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         LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG  
     THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH               
 CĐCS TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ  
   THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

Số: 512/ KH-CĐ        
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VI ỆT NAM 
               Độc lập – Tự do - Hạnh phúc  

 
         TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2016 

KẾ HOẠCH 
HOẠT ĐỘNG THÁNG CÔNG NHÂN  

LẦN 8 - NĂM 2016 
 

Thực hiện Kế hoạch số 122/ LĐLĐ ngày 11tháng 04 năm 2016 của Liên đoàn Lao 
động Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức “Tháng công nhân” lần 8 năm 2016, Ban 
Chấp hành công đoàn trường xây dựng kế hoạch thực hiện với nội dung cụ thể như sau:  
 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 
 - Nhằm vận động cán bộ viên chức hưởng ứng Tháng công nhân bằng những hoạt 
động có ý nghĩa tạo sự đoàn kết gắn bó giữa các đơn vị trong trường, làm việc với tinh thần 
trách nhiệm và quan tâm chăm lo cho công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, 
bản thân hoặc con bị bệnh nan y. 
 - Tổ chức các hoạt động tươi vui, thiết thực chào mừng ngày Giải phóng Miền Nam 
thống nhất đất nước 30/4, 130 năm ngày Quốc tế Lao động 1/5 và 126 năm ngày sinh Chủ 
tịch Hồ Chí Minh. 
 - Tổ chức các hoạt động sát hợp tình hình thực tiễn của đơn vị trên tinh thần tiết 
kiệm, chăm lo đúng đối tượng; sử dụng thật hiệu quả các nguồn tài chính trong hoạt động 
nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho nhiều người.  
 

II. CÁC HO ẠT ĐỘNG CHỦ YẾU: 

1- Chương trình “G ặp gỡ đối thoại”  giữa Ban Giám hiệu và cán bộ - Đoàn viên 
công đoàn: 

- Lắng nghe những sáng  kiến, cải tiến của cán bộ, công chức, viên chức, các ý kiến 
đổi mới theo hướng tích cực xây dựng nhà trường. 

- Các tổ công nđoàn có thể tổng hợp ý kiến của cán bộ công chức viên chức - đoàn 
viên và gửi về Văn phòng công đoàn (P.201) trước ngày 10/05/2016.  

- Thời gian tổ chức: 14h30 ngày 19/05/2016 (thứ năm) tại HT B ( HT 601) Số 97, Võ 
Văn Tần, Phường 6, Quận 3. 

2- Chương trình Biểu dương các cá nhân điển hình, tiêu biểu trong việc Học tập 
và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh: 
 
- Vận động giảng viên dạy tốt, có trách nhiệm với sinh viên và tích cực nghiên cứu 

khoa học; cán bộ nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, có sáng kiến cải tiến công việc đạt 
hiệu quả cao. 

- Tuyên dương cán bộ công đoàn và cán bộ công chức viên chức  đã có thành tích 
xuất sắc trong việc Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí 
Minh.   

 
- Biểu dương, khen thưởng các công đoàn viên đạt giải Văn nghệ, Thể thao trong Hội 

thi “Liên hoan tiếng hát Giáo viên toàn quốc lần thứ IV năm 2016” và “Hội thao công nhân 
viên chức lao động Nike Cup năm 2016” 
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- Thời gian tổ chức: 15h00 ngày 19/05/2016 (thứ năm) tại HT B ( HT 601) Số 97, Võ 
Văn Tần, Phường 6, Quận 3. 

3- Chương trình “Ngày hội cán bộ viên chức”    
 Hội diễn văn nghệ cán bộ viên chức năm 2016, tham gia tiệc buffet. 
Thời gian tổ chức (dự kiến): 16h00- 18h00 ngày 19/05/2016 tại HTA (HT 602). 

4-Chương trình “H ỗ trợ cán bộ viên chức vượt khó”  
Ban Thường vụ công đoàn trường sẽ xét chi tiền hỗ trợ cho 5 trường hợp công đoàn 

viên là nhân viên, giảng viên của trường có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi suất là 1.000.000 
đồng. Các tổ công đoàn lập danh sách và gửi  về văn phòng công đoàn trước ngày 
29/04/2016. 

5-Chương trình “H ỗ trợ tiền gửi tr ẻ mầm non”  
Ban Thường vụ công đoàn trường sẽ xét chi tiền hỗ trợ tiền gửi trẻ trong độ tuổi 

mầm non cho con của công đoàn viên. Một suất chi từ 150.000 đến 200.000 đồng. Các tổ 
công đoàn lập danh sách và gửi  về văn phòng công đoàn trước ngày 29/04/2016. 

III. T Ổ CHỨC THỰC HIỆN: 

1- Thành lập Ban Tổ chức “Tháng công nhân” năm 2016: 
- Đ/c Lê Anh Tuấn – Chủ tịch Công đoàn             - Trưởng Ban  
- Đ/c Nguyễn Thành Nhân – Phó Chủ tịch    - Phó Ban 
- Đ/c Hồ Minh Nhiên – Phó Chủ tịch     - Phó Ban 
- Đ/c Lê Xuân Trường – UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo  - Ủy viên 
- Đ/c Lê Thị Vũ Anh – UVTV, Trưởng Ban Nữ công   - Ủy viên 
- Đ/c Trương Mỹ Diễm – UV BCH, Phó Trưởng Ban Nữ công - Ủy viên 
- Đ/c Phạm Vinh Quang – UV BCH     - Ủy viên 
- Đ/c Trần Kiêm Việt Thắng  – UV BCH     - Ủy viên 

Ban Tổ chức có trách nhiệm chủ động phối hợp với các đơn vị trong trường và vận 
động cán bộ viên chức tích cực hưởng ứng “Tháng công nhân” lần 8 năm 2016. Cuối tháng 
5 có tổng kết, báo cáo kết quả cho Ban Chấp hành công đoàn để báo cáo về Liên đoàn Lao 
động TP.HCM.  

2- Kinh phí thực hiện 
- Chương trình “Gặp gỡ đối thoại”; Chương trình “Hỗ trợ cán bộ viên chức vượt 

khó” và Chương trình “Hỗ trợ tiền gửi trẻ mầm non” trích từ Quỹ Công đoàn. Bộ phận Tài 
chính công đoàn căn cứ vào phân bổ kinh phí cho hoạt động phong trào có trách nhiệm phối 
hợp thực hiện kế hoạch đề ra.   

- Chương trình “Ngày hội cán bộ viên chức” và chương trình “Sơ kết, biểu dương 
học tập theo gương Bác Hồ”xin hỗ trợ từ chính quyền. 
 

Trên đây là kế hoạch triển khai các hoạt động trong “Tháng Công nhân” lần 8 năm 
2016, đề nghị các tổ công đoàn tích cực tham gia hưởng ứng. 
 
 
Nơi nhận :                TM. BCH CÔNG ĐOÀN  
- Đảng ủy (để b/cáo);                                            CHỦ TỊCH  
- Ban Giám hiệu (để biết và hỗ trợ); 
- Ban Cán sự  LĐLĐ TP (để b/cáo);       (đã ký) 
- Ban Tuyên giáo LĐLĐ TP (để b/cáo);                                                               
- Công đoàn Ngành Giáo dục Việt Nam (để b/cáo);                                      

- UV BCHCĐ (để t/hiện);          Lê Anh Tuấn 
- Các Tổ CĐ (để t/hiện); 
- Lưu VPCĐ.             


