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BÁO CÁO 

 ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG ĐOÀN THÁNG 10 

KẾ HOẠCH THÁNG 11 NĂM HỌC 2021 – 2022 

 

I. Đánh giá tình hình hoạt động công đoàn tháng 10 

         - Nhìn chung đa số đoàn viên công đoàn có tư tưởng ổn định, an tâm công 

tác, có chí hướng phấn đấu tốt. 

        - Đa số đoàn viên thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn. Soạn giảng nghiêm 

túc, lên lớp đúng giờ, làm đồ dùng, soạn bài giảng điện tử, tăng cường bồi 

dưỡng học sinh giỏi, hướng dẫn học sinh nghiên cứu KHKT. Tích cực Tham gia 

các cuộc thi thiết kế bài giảng Elearning, Biên cương tổ quốc tôi, Những kỉ niệm 

sâu sắc về thầy cô và mái trường mến yêu. 

       - Đoàn viên ở khu tập thể ổn định. 

       - Đoàn viên thi đua ( thao giảng, dự giờ, tham gia các cuộc thi) lập thành 

tích chào mừng Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10. Tổ chức thành công 

các hoạt động kỉ niệm ngày thành lập Hội LHPNVN 20/10. 

       - Phối hợp với chuyên môn tổ chức thi GVDG cấp trường, phối hợp kiểm 

tra nội bộ 12 giáo viên,  xếp loại Tốt:11 đoàn viên; Khá: 01 đoàn viên. Động 

viên đoàn viên tham gia các cuộc thi. 

      - Nộp các báo cáo chính xác, kịp thời về LĐLĐ huyện. 

      - Thăm hỏi ốm đau hiếu hỉ kịp thời, đúng quy chế. 

      - Công tác thanh, kiểm tra toàn diện đạt kế hoạch. 

      - Công tác tài chính: Đã hoàn thành thu công đoàn phí, quỹ tham quan tháng 

10. 

      - Hạn chế: Một số đoàn viên còn quên tiết, trễ giờ. Một số đoàn viên làm 

công tác chủ nhiệm lớp chưa sâu sát với học sinh. Nhiều đoàn viên xem nhẹ việc 

nắm bắt kế hoạch của nhà trường, tổ CM, Công đoàn dẫn đến không thực hiện 

đúng kế hoạch.Công tác tự học thêm về chuyên môn, nghiệp vụ của một số đoàn 

viên còn hạn chế. 

  II. Kế hoạch hoạt động CĐCS tháng 11 

  1. Công tác giáo dục tư tưởng chính trị. 
          - Mỗi cán bộ, đoàn viên luôn gương mẫu, tìm hiểu về thêm về các Nghị 

quyết các cấp, các văn bản Luật Giáo dục 2019, Luật An ninh mạng, Luật phòng 

chống tham nhũng…thông qua các phương tiện thông tin đại chúng 

- Vận động đoàn viên công đoàn không ngừng học tập và làm theo tấm 

gương đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh.Tích cực học thêm về chuyên môn, 

nghiệp vụ, về chương trình GDPT 2018. 
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- Mỗi đoàn viên công đoàn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác với 

công việc, đảm bảo ngày giờ công. 

- Đoàn viên công đoàn luôn rèn luyện phẩm chất đạo đức, chấp hành tốt 

pháp luật, tuyên truyền cho mọi người xung quanh thực hiện tốt pháp luật. Thực 

hiện nghiêm túc kỷ luật và quy chế cơ quan. Quan tâm giáo dục HS thực hiện tốt 

mọi nề nếp. 

- Giữ vững khối đoàn kết nội bộ, phát huy tinh thần phê và tự phê trong 

mỗi đoàn viên. Thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú. 

 2. Công đoàn phối hợp với chuyên môn 

-  Phối hợp với CM tiếp tục tổ chức thi đua lập thành tích chào mừng 

Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11. Cụ thể tiếp tục tổ chức thi GVDG cấp trường, 

thao giảng, thi đua dạy tốt, thực hiện tốt quy chế CM.  

- Tăng cường thăm lớp, dự giờ góp ý rút kinh tiết dạy, sinh hoạt tổ chuyên 

môn đúng định kì. 

- Vận động CBGV&NV tham gia ban tuyên truyền, vận động học sinh 

đến trường. 

 - Chuẩn bị tốt cho cuộc thi KHKT, phối hợp chuyên môn tư vấn, tổ chức 

hướng dẫn HS đăng kí dự tuyển HSG cấp trường nhằm đẩy mạnh chất lượng 

mũi nhọn của đơn vị.Vận động đoàn viên tiếp tục tham gia các cuộc thi thiết kế 

bài giảng elearning cấp Bộ, cuộc thi Biên cương tổ quốc tôi, Những kỉ niệm sâu 

sắc về thầy cô và mái trường mến yêu 

- Tổ chức các hoạt động thể dục thể thao lồng ghép các hoạt động thi đua 

thao giảng, thi giáo viên dạy giỏi, bình xét thi đua hướng tới kỉ niệm 

20/11/2021. 

- Phối hợp với nhà trường tổ chức Kỉ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 

20/11/2021. 

3. Công tác chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao 

động. 

- Quan tâm theo dõi, giám sát việc thực hiện mọi chế độ cho đoàn viên 

công đoàn  

- Thăm hỏi đoàn viên công đoàn kịp thời, quan tâm sâu sát đến đời sống 

tinh thần của anh chị em. 

- Chúc mừng đoàn viên công đoàn nhân ngày 20/11. 

        4. Công tác xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh. 

- Thực hiện và hưởng ứng tích cực các cuộc vận động. 

- Tiếp tục quan tâm giúp đỡ, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú đã giới thiệu cho 

chi bộ trong công tác phát triển Đảng. 

- Phối hợp Đội TNTP HCM kiểm tra công tác chuyên cần, vệ sinh lớp học 

của HS. Đánh giá xếp loại hàng tuần, tháng, bình xét thi đua cuối đợt. 

- Họp Ban Chấp hành Công đoàn định kì. 

- Xây dựng hồ sơ công đoàn theo hướng dẫn tại CV số 83 CV-LĐLĐ 

ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Liên đoàn lao động huyện Hướng Hóa. 



        5. Công tác tài chính, kiểm tra, giám sát. 

          - Thu quỹ tham quan, công đoàn phí tháng 11 

         - Kiểm tra, giám sát công tác tổ chức thực hiện của CĐCS – UBKT CĐ. 

         - Kiểm tra, giám sát công tác thu, chi quỹ công đoàn. 

 

   
    Nơi nhận: 
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