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BÁO CÁO 

 Đánh giá hoạt động của Công đoàn tháng 12 

Kế hoạch tháng 01 và kế hoạch năm 2022 

 

I. Đánh giá tình hình hoạt động công đoàn tháng 12 

1.  Công tác giáo dục tư tưởng chính trị, phổ biến, giáo dục pháp luật. 

100% có tư tưởng ổn định, an tâm công tác. Đoàn viên tự giác chấp hành 

tốt các quy định về phòng chống dịch bệnh, thực hiện nghiêm các quy định, kế 

hoạch của nhà trường. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác với công việc, đảm 

bảo ngày giờ công. Tuyên truyền vận động đoàn viên tham gia hiến máu nhân 

đạo đợt 3 năm 2021 được 7 cán bộ, đoàn viên. Ghi nhận và biểu dương một số 

đoàn viên hoàn thành xuất sắc công tác phòng chống dịch covid-19, trong phong 

trào hiến máu tình nguyện. 

      2. Thực hiện nhiệm vụ chính trị 

Tuyên truyền và vận động đoàn viên thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng 

tâm trong tháng 12 -2021 của Nhà trường cụ thể : 

Đoàn viên đã thực hiện nghiêm túc kế hoạch dạy học trực tuyến 

Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 77 năm 

ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944- 22/12/2021). 

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

trường. Tích cực phụ đạo, giúp đỡ thêm cho học sinh yếu, kém, học sinh gặp 

khó khăn trong học tập. Đoàn viên xây dựng kế hoạch, tổ chức phụ đạo, bổ sung 

kiến thức cho học sinh không có điều kiện học trực tuyến  

Động viên đoàn viên làm công tác bồi dưỡng học sinh giỏi tiếp tục giúp 

đỡ cho đội tuyển dự thi cấp tỉnh. 

Phối hợp với chuyên môn tiếp tục tổ chức thi GVDG, thao giảng, kiểm tra các 

hoạt động sư phạm của GV tại nhà trường, động viên giáo viên và học sinh tham gia 

có kết quả tốt các cuộc thi do Nhà trường và ngành Giáo dục tổ chức như thi 

KHKT cấp huyện; Các cuộc thi qua mạng… 

Thực hiện nghiêm kế hoạch dạy học trực tuyến, ôn tập, ra đề, tổ chức 

kiểm tra học kì đúng quy chế chuyên môn. Xây dựng kế hoạch bài dạy và đưa 

lên hệ thống vnedu đảm bảo đúng quy chế chuyên môn. 

Ôn tập, ra đề, duyệt đề, tổ chức kiểm tra học kì I.  

Số: …  BC- CĐCS                                       Lao Bảo, ngày 24 tháng 12 năm 2021 

 



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

ích hợp pháp của CBĐV và người lao động. Công tác kiểm tra, giám sát. 

 Giám sát việc thực hiện chi trả các khoản lương, chế độ, chính sách cho 

GV 

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

           Thăm hỏi ốm đau hiếu hỉ đúng, đủ, kịp thời 

 4. Công tác xây dựng Công đoàn 

- Sơ kết hoạt động công đoàn năm 2021, xây dựng kế hoạch hoạt động 

năm 2022   

- Nữ công: Các chị em trong BNC có lập trường vững vàng, lối sống 

gương mẫu, đoàn kết, biết quan tâm, động viên, giúp đở nhau. Phối hợp tuyên 

truyền, phổ biến kiến thức về phòng chống dịch. Kịp thời thăm hỏi chị em ốm 

đau, sinh đẻ. Vận đọng chị em tham gia hiến máu nhân đạo. Phối hợp với nhà 

trường, công đôàn, nhắc nhở chị em tham gia tiêm vắc xin phòng chống covid-

19. Chị em hưởng ứng các phong rào thi đua do nhà trường và cấp trên phát 

động: Cuộc thi viết Kỉ niệm về thầy cô và mái trường mến yêu, Thi thiết kế bài 

giảng elearning, hướng dẫn học sinh thi KHKT…). Sử dụng nguồn quỹ tiết kiệm 

nữ công có hiệu quả( 100% chị em tham gia xây dựng nguồn quỹ với số tiền tiết 

kiệm được 900.000 đồng. Phần vốn cho chị em trong Ban nữ công vay, tiền lãi 

thu được làm quỹ NC để tronmg 2 năm chị em không phải nộp quỹ. 

