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BÁO CÁO 

Đánh giá thực hiện kế hoạch tháng 2 và triển khai nhiệm vụ tháng 3 

Năm học 2021-2022 

 

I. Đánh giá tình hình hoạt động công đoàn tháng 2 
1. Công tác giáo dục tư tưởng chính trị, phổ biến, giáo dục pháp luật. 

100 % đoàn viên chấp hành tốt chủ trương của Đảng, Pháp luật nhà nước. 

Mỗi cán bộ, đoàn viên và người lao động đều nêu cao ý thức giữ gìn an ninh trật 

tự, an toàn giao thông, tham gia loại trừ các tệ nạn xã hội trong thời điểm trước, 

trong và sau tết Nguyên đán; chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống 

dịch.  

Cán bộ, Đoàn viên nghỉ Tết và trả phép đúng quy định: Từ ngày 

31/01/2022 đến hết ngày 04/02/2022 ( Tức từ ngày 29 tháng Chạp năm Tân Sửu 

đến hết ngày 04 tháng Giêng năm Nhâm Dần) 

2. Thực hiện nhiệm vụ chính trị 

 Phối hợp với chuyên môn tuyên truyền, nhắc nhở đoàn viên bám sát kế 

hoạch của nhà trường, đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền chấp hành pháp 

luật trong học sinh; công tác vận động duy trì sĩ số trước và sau Tết Nguyên đán. 

Thực hiện nghiêm kế hoạch dạy học trực tuyến và trực tiếp. 

Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do nhà trường và cấp trên phát 

động.  

Đoàn viên tích cực bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém; 

giáo dục, giúp đở học sinh gặp khó khăn trong học tập và rèn luyện. 

3. Công tác kiểm tra, giám sát 

Giám sát việc chấp hành đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật nhà  

nước, các quy định của đơn vị; giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của 

đoàn viên. 100% CB, đoàn viên thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ chính trị của 

mình. 

4. Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền, lợi ích 

hợp pháp của đoàn viên, người lao động. 

Chăm lo, động viên CBGV-NV và người lao động trong đơn vị vui Tết 

Nguyên đán an toàn, tiết kiệm. 

Tổ chức thăm hỏi ốm đau hiếu hỉ kịp thời, đúng quy chế. 

5. Công tác Nữ công 

Triển khai thực hiện CV số 02/KH-LĐLĐ ngày 19/01/2022 của Liên đoàn 

Lao động huyện Hướng Hóa V/v hưởng ứng chương trình “Áo dài yêu thương”. 

Tuyên dương chị em đã tích cực hưởng ứng. Kết quả quyên góp được 28 bộ và 10 

áo dài chuyển về LĐLĐ huyện để ủng hộ phụ nữ các xã khó khăn nhân dịp 8/3. 

6. Tài chính 

 Đã hoàn thành thu công đoàn phí và quỹ tham quan tháng 02/2022.   

Hạn chế: Một số đoàn viên cập nhật điểm còn chậm; trang phục lên lớp 

chưa chỉnh tề; công tác vận động học sinh sau Tết gặp khó khăn, có 3 học sinh có 

nguye cơ bỏ học. 



II. Kế hoạch tháng 3 

1. Công tác tuyên truyền giáo dục tư tưởng chính trị, phổ biến, giáo 

dục pháp luật. 

Mỗi cán bộ, đoàn viên và người lao động đều nêu cao ý thức tự giác chấp 

hành chủ trương của Đảng, pháp luật nhà nước; chấp hành nghiêm các quy định 

về phòng chống dịch. 

2. Tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị  

Phối hợp với chuyên môn tuyên truyền, nhắc nhở đoàn viên bám sát kế 

hoạch của nhà trường. Đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền chấp hành pháp 

luật trong học sinh; công tác vận động duy trì sĩ số trước và sau Tết Nguyên đán. 

Thực hiện nghiêm kế hoạch dạy học học kì II theo đúng chương trình và 

TKB  

Đẩy mạnh phong trào thi đua học kì II: thi đua thao giảng, dự giờ; làm và 

sử dụng đồ dùng dạy học; ứng dụng CNTT vào dạy học… 

Phối hợp chuyên môn động viên công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, tham 

gia kì thi chọn HSG văn hóa cấp tỉnh đạt kết quả cao; phối hợp nhắc nhở công tác 

phụ đạo học sinh yếu kém, giáo dục, giúp đở học sinh gặp khó khăn trong học tập 

và rèn luyện. 

Tích cực hưởng ứng các cuộc thi do nhà trường và cấp trên phát động. 

Tuyên truyền đoàn viên tham gia cuộc thi “ Tìm hiểu cuộc đời, thân thế, sự 

nghiệp cách mạng của đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn và quê hương Triệu Phong 

anh hùng, đổi mới phát triển”. 

