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LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP. HỒ CHÍ MINH 

CĐCS:TRƯỜNG CĐSP TRUNG ƯƠNG 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: … /KH-BCHCĐ TP. Hồ Chí Minh, ngày  …  tháng  10  năm 2020 

 

 

KẾ HOẠCH 

HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC: 2020-2021 

 

I – TÌNH HÌNH CHUNG 

 Năm học 2020 – 2021, dịch bệnh COVID-19 trên thế giới vẫn tiếp tục có chiều 

hướng tăng với hơn 30 triệu người nhiễm và hơn 01 triệu người tử vong. Các nước bị nhiễm 

đứng đầu vẫn là Mỹ, Ấn Độ, Brazin, Nga; tình hình COVID-19 ở các nước Đông Nam Á 

vẫn tăng với nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Ở Việt Nam, nhờ nỗ lực và phương pháp 

của Chính phủ cùng sự ủng hộ của toàn dân nên làn sóng COVID -19 đợt 2 gần như đã được 

khắc phục; cả nước đang trong cuộc sống bình thường mới và dồn nỗ lực để bảo vệ thành 

quả chống dịch của mình, trong đó có việc nghiên cứu chế tạo và đặt mua vắc xin. 

 Tháng 7 năm 2020, Luật Giáo dục chính thức có hiệu lực, Trường CĐSP Trung ương 

TP. Hồ Chí Minh chỉ được tuyển sinh ngành Giáo dục Mầm non, các ngành đào tạo giáo 

viên khác như: Giáo dục Đặc biệt, Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, Sư phạm Tiếng 

Anh bị ngưng tuyển sinh. Tháng 9,10 năm 2020 Nhà trường đã tổ chức tốt công tác tuyển 

sinh 2020, công việc tiếp theo là tổ chức bố trí, sắp xếp lại nhân sự trong Nhà trường theo 

Đề án Vị trí việc làm đã trình với Bộ Giáo dục&Đào tạo. Đây là công việc rất quan trọng, 

nhạy cảm, cần phải có lộ trình, công khai, minh bạch và được sự đồng thuận cao.  

 Trường CĐSP Trung ương TP. Hồ Chí Minh đã hoàn tất việc giới thiệu Hiệu trưởng 

mới, đang chờ Quyết định chính thức từ Bộ Giáo dục&Đào tạo. Nhà trường cũng đã hoàn 

tất việc tổ chức giới thiệu nguồn nhân sự cho công tác quản lý giai đoạn 2020-2025 và đang 

tổ chức các lớp học bồi dưỡng cho nhóm đối tượng này. Nhà trường cũng đã trình ra Bộ Đề 

án thành lập Hội đồng Trường theo quy định. 

DỰ THẢO 
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 Tình hình Tài chính của Nhà trường trong năm học 2020-2021 có nhiều thay đổi do 

các qui định mới của Bộ Tài chính theo hướng thắt chặt các khoản chi. Các ý kiến đóng góp 

cho hướng hoạt động mới của Nhà trường và đề xuất thay đổi, chỉnh sửa, bổ sung Quy chế 

Chi tiêu nội bộ cho phù hợp với các qui định mới của Bộ Tài chính là các nội dung quan 

trọng sẽ được bàn bạc, giải quyết trong Hội nghị CBCCVC 2020 dự kiến sẽ được tổ chức 

vào tháng 11 năm 2020. 

II – NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM 2020 -2021 

I- Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao 

động. Tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước. Tổ chức, triển 

khai các phong trào thi đua yêu nước. 

- Phối hợp với Chính quyền bổ sung, hoàn thiện Quy chế dân chủ cơ sở và tổ chức giám 

sát thực hiện nhằm đảm bảo đầy đủ mọi quyền lợi và nghĩa vụ của toàn thể cán bộ viên 

chức, người lao động (CBVC,NLĐ) trong Nhà trường.  

- Tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Nhà trường trong Hội nghị CBCCVC 

2020 với phương châm: “ Đoàn kết, phấn đấu vì một Nhà trường phát triển”. 