5. Công tác tài chính: 

Tính đến ngày 24/12/2021, Các loại quỹ của công đoàn còn tồn như sau: 

STT TÊN QUỸ TỒN QUỸ GHI CHÚ 

1 Quỹ chi thường xuyên 47.644.872   

2 Quỹ hiến máu 2.200.000   

3 Quỹ ốm đau hiếu hỉ 2.600.000   

4 Quỹ dự phòng 17.028.000 

Đã cho ĐV trong công đoàn vay 

10 triệu 

5 Quỹ tham quan 226.545.000 

cho đoàn viên trong CĐ vay 

215.000.000,  

lãi thu từ quỹ tham quan 

6.745.000 

 

           6. Hạn chế  

  Đoàn viên với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn : Công tác phụ đạo 

cho học sinh sau khi trở lại trường chưa thực sự hiệu quả.  

  Chế độ sinh hoạt của CĐ và một số, hoạt động chưa thực hiện được theo 

kế hoạch do dịch bệnh. Công tác tham mưu và thực hiện nhiệm vụ theo phân 

công của một số đ/c trong BCH còn chưa kịp thời. 

  Công tác tuyên truyền đoàn viên chấp hành pháp luật vẫn còn một số 

điểm hạn chế, chưa thường xuyên, vẫn còn đoàn viên vi phạm pháp lệnh dân số 

  Việc thực hiện văn hóa công sở của một số đoàn viên đôi lúc chưa thực 

sự nghiêm túc. 



 Một số đoàn viên còn xem nhẹ hoạt động của công đoàn 

II. Kế hoạch tháng 01/2021 

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

pháp luật. Công đoàn tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên 

chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật nhà nước. Các quy định 

về phòng chống dịch bệnh.Tuân thủ 5K, sử dụng mã QR. Không tụ tập đông 

người vào các dịp Tết dương lịch, Tết Nguyên đán. Tuyên truyền đoàn viên 

chấp hành pháp lệnh dân số. Tuyên truyền thực hiện tốt phong trào thi đua, thực 

hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Thực hiện tốt quy định về văn hóa công sở. 

Ngày thứ 2 mang đồng phục của trường. (đồng phục áo dài,  đồng phục áo vét)   

2. Phát động phong trào thi đua “Dạy tốt học tốt” mừng Đảng mừng 

Xuân, hoàn thành nhiệm vụ học kì I.Phối hợp chuyên môn tập trung thực hiện 

tốt các nhiệm vụ sau: 

 Phối hợp CM tổ chức kiểm tra, sơ kết HK I : từ khâu ra đề, kiểm tra, 

chấm bài, đánh giá, nhận xét, xếp loại học sinh đảm bảo chặt chẽ, đúng quy chế. 

Phối hợp cùng nhà trường chỉ đạo Hoàn thành kiểm tra giữa kì, chấm, cập nhật 

điểm lên hệ thống vnedu. 

 Phối hợp tăng cường các biện pháp duy trì số lượng HS trong dịp Tết, 

chống bỏ học. 

Sơ kết học kỳ I và nộp báo cáo sơ kết thi đua về LĐLĐ (Phòng GD&ĐT) 

huyện theo thời gian quy định làm tốt công tác thi đua khen thưởng cuối học kì 

I. 

  Tiếp tục phối hợp với chuyên môn trong nhà trường để bố trí, sắp xếp lao 

động HKII hợp lí, phù hợp.  

   3. Công tác kiểm tra, giám sát 

Giám sát việc thực hiện Điều lệ công đoàn của BCH 

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. 

Giám sát việc thực hiện chi trả các khoản lương, chế độ, chính sách cho 

GV. 

 

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

ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động. 
  Xây dựng kế hoạch chăm lo cho cán bộ đoàn viên trong dịp Tết Nguyên 

đán. Chuẩn bị quà Tết cho đoàn viên: 700.000đồng/đoàn viên. 

Lập danh sách đề xuất đoàn viên khó khăn cần hỗ trợ trong dịp Tết 

Nguyên đán gửi về LĐLĐ huyện  theo lịch thông báo của LĐLĐ huyện (sẽ có 

thông báo sau, đ/c Trinh) 

 Tổ chức lao động vệ sinh tuyến đường Phạm Văn Đồng ; Tổ chức giao 

hữu bóng chuyền nam ( Có kế hoạch riêng) 

Triển khai và tổ chức thực hiện các cuộc vận động: Ủng hộ tết vì người nghèo, 

các cuộc vận động do CĐ cấp trên phát động 

 

   5. Công tác nữ công  



  Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đến công tác nữ. Vận 

động chị em thực hiện nghiêm túc chính sách dân số. 

