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CĐCS PHƯỜNG CÁT LÁI 
____________ 

Số 01 - CT/CĐ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Cát Lái, ngày 28 tháng 02 năm 2019 

CHƯƠNG TRÌNH  
HOẠT ĐỘNG CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC, LAO ĐÔṆG  VÀ HOAṬ CÔNG ĐOÀN 

 NĂM 2019 

 Căn cứ vào Chương trình Số: 03/CTr-LĐLĐ ngày 16/02/2019 của Liên đoàn Lao đôṇg quâṇ 2 và Nghi ̣quyết số 217NQ/ĐU ngày 

10/01/2019 của Đảng ủy phường về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, công tác xây dựng chính quyền và 

công tác vận động Nhân dân phường năm 2019. Ban chấp hành Công đoàn cơ sở phường xây dựng chương trình hoaṭ đôṇg công nhân 

viên chức, Lao đôṇg và hoaṭ đôṇg Công đoàn phường năm 2019, với các nội dung cụ thể như sau:  
 

Tháng Nội dung Thời gian - địa điểm Cán bộ phụ trách 

Tháng 01/2019 - Họp Ban chấp hành định kỳ triển khai công tác quý I/2019. 

- Phối hơp̣ với Thủ trưởng cơ quan tổ chức hop̣ CB.CNVC phường để 

lắng nghe, trao đổi những tâm tư tình cảm và nguyêṇ voṇg CB.CNVC; 

qua đó kip̣ thời giải quyết có hiệu quả quyền, lợi ích hợp pháp, chính 

đáng cho CB.CNVC theo quy điṇh. 

- Vận động các nguồn lực xã  hội chăm lo Tết Nguyên đán cho Cán bô ̣

công nhân, viên chức phường và lao đôṇg  nhập cư trên điạ bàn 

phường.  

- Hop̣ bình xét khen thưởng đối với tâp̣ thể và cá nhân có thành tích 

xuất sắc trong hoaṭ đôṇg Công đoàn năm 2018. 

- Xây dưṇg dư ̣toán công đoàn năm 2019 

Từ 01/01 - 10/01/2019 

Từ ngày 10/01 - 

20/01/2019 

 

 

Từ ngày 05/01 - 

10/01/2019 

 

Từ ngày 15/01 - 

20/01/2019 

Ban chấp hành 

Ban chấp hành và toàn 

thể công đoàn viên 

phường 

Ban chấp hành 

 

Đ/c Nguyêṭ, Trinh 

Đ/c Hương, Nguyêṭ, 
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Tháng Nội dung Thời gian - địa điểm Cán bộ phụ trách 

- Tổ chức Hôị nghi ̣Cán bô ̣công chức năm 2019 (Thông qua quy chế 

phối hơp̣ hoaṭ đôṇg và công tác chăm lo cho cán bô ̣công chức, nhân 

viên phường giữa Thủ trưởng cơ quan và Ban chấp hành Công đoàn 

phường năm 2019; Quy chế chi tiêu nôị bô ̣năm 2019). 

- Phát đôṇg ra quân tổng vệ sinh môi trường thưc̣ hiêṇ phong trào 

“Cổng sở văn minh - sac̣h - đep̣” và phong trào “5 không - 3 sạch”. 

- Tham gia các hoạt động “ Mừng Đảng - Mừng xuân” như: Hôị thi 

“Nét đep̣ vào xuân”, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, thi nấu bánh 

Tét, bày mâm quả và thi làm cành Mai, Cành Đào ngày Tết. 

- Tổ chức thăm hỏi cán bô ̣công chức, nhân viên phường và Tứ thân 

phu ̣mâũ, con cán bô ̣công chức, nhân viên phường khi ốm đau hay 

qua đời (nếu có). 

Từ ngày 01/01 - 

05/01/2019 

Hôị trường UBND 

phường 

Từ ngày 25/01 - 

01/2/2019 

Tại UBND phường  

và 3 khu phố 

Từ ngày 25/01 - 

02/2/2019 

Taị Trung tâm văn hóa 

Q2 và đình Phong Phú 

Kim Dung, Trinh 

 

Ban chấp hành và toàn 

thể công đoàn viên 

phường 

Đ/c Hương, Nguyêṭ, 

Kim Dung, hữu Hoàng, 

Giao Chi 

Ban chấp hành 

 

Tháng 02/2019 - Phối hơp̣ với Thủ trưởng cơ quan tổ chức hop̣ CB.CNVC phường để 

lắng nghe, trao đổi những tâm tư tình cảm và nguyêṇ voṇg CB.CNVC; 

qua đó kip̣ thời giải quyết có hiệu quả quyền, lợi ích hợp pháp, chính 

đáng cho CB.CNVC theo quy điṇh. 