Tuyên truyền, nhắc nhở đoàn viên thực hiện nghiêm túc văn hóa công sở: 

lên lớp đúng giờ; trang phục gọn gàng, chỉnh tề, đúng quy định; không sử dụng 

điện thoại trong giườ lên lớp và hội họp; để xe đúng nơi quy định…  

     3. Công tác kiểm tra, giám sát 

 Phối hợp nhà trường kiểm tra, giám sát việc chấp hành đường lối chủ 

trương của Đảng, pháp luật nhà  nước, các quy định của đơn vị; giám sát 

việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cán bộ,  đoàn viên. 

Giám sát việc thực hiện chi trả chế độ chính sách, tiền lương cho cán bộ, 

đoàn viên và người lao động. 

    4. Công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao 

động. 

  Phối hợp chuyên môn tham mưu nhà trường phân công lao động và TKB 

phù hợp, tạo điều kiện để mỗi đoàn viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của 

mình.   

  Tổ chức thăm hỏi ốm đau hiếu hỉ kịp thời 

 5. Nữ công 

 Xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động chào mừng kỉ niệm ngày Quốc tế 

Phụ nứ 8/3. 

 Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch công tác Nữ công năm 2022 

theo hướng dẫn của Liên đoàn Lao động huyện Hướng Hóa.  

6. Tài chính 

Thu công đoàn phí và quỹ tham quan tháng 3 

Thu “Quỹ thăm viếng tang gia” năm 2022 theo hướng dẫn tại CV số 

01/BC-BQL ngày 17 tháng 02 năm 2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo 

huyện Hướng Hóa. Cụ thể:  20.000 đồng/ người/quý. Thu Quý I,II, với số 



tiền 40.000 đồng/ người.  

III. Triển khai các văn bản của Liên đoàn Lao động huyện Hướng 

Hóa. 
1. CV số 01/Ctr-LĐLĐ ngày 17 tháng 02 năm 2022 của Liên đoàn Lao 

động huyện Hướng Hóa về Chương trình kiểm tra, giám sát của Ủy ban kiểm 

tra LĐLĐ huyện. Xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát của đơn vị và tổ 

chức tự kiểm tra và gửi thông báo kết luận kiểm tra về LĐLĐ huyện(UBKT) 

2. CV số 11/CV-LĐLĐ ngày 17/02 năm 2022 của Liên đoàn Lao động 

huyện Hướng Hóa về thực hiện cuộc vận động xây dựng nhà ở “ Mái ấm 

Công đoàn” năm 2022. 

- Tuyên truyền đoàn viên tham gia đóng góp xây dựng quỹ “ Mái ấm Công 

đoàn” năm 2022 với mức đóng góp để ủng hộ 30.000 đồng/người/ năm. Thời 

gian CĐCS nộp về LĐLĐ huyện trước ngày 31/5/2022. 

- BCH CĐ rà soát những đối tượng đoàn viên thật sự khó khăn (theo các 

điều kiện quy định tại CV này) về nhà ở để giới thiệu. Thời gian gửi hồ sơ về 

LĐLĐ huyện trước ngày 31/3/2022. 

3. CV số 02/CTr-LĐLĐ ngày 21 tháng 02 năm 2022 của LĐLĐ huyện 

Hướng Hóa về Chương trình công tác trọng tâm năm 2022 của BCH LĐLĐ 

huyện. 

4. CV số 03/CTr-LĐLĐ ngày 21 tháng 02 năm 2022 của Liên đoàn Lao 

động huyện Hướng Hóa về Chương trình công tác Nữ công năm 2022. Ban 

Nữ công xây dựng kế hoạch thực hiện; tổ chức cho nữ CBGV-NV đăng kí 

phong trào “ Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Cuối năm bình xét và lập danh 

sách đề nghị LĐLĐ huyện công nhận. Gửi danh sách đăng kí danh hiệu tập 

thể và cá nhân phong trào thi đua “ Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cấp huyện, 

cấp tỉnh về LĐLĐ huyện trước 10/3/2022. CĐCS khối Giáo dục đã đăng kí 

đầu năm học. 

5. CV số 13/CV-LĐLĐ ngày 24 tháng 02 năm 2022 của Liên đoàn Lao 

động huyện Hướng Hóa về vận động kinh phí để ủng hộ xây dựng nhà tình 

nghĩa cho gia đình chính sách nhân kỉ niệm 75 năm Ngày Thương binh liệt 

sĩ. Mức vận động đối với CĐCS có từ 50 đoàn viên trở lên, vận động 

1.200.000 đồng/CĐCS. Thời gian thu: Từ ngày phát động đến 15/3/2022. Địa 

điểm thu: Tại Thường trực LĐLĐ huyện, nộp tiền mặt cho đ/c Ngô Trung 

Sơn. BCH CĐ thống nhất trích từ Quỹ chi thường xuyên để ủng hộ 1.200.000 

đồng. 
 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Chi bộ(b/c,c/đ); 

- Đoàn viên CĐCS ( đ/g, t/h); 

- Lưu : CĐCS. 
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