  Tuyên truyền, vận động chị em bám sát và thực hiện tốt các nhiệm vụ 

chính trị của nhà trường, các hoạt động của công đoàn và của nữ công. Nhắc 

nhở chị em chú ý trang phục khi đến trường. 

   6. Quyết toán tài chính  

 

Quyết toán cuối năm tại LĐLĐ huyện Hướng Hóa  theo 

lịch :……./01/2022, thành phần : Chủ tịch, Kế toán, Thủ quỹ. 

  7. Tổ chức sinh hoạt công đoàn tháng 01/2022. 

 
    KẾ HOẠCH  CÔNG ĐOÀN NĂM  2022 

I. TÌNH HÌNH ĐOÀN VIÊN VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG 

1. Về số lượng, chất lượng đoàn viên, người lao động 

  - Tổng số đoàn viên: 56 người; Nữ: 42 người; Đảng viên 27 người;  

  - Trình độ: Thạc sĩ: 05, Đại học: 42, Cao đẳng: 06, Trung cấp: 0;  

  - Lý luận chính trị:  Trung cấp: 02, Sơ cấp: 13. 

- Ban chấp hành CĐCS: 05 đồng chí, trong đó: 01 Chủ tịch; 01 Phó Chủ 

tịch, 03 UVBCH.  

   - Số tổ CĐ: 08 trong đó 07 tổ chuyên môn, 01 tổ văn phòng. 

  2.  Những thuận lợi 

Cấp ủy Chi bộ, LĐLĐ huyện luôn quan tâm chỉ đạo mọi hoạt động của 

Công đoàn trường. 

          Công đoàn cơ sở có đội ngũ đạt trình độ chuẩn, trên chuẩn đào tạo. Đa số 

đoàn viên trẻ, nhiệt tình, tâm huyết với nghề.  

3. Những khó khăn    

   Nhiều đoàn viên nữ còn trẻ, trong độ tuổi sinh đẻ nên ảnh hưởng đến thời 

gian công tác.  

Đội ngủ còn thiếu, thường xuyên có sự biến động nên ảnh hưởng đến 

công tác giảng dạy ở trường cũng như hoạt động công đoàn.     

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII; Nghị quyết Hội đồng 

nhân dân các cấp nhiệm kì 2021-2026; tiếp thực hiện Nghị quyết Đại hội Công 

đoàn huyện khóa VIII, nhiệm kì 2018-2023; thực hiện chủ đề hoạt động công 

đoàn năm 2021 là “ Nâng cao chất lượng cán bộ công đoàn cơ sở” 

Bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của ngành giáo dục và đào tạo năm 

học 2021-2022; tiếp tục thực hiện có kết quả Kết luận số 51-KL/TW ngày 

30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW 8 khóa 

XI về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. 

Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, tổ chức phong trào 

thi đua yêu nước trong đơn vị, chào mừng các sự kiện chính trị, lịch sử trọng đại 

của quê hương, đất nước. Phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu về kế hoạch 

chuyên môn và của công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh. 

Cụ thể tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như sau: 



1. Làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục đường lối, chủ trương của 

Đảng, pháp luật của nhà nước đến toàn thể cán bộ đoàn viên. 

2. Làm tốt chức năng, nhiệm vụ bảo vệ quyền và lợi chính đáng của đoàn 

viên, tham gia hiệu quả vào công tác quản lý trong nhà trường theo đúng Điều lệ 

Công đoàn Việt Nam đã quy định. 

3. Phối hợp với Nhà trường tổ chức triển khai và thực hiện nghiêm túc   

cuộc vận động:“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh”, Thực hiện có hiệu quả Chủ đề năm học 2021-2022 của Ngành:“ Tích 

cực đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục” 

Thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước như: “Dạy tốt - Học tốt”, 

tích cực hưởng ứng các cuộc thi GVDG, Bồi dưỡng học sinh giỏi; Viết và áp 

dụng SKKN, Đề tài khoa học, viết và áp dụng đề tài khoa học sư phạm ứng 

dụng. 

 4. Tiếp tục củng cố và đẩy mạnh hoạt động xây dựng tổ chức Công đoàn 

vững mạnh góp phần xây dựng Đảng 

 5. Chủ động bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn cho 

BCH; tổ trưởng công đoàn, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện 

Điều lệ Công đoàn Việt Nam. 