- Phối hơp̣ Hôị LHPN phường tiếp tục phát động phong trào thi đua 

“Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng  tạo” gắn với việc đầy mạnh 

chuyên đề học tập và làm theo Bác về “ Xây dựng ý thức tôn trọng nhân 

dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019. 

- Rà soát danh sách Công đoàn viên viên ưu tú giới thiệu cho Đảng 

xem xét kết nap̣. 

- Phối hơp̣ đồng chí Thủ trưởng cơ quan (Đ/c chủ tic̣h UBND phường) 

tổ chức hop̣ măṭ tất niên cho toàn thể cán bô ̣ công chức, nhân viên 

phường . 

Từ 10/02 - 20/2/2019 

 

 

Từ 20/02 - 28/2/2019 

 

 

 

 

Từ 25/02 - 28/2/2019 

 

Từ 25/02 - 28/2/2019 

Ban chấp hành và toàn 

thể công đoàn viên 

phường 

 

Đ/c Hương, Nguyêṭ 

 

 

 

 

Ban chấp hành và toàn 

thể công đoàn viên 

phường 

Ban chấp hành 
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Tháng Nội dung Thời gian - địa điểm Cán bộ phụ trách 

- Phối hơp̣ Hôị LHPN phường tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả 

Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Liên 

đoàn Lao động quâṇ 2 về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Chiến lược quốc gia về bình đẳng 

giới; Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em; Chiến lược dân số và 

sức khỏe sinh sản; Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam. 

- Xây dưṇg Chương trình công tác năm 2019; đồng thời chỉ đaọ Ủy 

ban kiểm tra Công đoàn xây dưṇg Kế hoac̣h thưc̣ hiêṇ công tác kiểm 

tra năm 2019. 

- Tổ chức thăm hỏi cán bô ̣ công chức, nhân viên phường và Tứ thân 

phu ̣ mâũ, con cán bô ̣ công chức, nhân viên phường khi ốm đau hay 

qua đời (nếu có). 

 

Từ 25/02 - 08/3/2019 

 

 

 

 

 

Từ 28/02 - 05/3/2019 

 

 

 

 

 

Đ/c Võ Văn Huynh 

 

Ban chấp hành 

 

Tháng 03/2019 - Phối hơp̣ với Thủ trưởng cơ quan tổ chức hop̣ CB.CNVC phường để 

lắng nghe, trao đổi những tâm tư tình cảm và nguyêṇ voṇg CB.CNVC; 

qua đó kip̣ thời giải quyết có hiệu quả quyền, lợi ích hợp pháp, chính 

đáng cho CB.CNVC theo quy điṇh. 

- Hop̣ Ban chấp hành Công đoàn phường triển khai các hoaṭ đôṇg kỷ 

niêṃ ngày quốc tế Phu ̣nữ (8/3) và ngày quốc tế haṇh phúc (20/3) và 

bình xét tuyên dương khen thưởng phong trào “Giỏi viêc̣ nước – Đảm 

viêc̣ nhà” năm 2018. 

- Quán triêṭ triển khai Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của 

Chính phủ ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ 

quan. 

- Phối hợp Hôị LHPN phường tổ chức tuyên truyền về xây dựng người 

phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước và các hoạt 

động văn hoá, văn nghệ - thể dục thể thao và họp mặt cán bộ nữ kỷ 

Ngày 10/3/2019 -  Ngày 

20/3/2019  

 

 

Ngày 01/3/2019 -  Ngày 

05/3/2019  

 

Từ 4/3 - 10/3/2019 

HT.UBND phường 

Từ 4/3 - 10/3/2019 

(Tại Trung tâm VHTT 

Ban chấp hành và toàn 

thể công đoàn viên 

phường 

 

Ban chấp hành và toàn 

thể công đoàn viên 

phường 

Ban chấp hành (Giao 

đ/c Chi tham mưu thưc̣ 

hiêṇ) 

Ban chấp hành và toàn 

thể công đoàn viên 
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Tháng Nội dung Thời gian - địa điểm Cán bộ phụ trách 

niệm ngày QTPN (8/3). 

