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BÁO CÁO 

Hoạt động của Công đoàn tháng 9- 

Kế hoạch tháng 10 năm học 2021 – 2022. 

 

I. Đánh giá tình hình hoạt động công đoàn tháng 9 

1. Công tác tư tưởng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của CĐCS 

 100% ĐV chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, pháp luật nhà nước, 

những quy định về phòng chống dịch bệnh, thiên tai. 

  2. Công tác tổ chức, phát triển đoàn viên  

  Tiếp nhận và kết nạp 04 giáo viên mới vào tổ chức Công đoàn.  

  3. Hoạt động Công đoàn 

  - Xây dựng Kế hoạch hoạt động Công đoàn năm học 2021-2022, Kế 

hoạch kiểm tra, Quy chế hoạt động, Quy chế chi tiêu nội bộ của Công đoàn. 

 - Xét sinh đẻ theo kế hoạch năm 2022 

TT Họ và tên  Chức vụ-Tổ Ghi chú 

1.  Lê Thị Lan Vy GV tổ Văn-GD  

2.  Nguyễn Thị Quyên GV tổ KHXH  

3.  Hoàng Thị Ái Nhi GV tổ Toán  

 - Đã hoàn thành các loại kế hoạch đầu năm, đăng kí thi đua nộp về LĐLĐ 

huyện. 

 - Tổ chức Tết Trung thu cho các cháu con ĐV. Gồm 80 suất quà trị giá 

2.400.000 đồng 

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

 4. Công tác tham mưu, phối hợp 

 Phối hợp với nhà trường tổ chức Hội nghị viên chức năm học 2021-2022.  

 Phối hợp với chuyên môn tổ chức vận động học sinh đến trường.  

 Phối với với nhà trường may đồng phục cho CBGV-NV 

           5. Công tác tài chính:  Đã hoàn thành thu công đoàn phí, Quỹ tham quan 

tháng 9. 

II. Kế hoạch hoạt động CĐCS tháng 10 

1. Phát động phong trào thi đua “Dạy tốt học tốt” chào mừng Kỉ niệm 91 

năm Ngày thành lập Hội LHPNVN (20/10/ 1930-20/10/2021) 

2. Phối hợp với BGH tổ chức hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường, thao 

giảng đảm bảo đúng quy định, khích lệ sự phấn đấu của giáo viên. 

3. Chỉ đạo Ban nữ công: Xây dựng Kế hoạch và tổ chức các hoạt động kỉ 

niệm 91 năm Ngày thành lập Hội LHPNVN (20/10/1930-20/10/2021). Đ/c 

Trinh- Trưởng Ban Nữ công 

Số: …   BC- CĐCS                                         Lao Bảo, ngày 29 tháng 9 năm 2021 

 



4. Tuyên truyền vận động giáo viên nêu cao tinh thần trách nhiệm trong 

công tác, phấn đấu đạt GVDG cấp trường, tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi 

văn hóa dự thi cấp huyện, phụ đạo học sinh yếu kém, tích cực tham gia các Hội 

thi thiết kế bài giảng Elearning, Tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham 

nhũng, Cuộc thi viết những kỉ niệm sâu sắc về mai trường năm 2021 do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo phát động… 

5. Phối hợp với nhà trường tổ chức tuần lễ “Học tập suốt đời”, thực hiện 

có hiệu quả chủ đề năm học 2021-2022 “Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng 

giáo dục”. 

6. Phối hợp với nhà trường kiểm tra nội bộ 04 GVNV  

7. Thu Công đoàn phí và Quỹ tham quan tháng 10/2021 .  

8. Tổ chức sinh hoạt công đoàn tháng 10; Phát động phong trào thi đua 

chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. 

 
 
 
Nơi nhận: 
- Chi bộ  (b/c); 
- Tổ, ĐVCĐ (đ/g; t/h); 

- Lưu CĐCS. 
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