- Bổ sung nhân sự Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2019-2021; chỉ đạo Ban Thanh tra 

Nhân dân lập kế hoạch hoạt động, phân công nhân sự  phụ trách các mảng công việc, trong 

đó tập trung giám sát việc thực hiện Quy chế Chi tiêu nội bộ được bổ sung, chỉnh sửa và các 

nội dung khác của Nghị quyết Hội nghị CBCCVC 2020; tổ chức kiểm tra, giám sát việc 

thực hiện sắp xếp lại nhân sự, bố trí công việc trong Nhà trường và các chế độ, chính sách 

đối với CBVC,NLĐ sau tái bố trí. 

- Phát động phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” trong nữ CBVC,NLĐ 

năm học 2020-2021. 

II - Hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên và người lao động  

 Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, văn hóa, văn nghệ tạo không khí vui tươi, 

sôi nổi trong toàn trường:  

- Hội thao chào mừng ngày NGVN 20/11 cấp trường và cấp LĐLĐTP;  

- Tổ chức Tân niên Tân Sửu 2021; các hoạt động văn hóa văn nghệ đặc biệt chào mừng 

ngày QTPN 08/3; tổ chức chào mừng ngày Gia đình Việt Nam 28/6, ngày PNVN 20/10 theo 
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hướng hình thức đa dạng, nội dung phong phú và khuyến khích sự tham gia, tạo sự kết nối 

giữa các gia đình CBVC,NLĐ trong Nhà trường. 

- Tổ chức Du lịch Hè 2021; 

- Tổ chức trại Hè Thanh Đa; khen thưởng các cháu học giỏi; tổ chức Đêm Hội trăng rằm 

2021 với những hình thức mới, phong phú, phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi cho con em 

CBVC,NLĐ;  

 Các hoạt động chăm lo sức khỏe, đời sống vật chất cho CBVC,NLĐ 

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ năm 2021;  

- Cùng với Nhà trường tổ chức chăm lo đời sống cho CBVC,NLĐ trong dịp Tết Nguyên 

đán Tân Sửu 2021; … 

 Công tác xã hội 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội trong toàn trường: tổ chức quyên góp trong 

CBVC,NLĐ nhà trường xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương; thăm viếng người nghèo, cơ 

nhỡ, neo đơn; thăm mái ấm, nhà mở;….Khuyến khích các hoạt động xã hội có ý nghĩa do 

các Tổ Công đoàn tự tổ chức; đặc biệt là các hoạt động giúp đỡ, động viên những trường 

hợp đặc biệt khó khăn của CBVC,NLĐ ngay trong Tổ Công đoàn của mình. 

- Tiếp tục vận động CBVC,NLĐ quyên góp  để tặng học bổng Nguyễn Đức Cảnh 2021 

cho con CBVC,NLĐ.  

 Hoạt động Khối thi đua Công đoàn 6 LĐLĐTP: Tích cực tham gia các hoạt động của 

Khối thi đua CĐ 6 do Trường CĐKT Cao Thắng làm Khối trưởng (các hoạt động dự kiến tổ 

chức trong các tháng 4,5,6 năm 2021): Thi đua quyên góp xây dựng “Mái ấm Công đoàn” 

2021; tham gia các Hội thi  về Pháp luật, tay nghề, vệ sinh môi trường,… do Trường CĐKT 

Cao Thắng đăng cai; tham gia Hội thao Khối 6 được tổ chức tại Trường CĐ Công thương 

TP. Hồ Chí Minh. 

III - Công tác tuyên truyền, giáo dục trong CBVC,NLĐ  

- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục truyền thống, đường lối, chủ trương của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước; chủ trương Nghị quyết của tổ chức Công đoàn; tổ chức các 

hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhân các sự kiện quan trọng, các ngày Lễ, ngày kỷ niệm 

của đất nước và tổ chức Công đoàn. 
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- Đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh, vận động CBVC,NLĐ tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc” theo kế hoạch hoạt động chung của Đảng bộ và nhà trường.  

- Tiếp tục phối hợp với P. TTPC tổ chức Hội thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật 2021” 

trong toàn CBVC,NLĐ với những hình thức thi phong phú, hấp dẫn, chất lượng như: Thi cá 

nhân – Thi đồng đội online  Thi chung kết trực tiếp giữa các đội trên sân khấu. 