- Tổ chức họp mặt kỷ niệm 109 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1979 

năm Khởi Nghĩa Hai Bà Trưng gắn với sinh nhâṭ cho các công đoàn 

viên có ngày sinh trong quý 1/2019. 

- Tham mưu xây dưṇg nôị dung phối hơp̣ giữa Thủ trưởng đơn vi ̣với 

Ban chấp hành Công đoàn về công tác chăm lo cho Cán bô ̣công chức, 

nhân viên phường năm 2019. 

- Kiêṇ toàn nhân sư ̣Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn và Ủy viên Ủy 

Ban kiểm tra Công đoàn phường (nhiêṃ kỳ 2017 - 2022). 

- Tham gia các hoaṭ đôṇg phong trào và tham dư ̣các cuôc̣ hop̣ do Liên 

đoàn lao đôṇg quâṇ phát đôṇg. 

- Tổ chức thăm hỏi cán bô ̣ công chức, nhân viên phường và Tứ thân 

phu ̣ mâũ, con cán bô ̣ công chức, nhân viên phường khi ốm đau hay 

qua đời (nếu có). 

phường) 

 

Từ 05/3 - 08/3/2019 

 

Từ ngày 01/3 - 

03/2019 

Từ ngày 15/3 - 

25/2019 

Taị LĐLĐ quâṇ 

phường 

 

Đ/c Nguyêṭ, Trinh 

 

Đ/c Hương, Nguyêṭ, 

Huynh 

 

Ban chấp hành và 

Công đoàn viên 

phường 

Ban chấp hành 

Tháng 04/2019 - Họp Ban chấp hành định kỳ đánh giá kết quả hoaṭ đôṇg công nhân 

viên chức, Lao đôṇg và hoaṭ đôṇg Công đoàn phường quý I/2019 và 

triển khai công tác quý II/2019. 

- Phối hơp̣ với Thủ trưởng cơ quan tổ chức hop̣ CB.CNVC phường để 

lắng nghe, trao đổi những tâm tư tình cảm và nguyêṇ voṇg CB.CNVC; 

qua đó kip̣ thời giải quyết có hiệu quả quyền, lợi ích hợp pháp, chính 

đáng cho CB.CNVC theo quy điṇh. 

- Phối hơp̣ cán bô ̣Liên đoàn lao đôṇg quâṇ thưc̣ hiêṇ khảo soát và vận 

động các Doanh nghiêp̣ dưới 100 lao đôṇg để thành lập 02 Công đoàn 

cơ sở tại các doanh nghiệp đủ điều kiện. 

- Phối hợp cùng các Ban ngành đoàn thể phường tổ chức các hoạt 

động kỷ niệm 22 năm ngày thành lập Quận 2 (1/4) và tổ chức kỷ niệm 

44 năm ngày  giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước và lễ kỷ niệm 

Từ 10/4 – 20/4/2019 

 
 

Từ 10/4 – 15/4/2019 

Taị Hôị trường UBND 

phường 

Taị các Doanh nghiêp̣ 

trên điạ bàn phường 

 

Từ 10/4 - 30/4/2019 

 

Ban chấp hành và 

Công đoàn viên 

phường 

 

 

 

 

Ban chấp hành 

 

Đ/c Hương, Kim Dung 
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Tháng Nội dung Thời gian - địa điểm Cán bộ phụ trách 

ngày Quốc tế lao động 1/5. 

- Phát đôṇg Cán bô ̣công chức, nhân viên phường xây dưṇg Kế hoac̣h 

và đăng ký mô hình học tập và làm theo Bác năm  2019 về “ Xây dựng ý 

thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thưc̣ hiêṇ Nghi ̣

quyết Trung ương 4 (Khóa XII). 

- Thưc̣ hiêṇ Báo cáo Thu, Chi của công đoàn quý 1/2019 

- Tham dư ̣Hôị nghi ̣giao ban quý 1/2019 do Liên đoàn lao đôṇg quâṇ 

tổ chức. 

- Tham gia các hoaṭ đôṇg phong trào do Liên đoàn lao đôṇg quâṇ phát 

đôṇg. 

- Phối hơp̣ Thủ trưởng cơ quan tổ chức hop̣ Cán bô ̣công chức, nhân 

viên phường lấy ý kiến và thống nhất về chuyến tham quan nghỉ mát 

năm 2019. 

