hướng dẫn, hội viên tích cực động viên Cựu chiến binh tham gia học tập, 

quán triệt thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội XI của 

Đảng. Tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo 

đức Hồ Chí Minh” theo chuyên đề năm 2014 bằng việc đăng ký, thực hiện những 

việc làm cụ thể theo tinh thần nêu cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng 

sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; nêu gương. 

3-Tháng 3/2014: Thực hiện và đẩy mạnh các hoạt động thi đua, tham 

gia tích cực vào quá trình hoạt động của hội năm 2014.  

 Tham mưu Đảng uỷ thực hiện các nội dung giao ước trong hoạt động tuyên 

truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp 

luật của Nhà nước đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức lao động, hội viên Cựu 

chiến binh và tuyên truyền các sự kiện trọng đại trong năm 2014.  

 Phối hợp với và Ban Thường vụ Đoàn thanh niên Trường, Hội sinh viên  

triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần 

yêu nước cho thế hệ trẻ, viên chức trẻ trong trường. 

 Dự thảo báo cáo công tác Hội trong Quý I/2014, tổ chức họp Ban Thường vụ 

Hội Cựu chiến binh cơ sở  đánh giá hoạt động quý I, triển khai công tác Hội quý 

II/2014. 

 Xây dựng, triển khai Hướng dẫn tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng các 

ngày kỷ niệm trong Quý II/2014 đến các  Hội viên. 

4-Tháng 4/2014: Chỉ đạo và động viên các thế hệ Cựu chiến binh tích 

cực tham gia tuyên truyền, kỷ niệm ngày truyền thống thực hiện chuyến thăm 

quan về nguồn. 

 Tổ chức các hoạt động thi đua, giao lưu tọa đàm, văn hoá thể thao, lập thành 

tích chào mừng các ngày kỷ niệm trong quý III/2014 như: 39 năm ngày giải phóng 

miền Nam thống nhất Tổ quốc (30/4) . 

5-Tháng 05/2014: Động viên toàn thể cán bô, hội viên tham gia công tác cổ 

động, tuyên truyền về công tác  quyền lợi và nghĩa vụ hội viên tham gia các hoạt động 

của cơ quan. 

Sơ kết đánh giá hoạt động Hội 6 tháng đầu năm 2014. 

Tiếp tục  tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng kỷ niệm: ngày Quốc tế Lao động 

(1/5) và 123 ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5 ).  

6- Tháng 06/2014: Tổ chức họp sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm 2014. 

Chuẩn bị nội dung Sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm 2014 
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 Họp Ban Chấp hành hội mở rộng, sơ kết hoạt động Hội 6 tháng đầu năm, 

triển khai các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014. 

Chuẩn bị nội dung tham gia giao ban cụm Hội Cựu chiến binh Khối cơ quan, 

theo kế hoạch của Ban chỉ đạo Hội Cựu chiến binh Khối cơ quan doanh nghiệp. 

Xây dựng chương trình, hướng dẫn  hoạt động thi đua chào mừng các ngày kỷ 

niệm trong quý III/2014. 

7- Tháng 7/2014: Xây dựng, triển khai kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát 

hoạt động Hội 6 tháng cuối năm 2014 theo Điều lệ Hội qui định  và chỉ đạo của 

Hội cấp trên.  

 Chỉ đạo các cơ sở Hội tổ chức hoạt động kỷ niệm 64 năm ngày Thương binh 

Liệt sỹ (27/7) và thi đua chào mừng 83 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 

(28/7). 

8- Tháng 8/2014: Thực hiện kế hoạch kiểm tra công tác hội. Tổ chức hoạt 

động thi đua chào mừng các ngày kỷ niệm, 69 năm ngày Cách mạng tháng Tám 

(19/8) và Quốc khánh (2/9). 

9- Tháng 9/2014: Chuẩn bị nội dung, họp Ban Thường vụ Hội Cựu chiến 

binh đánh giá công tác Hội 9 tháng và triển khai công tác Hội quý IV/2014.  

- Chuẩn bị nội dung tham gia họp giao ban cụm Hội Cựu chiến binh Khối Cơ 

quan theo kế hoạch của Ban chỉ đạo Hội Cựu chiến binh. Phối hợp hội sinh viên 

tham gia công tác ngày PCCC năm 2014, học tập và diễn tập; Phổ biến công tác 

an ninh trật tự - An toàn giao thông cho khóa mới; họp ký túc xá với Đội PCCC 

Tỉnh Vĩnh Long công an phường 3. 

10- Tháng 10/2014: Xây dựng, triển khai hướng dẫn tổ chức các hoạt động thi 

đua chào mừng các ngày kỷ niệm trong Quý IV/2014 đến các Hội viên chuẩn bị các 

số liệu thực hiện kế hoạch kiểm tra của HCCB khối cơ quan và Doanh nghiệp . 

11- Tháng 11/2014: Đánh giá công tác kiểm tra hoạt động Hội năm 2014 theo 

kế hoạch. 

 Hướng dẫn cơ sở Hội chuẩn bị nội dung tổng kết công tác Hội và báo cáo 

tổng kết công tác Thi đua - Khen thưởng năm 2014. 

Chuẩn bị nội dung tổng kết công tác Hội năm 2014, báo cáo Ban Thường vụ, 

Thường trực Hội Cựu chiến binh Khối cơ quan. Xây dựng kế hoạch thăm quan về 

nguồn về Điện biên vào đầu tháng 12/2014.  

12-Tháng 12/2014: Tiếp tục tổ chức hoạt động chào mừng kỷ niệm 25 năm 

ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (06/12), 70 năm ngày thành lập 

Quân đội nhân dân Việt Nam và 24 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12). 
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  Họp Ban Chấp hành hội CCB cơ sở  đánh giá hoạt động Hội năm 2014, xây 

dựng phương hướng, nhiệm vụ năm 2014 và làm công tác thi đua năm 2014.  

II. Dự trù kinh phí hoạt động năm 2014 như sau:  137.800.000 đồng 

1- Mời báo cáo viên nhân kỷ niêm 30 tháng 4 năm 2014, ngày 1/5/2014; 

Quốc khánh 2/9/2014; ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Mam 22/12/1944-

22/12/2014; nói chuyện chuyên đề với HSSV dự kiến 3 buổi: Tiền nước + bồi 

dưỡng báo cáo viên 3 buổi là : 1.200.000 đồng. 

2- Triển khai phương hướng, nhiệm vụ và phát động thi đua năm 2014 vào 

trung tuần tháng 03/2014 kinh phí là 200.000 đồng. 

3- Tổ chức tham quan về nguồn:  

+ Chuyến đi khu vực gần: (09 người x 2.500.000 đ) là 22.500.000 đồng 

+ Chuyến đi khu Tây Bắc: (09 người x 12.500.000 đ) là 112.500.000 đồng 

4- Tổ chức chấm điểm đánh giá công tác Hội năm 2014 là 1.400.000 đồng. 

 

   ĐẢNG ỦY/BGH                T/M BAN HCCB 

                          CHỦ TỊCH 
 
          Nơi nhận:                                                                     

- Đảng uỷ, BGH (để báo cáo);                                                                                          

- BCH HCCBKhối cơ quan DN; 

- Lưu  VP CCB. 

 

 

 

 

                                                                              
 