  III. CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG VÀ CHỈ TIÊU CỤ THỂ 

1. Nhiệm vụ và giải pháp về công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên 

và người lao động 

Thực hiện có hiệu quả Chủ đề năm học 2021-2022 của ngành Giáo dục và 

Đào tạo Quảng Trị: “Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục”. Đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, vận động đoàn viên, người lao động thực 

hiện tốt chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước, nhiệm vụ của ngành giáo dục và tổ chức Công đoàn. Tuyên truyền 

nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần gương mẫu, chuẩn mực của nhà giáo và 

cán bộ quản lý giáo dục; tạo sự đồng thuận trong việc triển khai các chủ trương, 

quy định mới của ngành, đặc biệt là việc triển khai chương trình giáo dục phổ 

thông, sách giáo khoa mới. Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động thực hiện 

Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp 

ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Thường xuyên cập nhật, quán triệt 

nội dung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quyền, nhiệm vụ của 

cán bộ, giáo viên.  

Tiếp tục tổ chức tuyên truyền trong đoàn viên và người lao động về các 

Nghị quyết của Đảng và Nghị quyết của Công đoàn các cấp. Tổ chức tuyên 

truyền, quán triệt, triển khai Nghị quyết số 02/NQ-TW, ngày 12/6/2021 của Bộ 

Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình 

hình mới cho cán bộ đoàn viên, người lao động. 

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tiếp tục đẩy mạnh thực 

hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “học tập và làm theo tư tưởng đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn Nghị quyết Trung ương IV khóa XII về tăng 

cường, xây dựng chỉnh đốn Đảng, chống nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển 

hóa”. 



Đẩy mạnh phong trào xây dựng đơn vị đạt danh hiệu văn hóa các cấp, gia 

đình đoàn viên đạt gia đình văn hóa. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, 

thể thao nhân dịp kỉ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của quê 

hương, đất nước, của công đoàn các cấp và của ngành Giáo dục- Đào tạo để thu 

hút đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia. 

- Giáo dục đoàn viên nhận thức sâu sắc và nêu cao tinh thần dân chủ phê 

bình và tự phê bình, tích cực đấu tranh chống lại các hiện tượng tiêu cực trong 

giáo dục tại nhà trường. 

 Chỉ tiêu phấn đấu: 

- 100% ĐVCĐ có tư tưởng chính trị vững vàng. 

- 100% ĐVCĐ chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật nhà nước, 

qui định của địa phương nơi cư trú, nội qui cơ quan. 

 Biện pháp thực hiện: 

- Công đoàn thường xuyên phổ biến các văn bản, chính sách mới liên 

quan đến đoàn viên thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ hàng tháng, để ĐV 

biết và thực hiện đúng. 

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong nhà trường để tăng cường tính tự 

chủ, tự tự chịu trách nhiệm của đoàn viên.        

            2. Đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống, bảo vệ lợi ích chính đáng cho 

đoàn viên theo hướng thiết thực. 

Nhiệm vụ và giải pháp về đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính 

đáng của đoàn viên, người lao động. 

Tập trung thực hiện tốt chức năng chăm lo, đại diện bảo vệ quyền và lợi 

ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên là cán bộ, viên chức, người lao động 

trong đơn vị. Đặc biệt quan tâm đến việc thực hiện chế độ chính sách, những chế 

độ ưu tiên, ưu đãi đặc thù ngành nghề, vùng đối với nhà giáo; chế độ nghỉ phép, 

ốm đau, nghỉ thai sản. Phối hợp với chính quyền tập trung quan tâm chăm lo, hỗ 

trợ cán bộ đoàn viên gặp thiên tai, hoạn nạn rủi ro trong cuộc sống. 

Tích cực phối hợp với thủ trưởng đơn vị thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở 

cơ sở, tổ chức Hội nghị viên chức ngay từ đầu năm học; chỉ đạo để Ban thanh 

tra nhân dân hoạt động hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật. Đối với 

CĐCS trong đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, tiếp tục xây dựng mối quan hệ hài 

hòa, ổn định, tổ chức xây dựng, thương lượng, ký kết, thực hiện thỏa ước lao 

động tập thể với những điều khoản hơn cho người lao động. 

Đẩy mạnh các hoạt động tương thân, tương ái trong đoàn viên và người 

lao động; các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, xã hội – từ thiện, tình nghĩa; tiếp tục 

triển khai vận động có hiệu quả Chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn”. 