- Tham mưu thưc̣ hiêṇ nôị dung Chương trình tổ chức chuyến tham 

quan nghỉ mát Cán bô ̣công chức, nhân viên phường năm 2019. 

- Phối hơp̣ Thủ trưởng cơ quan chăm lo đồng phuc̣ năm 2019 cho Cán 

bô ̣công chức, nhân viên phường. 

- Phát đôṇg Chương trình “Áo dài – trao gởi yêu thương” trao tăṇg cho 

nữ công nhân, giáo viên, hoc̣ sinh (con công nhân viên chức, Lao 

đôṇg) vùng ven ngoaị thành có hoàn cảnh khó khăn. 

- Phát đôṇg toàn thể Cán bô ̣ công chức, nhân viên phường thưc̣ hiêṇ 

“Ngày thứ 7 – tình nguyêṇ” ra quân tổng vê ̣ sinh xung quanh tru ̣ sở 

UBND phường và phòng làm viêc̣ góp phần thưc̣ hiêṇ “Công sở văn 

minh – sac̣h – đep̣” thiết thưc̣ chào mừng kỷ niêṃ ngày  giải phóng 

Miền Nam thống nhất đất nước và lễ kỷ niệm ngày Quốc tế lao động 

1/5. 

 

Từ 5/4 - 20/10/2019 

 

 
 

Từ 01/4 - 10/4/2019 
 

Từ 10/4 - 15/4/2019 

Taị LĐLĐ quâṇ 

Từ 01/4 - 05/4/2019 
 

Từ 06/4 - 10/4/2019 

Taị HT. UBND  

phường 
 

Từ 06/4 - 10/4/2019 

 

Từ 08/3 - 29/4/2019 

 

 

 

 

 

 

 

Ban chấp hành và 

Công đoàn viên 

phường 

 

Ban chấp hành và 

Công đoàn viên 

phường 

 

 

Đ/c Nguyêñ Lê ̣Trinh 

Đ/c Phaṃ Văn Hương 

Ban chấp hành và 

Công đoàn viên  

 

Ban chấp hành và 

Công đoàn viên 

Đ/c Nguyêṭ , Kim 

Dung, Lê ̣Trinh 

 

Đ/c Nguyêṭ , Trinh, 

Kim Dung, Giao Chi 

Ban chấp hành và 

Công đoàn (Giao đ/c 

Nguyêñ Thi ̣ Giao Chi 
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Tháng Nội dung Thời gian - địa điểm Cán bộ phụ trách 

- Tổ chức thăm hỏi cán bô ̣ công chức, nhân viên phường và Tứ thân 

phu ̣ mâũ, con cán bô ̣ công chức, nhân viên phường khi ốm đau hay 

qua đời (nếu có). 

- Phối hơp̣ Thủ trưởng cơ quan hop̣ bình xét thu nhâp̣ tăng thêm cho 

CB.CNVC phường then Nghi ̣quyết số 54/2017/QH13. 

Ngày 27/4/2019 

 

 

 

Từ 05/4 - 10/5/2019 

phu ̣trách) 

Ban chấp hành và 

Công đoàn (Giao đ/c 

Huynh, đ/c Hoàng phu ̣

trách) 
 

Ban chấp hành 

 

Đ/c Hương, Nguyêṭ 

Tháng 05/2019 - Phối hơp̣ với Thủ trưởng cơ quan tổ chức hop̣ CB.CNVC phường để 

lắng nghe, trao đổi những tâm tư tình cảm và nguyêṇ voṇg CB.CNVC; 

qua đó kip̣ thời giải quyết có hiệu quả quyền, lợi ích hợp pháp, chính 

đáng cho CB.CNVC theo quy điṇh. 

- Hop̣ Ban chấp hành Công đoàn triển khai các hoaṭ đôṇg thưc̣ hiêṇ 

“Tháng Công nhân” lần thứ 11 và bình xét tâp̣ thể và cá nhân tích cưc̣ 

hoc̣ tâp̣ và làm theo Bác năm 2019. 

- Tham dư ̣Lê ̃phát động “Tháng Công nhân” lần thứ 11, “Tháng an 

toàn vệ sinh lao động”, phong trào “Bàn tay vàng” năm 2019 do quâṇ 

và thành phố phát đôṇg. 

- Phối hợp cùng các Ban ngành đoàn thể phường tổ chức các hoạt 

động nhân kỷ niệm ngày sinh của Bác (19/5). 