- Lập kế hoạch vận động toàn thể CBVC,NLĐ tham gia xây dựng môi trường Xanh-

Sạch-Đẹp, xây dựng “Trường học không thuốc lá”; không sử dụng rượu, bia, chất kích thích 

trong giờ làm việc;… 

- Vận động CBVC,NLĐ tham gia học tập nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ để phục 

vụ cho công tác chuyên môn. 

- Cùng tham gia với các trường trong Khối thi đua 6 viết bài đăng trên Sổ tay Công đoàn 

của LĐLĐTP. 

- Thực hiện công tác dư luận xã hội, quan tâm nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng, 

những vấn đề quan tâm, bức xúc của CBVC,NLĐ để kịp thời giải quyết và thông tin kịp 

thời về LĐLĐTP theo chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy. 

- Vận động CBVC,NLĐ tích cực tham gia các đợt hoạt động nhằm tuyên truyền chính 

sách, pháp luật của nhà nước về bình đẳng giới, dân số và sức khỏe sinh sản, phòng chống 

bạo lực gia đình, Chương trình hành động Quốc gia vì trẻ em do nhà trường và Đảng ủy và 

Công đoàn cấp trên tổ chức. 

- Đăng ký và tổ chức cho CBVC,NLĐ tham gia các hoạt động phù hợp và thiết thực với 

đơn vị do LĐLĐ TPHCM và CĐ GDVN tổ chức. 

IV - Công tác xây dựng tổ chức Công đoàn 

- Xây dựng quy chế làm việc của BCHCĐ, quy chế phối hợp với Ban Giám hiệu nhà 

trường.  

- Hoàn thiện và ban hành Quy chế Thi đua khen thưởng Công đoàn 2020.  

- Lập kế hoạch tham gia các hoạt động chung của Khối thi đua CĐ 6; tăng cường các 

hoạt động giao lưu, học tập, liên kết giữa các trường trong Khối 6.  



5 
 

- Thực hiện thu, chi, quản lý sổ sách, chứng từ kế toán; các khoản thu vận động xã hội, 

công nợ, tạm ứng, tạm giữ… đúng quy định; Dự trù kinh phí hoạt động hàng năm; xây dựng 

quy chế chi tiêu nội bộ. lập dự toán và quyết toán định kỳ gửi về LĐLĐTP đúng hạn; tiếp 

tục thực hiện tiết kiệm chi phí hành chính và chi phong trào theo Quyết định số 1910/QĐ-

TLĐ ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Tổng Liên Đoàn Lao động Việt Nam. 

- Giới thiệu ít nhất từ 04 đoàn viên Công đoàn ưu tú trở lên cho Đảng. 

 

BẢNG TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

STT Nội dung hoạt động Thời gian Phân công thực hiện 

1 

- Tổ chức khám sức khỏe cho toàn 

CBVC,NLĐ 2020. 

 

- Tổ chức các hoạt động chào 

mừng ngày 20/11 tại trường và 

LĐLĐ TP.HCM tổ chức. 

 

- Hội nghị CBCCVC 2021 

Tháng 9, 

10,11, 12 

/2020 

 

- BCHCĐ - Đ/c Nguyễn 

Mạnh Cường phụ trách 

chính. 

 

- BCHCĐ - Đ/c Đinh Văn 

Thạch phụ trách chính. 

 

- Nhà trường phối hợp với 

BCHCĐ. Các Tổ trưởng CĐ 

tập hợp ý kiến đóng góp của 

CBCVC,NLĐ trong toàn 

Trường.  

2 

- Phối hợp với nhà trường, tổ chức 

các hoạt động chăm lo đời sống cho 

CBVC,NLĐ và CBGV hưu trí trong 

dịp Tết Nguyên Đán. 

- Tổ chức Tân niên Tân Sửu 2021. 

Tháng tháng 

01,02/2021 

- Toàn BCHCĐ cùng các 

đ/c Tổ trưởng CĐ phụ trách. 

 

 

- Đ/c Nguyễn Đình Tình 

phụ trách. 

3 

- Tổ chức các hoạt động văn hóa 

đặc biệt chào mừng ngày QTPN 8/3.  