Tích cực triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 và các 

bệnh dịch khác đảm bảo an toàn, chăm lo sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, người 

lao động; phối hợp làm tốt công tác vệ sinh, an toàn lao động trong trường học. 

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình phúc lợi ưu đãi cho 

đoàn viên, huy động mọi nguồn lực để chăm lo cho cán bộ giáo viên. 

    3. Nhiệm vụ và giải pháp về tổ chức phong trào thi đua yêu nước 

trong cán bộ, viên chức, lao động 

    3.1. Công đoàn với phong trào thi đua “Hai tốt”:   



     Công đoàn phối hợp với chuyên môn tổ chức vận động ĐV-LĐ đẩy 

mạnh phong trào thi đua Hai tốt, đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập theo 

hướng tích cực, phát huy tính tự chủ của người học. Các tổ CĐ tổ chức vận động 

giáo viên đăng ký thao giảng, dự giờ học hỏi kinh nghiệm, dạy học theo chủ đề 

và sử dụng đồ dụng dạy học hiệu quả. Nắm vững chương trình, sgk theo chương 

trình giáo dục phổ thông 2018.  
    

          Chỉ tiêu phấn đấu:          

 - 100% ĐV có hồ sơ - giáo án, giờ dạy đạt từ loại Khá trở lên. 

           - GV giỏi cấp trường: 47/47 đoàn viên. Đạt 100% 

           - Lao động TT: 56/56, đạt 100%; CSTĐCS: 09, đạt 16,07; CSTĐCT: 02, 

đạt 3,57%. 

     3.2. Công đoàn với phong trào “xây dựng trường học thân 

thiện, học sinh tích cực” 
    Đẩy mạnh công tác tuyên truyền CBGV-NV và người lao động trong đơn 

vị tiếp tục giữ vững, phát huy các kết quả đạt được về xây dựng trường học thân 

thiện, học sinh tích cực. 

  Phối hợp với nhà trường xây dựng lồng ghép các tiêu chí  thi đua vào 

chương trình hành động cụ thể từng tháng, năm. 

  3.3. Công đoàn với cuộc vận động “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương tự 

học và sáng tạo” 

 Tuyên truyền, vận động CBGV-NV không ngừng tự học, đổi mới, sáng 

tạo. Phối hợp chuyên môn phát động phong trào viết SKKN và cùng hội đồng 

khoa học nhà trường tổ chức chấm SKKN. Phấn đấu mỗi tổ có một đề tài khoa 

học sư phạm ứng dụng. 

      Chỉ tiêu phấn đấu: 100% sáng kiến kinh nghiệm đạt từ Khá trở lên. 

3.4. Công đoàn với phong trào “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”             

         Nâng cao nhận thức và đổi mới hoạt động nữ công, động viên nữ đoàn 

viên lao động thực hiện tốt phong trào cố gắng vươn lên trong giảng dạy và công 

tác. 

       Chỉ tiêu phấn đấu: 100% CBGV nữ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, 

xây dựng gia đình văn hóa…      

          3.5. Tiếp tục triển khai cuộc vận động: “Dân chủ - Kỷ cương - Tình 

thương - Trách nhiệm” 

  Tuyên truyền, vận động đoàn viên nêu cao tinh thần dân chủ. Chấp hành 

tốt nội quy, quy định của đơn vị. Coi trọng kỉ luật lao động. 

Chỉ tiêu phấn đấu: 100% CBĐV chấp hành tốt nội quy, quy định của đơn 

vị.  

4. Công tác xây dựng tổ chức Công đoàn  
          Tổ chức học tập điều lệ Công đoàn và phát triển đoàn viên mới (đối với 

CBGV-NV mới hợp đồng và nhận công tác). 

  Xây dựng kế hoạch, nội dung hoạt động công đoàn phù hợp với nhiệm 

vụ của nhà trường trong năm học, phát hiện và bồi dưỡng những đoàn viên ưu tú 

giới thiệu cho Đảng. 



           Tham gia góp ý xây dựng Đảng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem 

xét kết nạp. 

  Phối hợp cùng nhà trường xây dựng quy chế hoạt động dân chủ trong cơ 

quan, quy chế chi tiêu nội bộ trong đơn vị. 

         5. Các chỉ tiêu cụ thể về thi đua:   

           - Tập thể:   

 + Tổ CĐXS: 08. Đạt tỉ lệ 100% 

+ Đơn vị: CĐCS hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ 

- Cá nhân:  

- 56 ĐVCĐXS. Đạt 100% 

          - LĐLĐ huyện khen: 03 ĐV. 
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