- Hop̣ Ban tổ chức chuyến tham quan nghỉ mát năm 2019  Cán bô ̣

công chức, nhân viên phường  

- Tham gia các hoaṭ đôṇg phong trào do Liên đoàn lao đôṇg quâṇ phát 

đôṇg. 

- Tổ chức thăm hỏi cán bô ̣ công chức, nhân viên phường và Tứ thân 

phu ̣ mâũ, con cán bô ̣ công chức, nhân viên phường khi ốm đau hay 

qua đời (nếu có). 

Từ 10/5 - 20/5/2019 

 

 

Từ 05/5 - 10/5/2019 

 

Từ 10/5 - 20/5/2019 

 

Từ 15/5 - 25/5/2019 

 

Từ 20 - 28/5/2019 

Ban chấp hành và 

Công đoàn viên 

 

 

Ban chấp hành 

 

Ban chấp hành 

 

Đ/c Nguyêṭ, Giao Chi 

 

Ban chấp hành 

 

Ban chấp hành và 

Công đoàn viên 

Ban chấp hành 
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Tháng Nội dung Thời gian - địa điểm Cán bộ phụ trách 

Tháng 06/2019 

 

 

 

- Phối hơp̣ với Thủ trưởng cơ quan tổ chức hop̣ CB.CNVC phường để 

lắng nghe, trao đổi những tâm tư tình cảm và nguyêṇ voṇg CB.CNVC; 

qua đó kip̣ thời giải quyết có hiệu quả quyền, lợi ích hợp pháp, chính 

đáng cho CB.CNVC theo quy điṇh. 

- Phối hợp cùng Đoàn thanh niên tổ chức Khai mạc hè và kỷ niệm 

ngày Quốc tế thiếu nhi  (1/6) cho con Cán bô ̣công chức nhân viên 

phường. 

- Phối hơp̣ Thủ trưởng cơ quan tăṇg quà cho con Cán bô ̣ công chức 

nhân viên phường. 

- Vâṇ đôṇg con Cán bô ̣công chức nhân viên phường đăng ký tham gia 

Traị hè Thanh Đa năm 2019. 

- Tham gia các Hội thi do Quận hội tổ chức như: Thi Karaoke “Cả nhà 

cùng hát”; thi nấu ăn “Gia đình vào bếp” và tuyên dương “Gia đình 

haṇh phúc” năm 2019. 

- Phối hơp̣ hôị LHPN phường tổ chức Hôị nghi ̣chuyên đề “Xây dưṇg 

gia đình haṇh phúc”. 

- Tổ chức chuyến tham quan nghỉ mát cho Cán bô ̣ công chức nhân 

viên phường (Đơṭ 1). 

- Tổ chức thăm hỏi cán bô ̣ công chức, nhân viên phường và Tứ thân 

phu ̣ mâũ, con cán bô ̣ công chức, nhân viên phường khi ốm đau hay 

qua đời (nếu có). 

Từ 10/6 - 20/6/2019 

 

 

 

Ngày 01/6/2019 

 

Ngày 01/6/2019 

 

Từ 15/6 - 28/6/2019 

Từ 20/6 - 28/6/2019 

Từ 25/6 - 28/6/2019 

Từ 15/6 - 28/6/2019 

Ban chấp hành và 

Công đoàn viên 

 

 

Ban chấp hành 

 

Ban chấp hành 

 

Đ/c Nguyêṭ, Kim Dung 

 

Đ/c Nguyêṭ, Giao 

Chi, Dung, Trinh 
 

Ban chấp hành 

 

Ban chấp hành 

 

Ban chấp hành 

Tháng 07/2019 - Họp Ban chấp hành định kỳ đánh gia kết quả hoaṭ đôṇg quý II/2019 

triển khai công tác quý III/2019. 

- Phối hơp̣ với Thủ trưởng cơ quan tổ chức hop̣ CB.CNVC phường để 

lắng nghe, trao đổi những tâm tư tình cảm và nguyêṇ voṇg CB.CNVC; 

qua đó kip̣ thời giải quyết có hiệu quả quyền, lợi ích hợp pháp, chính 

Từ 5/7 – 15/7/2019 

 

Từ 10/7 – 20/7/2019 

 

Ban chấp hành 

 

Ban chấp hành và 

Công đoàn viên 
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Tháng Nội dung Thời gian - địa điểm Cán bộ phụ trách 

đáng cho CB.CNVC theo quy điṇh. 