 

- Tổ chức và tham gia các hoạt 

động Hội thi, văn hóa văn nghệ của 

Đảng ủy Khối và các hoạt động 

phong trào chung của Khối Thi đua 

CĐ số 6.  

Tháng 

3,4,5/2021 

- Toàn BCHCĐ và các đ/c 

Tổ trưởng Công đoàn. Các 

đ/c: Nguyễn Đình Tình, 

Nguyễn Mạnh Cường, Đinh 

Văn Thạch, Nguyễn Thị 

Thanh Cảnh phụ trách các 

mảng được phân công; đ/c 

La Hoàng Dũng phụ trách 

chung, phối hợp với 

BCHCĐ các trường trong 
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STT Nội dung hoạt động Thời gian Phân công thực hiện 

 

- Phối hợp với P. TTPC tổ chức 

Hội thi trực tuyến”Tìm hiểu pháp 

luật 2021” trong toàn CBVC,NLĐ 

- Tổ chức hoạt động từ thiện, 

CTXH; vận động đóng góp “Mái ấm 

Công đoàn 2021”. 

Khối thi đua CĐ số 6 

 

- Đ/c La Hoàng Dũng phụ 

trách chính. 

 

 

- Toàn BCHCĐ và các đ/c 

Tổ trưởng Công đoàn. 

5 

- Tổ chức các hoạt động chào 

mừng ngày QTTN 01/6; khen 

thưởng con CBVC,NLĐ học tập tốt; 

Ngày GĐVN 28/6. 

- Tổ chức Tết trung thu 2021; phát 

học bổng Nguyễn Đức Cảnh  cho 

con CBVC,NLĐ. 

 

 

- Tổ chức du lịch hè 2021 cho 

CBVC,NLĐ. 

 

 

 

 

- Phối hợp với P. TCHC, P. TTPC 

tổ chức Hội thi trực tuyến “Tìm hiểu 

pháp luật năm 2020” với nhiều hình 

thức mới. 

 

- Chuẩn bị công tác xét thi đua 

Công đoàn cuối năm. 

Tháng 

6,7,8/2021 

- Toàn BCHCĐ và các Tổ 

trưởng CĐ. Các đ/c: 

Nguyễn Đình Tình, Nguyễn 

Mạnh Cường, Đinh Văn 

Thạch, Nguyễn Thị Thanh 

Cảnh phụ trách từng mảng 

riêng theo sự phân công của 

đ/c La Hoàng Dũng. 

 

- Đ/c Nguyễn Mạnh 

Cường lập kế hoạch; toàn 

BCHCĐ thực hiện kế hoạch 

theo sự phân công của đ/c 

La Hoàng Dũng. 

 

- Đ/c La Hoàng Dũng và 

Đinh Văn Thạch phụ trách 

chính. 

 

 

- Đ/c Nguyễn Đình Tình 

phụ trách chính cùng các Tổ 

trưởng Công đoàn. 

6 

- Tổng kết phong trào “Giỏi việc 

nước, đảm việc nhà 2020-2021”. 

- Xét thi đua Công đoàn cuối năm. 

 

 

- Tổng kết  hoạt động, báo cáo kết 

quả hoạt động công đoàn 2020-

Tháng 9 /2021 

- Toàn BCHCĐ và các Tổ 

trưởng Công đoàn. Đ/c 

Nguyễn Đình Tình phụ 

trách chính. 

 

- BCHCĐ và tất cả các 

CĐCS trong Khối thi đua 
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STT Nội dung hoạt động Thời gian Phân công thực hiện 

2021; Tổ chức xếp loại thi đua CĐ; 

CĐCS chấm điểm thi đua, bảo vệ 

danh hiệu thi đua trong khối thi đua 

CĐ số 6 và LĐLĐTP. 

CĐ số 6. Đ/c La Hoàng 

Dũng chịu trách nhiệm thực 

hiện hồ sơ báo cáo, đề nghị 

khen thưởng cuối năm. 

 

 

Nơi nhận:  T/M BCH CÔNG ĐOÀN 

 Ban CSGD&ĐT (để báo cáo); CHỦ TỊCH 
 Đảng ủy, BGH (để báo cáo);  

 Các TTCĐ (để thực hiện);  

 VPCĐ (để lưu).  

  La Hoàng Dũng 

 

 

 

 


