CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC TP. HCM
CĐCS TRƯỜNG THPT MARIE CURIE
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 9/2021
I. Công tác tổ chức: Ổn định công tác tổ chức đầu năm, TTCĐ rà soát việc
thực hiện các nội dung trong Sổ sinh hoạt Công đoàn
II. Công tác tuyên giáo: Tập trung tuyên truyền các chủ trương, chính sách
của thành phố ứng phó với dịch COVID 19
III. Một số công tác trọng tâm tháng 9:
- Tổ chức trung thu 2021 : (ngày thứ ba 21/9/2021)
+ Gởi quà tặng cho các cháu thiếu nhi theo nghị quyết hội nghị CBCCVC
+ Thực hiện Video Clip ca nhạc (Đội văn nghệ) chúc các cháu vui trung thu.
- Ổn định công tác dạy và học trực tuyến.
- Tham gia quỹ tương trợ ngành:
+ TTCĐ thu và nộp cho Thầy Đồng Văn Đạt ( Mẫu danh sách đính kèm )_
Hạn chót 15/10/2021
+ Mức tham gia: 60.000/đoàn viên/năm học
- Thực hiện hồ sơ đề nghị hỗ trợ CĐ viên là F0 theo công văn của CĐ ngành:
+ Đợt 1: 04 CĐV, đợt 2: 03 CĐV, đợt 3: 01 CĐV (3.000.000/đoàn viên )
+ Các trường hợp tiếp theo thông qua TTCĐ gởi hồ sơ về BCH để thực hiện.
- Triển khai kế hoạch thi đua dạy tốt học tốt do CĐN phát động
+ Tổ chức đăng ký qua link từ 01/10 – 15/10.
+ Thời gian thực hiện: Từ 15/10 đến 20/11
+ BCH CĐ sẽ cũng tham gia dự.
- Thông báo chương trình vay quỹ CEF
- Lập danh sách CĐV khó khăn để nhận quà hỗ trợ ( 1 PHHS của lớp 12A11
hỗ trợ 50 phần quà )
- Tổ chức quyên góp trong đội ngũ CB-GV-CNV để tham gia chương trình
“Máy tính cho em ” do Công đoàn ngành và Sở giáo dục phát động. TTCĐ tổ
chức quyên góp trong tổ và nộp về thầy Đồng Văn Đạt. Hạn chót 30/9/202
(Công văn đính kèm )
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