- Thưc̣ hiêṇ Báo cáo Thu, Chi của Công đoàn quý 1/2019 

- Phối hơp̣ các đoàn thể phường tổ chức thăm thăm và tặng quà cho mẹ 

Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách nhân kỷ niệm ngày 

Thương binh liệt sĩ (27/7). 

 - Tổ chức chuyến tham quan nghỉ mát cho Cán bô ̣ công chức nhân 

viên phường (Đơṭ 2). 

- Tổ chức khám sức khỏe điṇh kỳ năm 2019 cho Cán bô ̣ công chức 

nhân viên phường. 

- Tham gia các hoaṭ đôṇg kỷ niệm 90 năm Ngày Thành lập Công đoàn 

Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019). 

- Tổ chức thăm hỏi cán bô ̣ công chức, nhân viên phường và Tứ thân 

phu ̣ mâũ, con cán bô ̣ công chức, nhân viên phường khi ốm đau hay 

qua đời (nếu có). 

- Phối hơp̣ Thủ trưởng cơ quan hop̣ bình xét thu nhâp̣ tăng thêm cho 

CB.CNVC phường then Nghi ̣quyết số 54/2017/QH13. 

 

 

Từ ngày 04/7/2019 – 

10/7/2019 

Từ 15/7 - 25/7/2019 
 

Từ 05/7 - 10/7/2019 

 

Từ 15/7 - 25/7/2019 
 

Từ 15/7 - 30/7/2019 

 

 

 

Từ 05/7 - 10/7/2019 

 

 

 

Đ/c Nguyêṭ, Lê ̣Trinh 

 

Ban chấp hành 
 

Ban chấp hành 

 

Ban chấp hành 

 

Ban chấp hành và 

Công đoàn viên 

Ban chấp hành 

 

Đ/c Hương, Nguyêṭ 

Tháng 08/2019 - Phối hơp̣ với Thủ trưởng cơ quan tổ chức hop̣ CB.CNVC phường để 

lắng nghe, trao đổi những tâm tư tình cảm và nguyêṇ voṇg CB.CNVC; 

qua đó kip̣ thời giải quyết có hiệu quả quyền, lợi ích hợp pháp, chính 

đáng cho CB.CNVC theo quy điṇh. 

- Phối hơp̣ các Ban ngành đoàn thể phường tổ chức hop̣ măṭ kỷ niêṃ 

Ngày Cách maṇg tháng Tám và quốc Khánh 02/9. 

- Tham gia các lớp bồi dưỡng tập huấn dài hạn, ngắn hạn về chuyên 

môn công đoàn, nhận thức về Đảng, buổi tọa đàm, hành trình về 

Nguồn trong năm. 

Từ 10/8 - 20/8/2019 

 

 

 

 

Từ 05/8 - 20/8/2019 

 

Ban chấp hành và 

Công đoàn viên  

 

 

 

Ban chấp hành và 

Công đoàn viên  
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Tháng Nội dung Thời gian - địa điểm Cán bộ phụ trách 

- Tiếp tuc̣ phối hơp̣ cán bô ̣Liên đoàn lao đôṇg quâṇ thưc̣ hiêṇ khảo 

soát và vận động các Doanh nghiêp̣ dưới 100 lao đôṇg để thành lập 02 

Công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp đủ điều kiện (Hoàn tất hồ sơ gửi 

về LĐLĐ quâṇ). 

- Tổ chức thăm hỏi cán bô ̣ công chức, nhân viên phường và Tứ thân 

phu ̣ mâũ, con cán bô ̣ công chức, nhân viên phường khi ốm đau hay 

qua đời (nếu có). 

- Tham gia các hoaṭ đôṇg phong trào do Liên đoàn lao đôṇg quâṇ phát 

đôṇg. 

Từ 12/8 - 25/8/2019 

 

Từ 20/8 - 30/8/2019 

 

Ban chấp hành, 

UBKT Công đoàn và 

Công đoàn viên  

Đ/c Hương, Nguyêṭ, 

Kim Dung, Hoàng 

Ban chấp hành 

 
 

Ban chấp hành và 

Công đoàn viên  

Tháng 09/2019 - Phối hơp̣ với Thủ trưởng cơ quan tổ chức hop̣ CB.CNVC phường để 

lắng nghe, trao đổi những tâm tư tình cảm và nguyêṇ voṇg CB.CNVC; 

qua đó kip̣ thời giải quyết có hiệu quả quyền, lợi ích hợp pháp, chính 

đáng cho CB.CNVC theo quy điṇh. 

- Phát đôṇg Cán bô ̣công chức, nhân viên phường đóng góp kinh phí 

hỗ trơ ̣ quy ̃ “Vì người nghèo”, “Mái ấm Công đoàn”, quy ̃ hoc̣ 

bổng…v… 

- Tổ chức trao tặng học bổng Nguyễn Đức Cảnh năm học 2019 - 2020 

cho con Cán bô ̣công chức, nhân viên phường có hoành cảnh khó khăn 

hoc̣ giỏi. 

- Tham gia lớp tâp̣ huấn cho đôị ngủ cán bô ̣công đoàn năm 2019 do 

quâṇ tổ chức. 

- Tham gia các hoaṭ đôṇg phong trào do Liên đoàn lao đôṇg quâṇ phát 

đôṇg. 

- Tổ chức thăm hỏi cán bô ̣ công chức, nhân viên phường và Tứ thân 

phu ̣ mâũ, con cán bô ̣ công chức, nhân viên phường khi ốm đau hay 

- Từ 10/9 - 20/9/2019 

 

 

 

 

- Từ 05/9 - 15/9/2019 

 

 

Từ 10/9 - 15/9/2019 

 

Từ 10/9 – 27/9/2019 

 

 

Ban chấp hành và 

Công đoàn viên  

 

 

 

Ban chấp hành và 

Công đoàn viên  

 

Ban chấp hành  

 

Ban chấp hành và 

UV.UBKT Công 

đoàn phường 

Ban chấp hành và 
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Tháng Nội dung Thời gian - địa điểm Cán bộ phụ trách 

qua đời (nếu có). Công đoàn viên  

 

Tháng 10/2019 - Họp Ban chấp hành định kỳ đánh gia kết quả hoaṭ đôṇg quý III/2019 

triển khai công tác quý IV/2019. 

- Phối hơp̣ với Thủ trưởng cơ quan tổ chức hop̣ CB.CNVC phường để 

lắng nghe, trao đổi những tâm tư tình cảm và nguyêṇ voṇg CB.CNVC; 

qua đó kip̣ thời giải quyết có hiệu quả quyền, lợi ích hợp pháp, chính 

đáng cho CB.CNVC theo quy điṇh. 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày 

thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10). Đồng thời tham gia các Hội 

thi do Quận hội tổ chức. 

- Phối hơp̣ Hôị LHPN, đoàn Thanh niên phường tổ chức Hôị thao, Hôị 

thi nấu ăn chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 

(20/10). 

- Phối hợp Hội Liên hiệp thanh niên phường tổ chức tuyên dương 

“Người con hiếu thảo” năm 2019. 

- Thưc̣ hiêṇ báo cáo Thu, Chi của Công đoàn quý 3/2019 

- Tham gia các hoaṭ đôṇg phong trào do Liên đoàn lao đôṇg quâṇ phát 

đôṇg. 

- Tổ chức thăm hỏi cán bô ̣ công chức, nhân viên phường và Tứ thân 

phu ̣ mâũ, con cán bô ̣ công chức, nhân viên phường khi ốm đau hay 

qua đời (nếu có). 

Từ 05/10 – 15/10/2019 

 

Từ 10/10 - 20/10/2019 

 

 

Từ 01/10 - 25/10/2019 

 

Từ 10/10 - 25/10/2019 

 

 

Từ 15/10 - 20/10/2019 

Ban chấp hành 

 

Ban chấp hành và 

Công đoàn viên  

 

Ban chấp hành 

 

Đ/c Nguyêṭ, Dung, 

Chi, Hoàng 

 

Đ/c Nguyêṭ, Chi 

 

Đ/c Nguyêṭ, Trinh 

 

Tháng 11/2019 - Hop̣ Ban chấp công đoàn bình xét tuyên dương ngương “Người tốt 

việc tốt” năm 2019 (hoàn chỉnh hồ sơ gửi về LĐLĐ quâṇ theo quy 

điṇh). 

Từ 05/11/ - 15/11/2019 

 

Ban chấp hành 
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Tháng Nội dung Thời gian - địa điểm Cán bộ phụ trách 

- Phối hơp̣ với Thủ trưởng cơ quan tổ chức hop̣ CB.CNVC phường để 

lắng nghe, trao đổi những tâm tư tình cảm và nguyêṇ voṇg CB.CNVC; 

qua đó kip̣ thời giải quyết có hiệu quả quyền, lợi ích hợp pháp, chính 

đáng cho CB.CNVC theo quy điṇh. 

- Tham gia các hoaṭ đôṇg phong trào do Liên đoàn lao đôṇg quâṇ phát 

đôṇg. 

- Tổ chức thăm hỏi cán bô ̣ công chức, nhân viên phường và Tứ thân 

phu ̣ mâũ, con cán bô ̣ công chức, nhân viên phường khi ốm đau hay 

qua đời (nếu có).  

Từ 10/11/ - 20/11/2019 

 

Ban chấp hành và 

Công đoàn viên  

 

 

Ban chấp hành 
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Tháng Nội dung Thời gian - địa điểm Cán bộ phụ trách 

Tháng 12/2019 - Hop̣ Ban chấp hành công đoàn phân công công tác chuẩn bi ̣ tài liêụ 

tổ chức Hôị nghi ̣Cán bô ̣công chức năm 2020 và bình xét thi đua khen 

thưởng năm 2019. 

- Phối hơp̣ với Thủ trưởng cơ quan tổ chức hop̣ CB.CNVC phường để 

lắng nghe, trao đổi những tâm tư tình cảm và nguyêṇ voṇg CB.CNVC; 

qua đó kip̣ thời giải quyết có hiệu quả quyền, lợi ích hợp pháp, chính 

đáng cho CB.CNVC theo quy điṇh. 

- Phối hơp̣ Thủ trưởng cơ quan hop̣ bình xét thu nhâp̣ tăng thêm cho 

CB.CNVC phường then Nghi ̣quyết số 54/2017/QH13. 

- Xây dưṇg Báo cáo kết quả hoaṭ đôṇg phong trào công nhân viên 

chức, Lao đôṇg và hoaṭ đôṇg Công đoàn phường năm 2019. 

- Thưc̣ hiêṇ các hồ sơ về công tác Kiểm tra của Ủy ban kiểm tra Công 

đoàn phường năm 2019 gửi về Liên đoàn Lao đôṇg theo quy điṇh.  

- Tham mưu xây dưṇg các tài liêụ phuc̣ vu ̣Hôị nghi ̣Cán bô ̣công chức 

năm 2020 

- Tổ chức Hôị nghi ̣Cán bô ̣công chức năm 2020. 

-  Tham gia các hoaṭ đôṇg phong trào do Liên đoàn lao đôṇg quâṇ phát 

đôṇg. 

- Tổ chức thăm hỏi cán bô ̣ công chức, nhân viên phường và Tứ thân 

phu ̣ mâũ, con cán bô ̣ công chức, nhân viên phường khi ốm đau hay 

qua đời (nếu có). 

- Khảo sát lập danh sách cán bộ công chứ, nhân viên phường và lao 

đôṇg nhập cư có hoàn cảnh khó khăn để chăm lo Tết Nguyên Đán 

2020. 

Ngày 01/12/2019 - 

10/12/2019 

 

Từ ngày 10/12 - 

20/12/2019 

 

 

Từ ngày 10/12 - 

20/12/2019 

 

 

Từ ngày 20/12/2019 - 

25/12/2019 
 

Từ ngày 10/12/2019 - 

20/12/2019 

Từ ngày 10/12/2019 - 

20/12/2019 

 

Từ ngày 25/12/2019 - 

30/12/2019 

 

Từ 20/12 - 30/12/2019 

Ban chấp hành 

 

Ban chấp hành và 

Công đoàn viên  

 

 

Ban chấp hành và 

Công đoàn viên  

Đ/c Nguyêṭ, Chi, 

Trinh 

Đ/c võ Văn Huynh 

 

Đ/c Nguyêṭ, Dung, 

Chi, Trinh 

 

Ban chấp hành và 

toàn thể CBCC- NV 

phường 

 

Ban chấp hành 
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Trên đây là dựng Chương trình hoaṭ đôṇg công nhân viên chức, Lao đôṇg và hoaṭ đôṇg Công đoàn phường năm 2019 của Ban 

chấp hành công đoàn cơ sở phường. 

 
 

    THÔNG QUA ĐẢNG ỦY PHƯỜNG                   TM.BCH CÔNG ĐOÀN PHƯỜNG 

                     CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

                              Phaṃ Văn Hương 


