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KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 236/KH-CĐN, ngày 18/3/2022 của Công đoàn Giáo 

dục tỉnh Đắk Nông về tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2022; 

CĐCS trường THPT Phan Bội Châu xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện 

với các nội dụng cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Thông qua các hoạt động Tháng Công nhân năm 2022 nhằm khơi dậy 

truyền thống đoàn kết, sáng tạo, đồng thời phát huy vai trò tiên phong, tinh thần 

trách nhiệm của đoàn viên, người lao động trong thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị 

của đơn vị, đặc biệt đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, thích ứng với 

tình hình phòng, chống dịch Covid-19. 

- Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2022 nhằm thúc đẩy sự quan 

tâm của cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị trong chăm lo đoàn viên, 

người lao động, xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh theo tinh thần 

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 

của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong 

tình hình mới.  

2. Yêu cầu 

- Tổ chức thiết thực Tháng Công nhân gắn với Tháng hành động về An toàn, 

vệ sinh lao động năm 2022 và kỷ niệm 133 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5 có 

trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương và diễn 

biến của dịch bệnh Covid-19. 

- Huy động mọi nguồn lực xã hội, của người sử dụng lao động chăm lo tốt 

hơn đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động. 

II. CHỦ ĐỀ, NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Chủ đề: “Đoàn viên, người lao động: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, 

an toàn, thích ứng”. 

2. Nội dung hoạt động 

2.1. Tổ chức thực hiện Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt 

khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” 

- Vận động đoàn viên, người lao động hưởng ứng tham gia tích cực Chương 

trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại 
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dịch Covid-19” theo Kế hoạch số 231/KH-CĐN, ngày 28/02/2022 của Công đoàn 

ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông. 

- Xem kết quả tham gia Chương trình của đoàn viên, người lao động là tiêu 

chí quan trọng để bình xét thi đua, xếp loại tập thể, cá nhân trong năm học. 

2.2. Tổ chức Chương trình “Lắng nghe - Thấu hiểu - Chia sẻ”  

- Công đoàn cơ sở tổ chức lắng nghe đoàn viên, người lao động bày tỏ tâm 

tư, nguyện vọng, những vấn đề bức xúc, những câu chuyện cảm động cuộc sống; 

lựa chọn nội dung cấp bách, có tác động lớn, phạm vi ảnh hưởng rộng đến đông 

đảo đoàn viên, người lao động để có biện pháp giải quyết phù hợp, có hiệu quả; 

truyền thông kịp thời kết quả thực hiện.  

- Đối với những vấn đề đã có trong quy định thì giải thích để đoàn viên, 

người lao động hiểu rõ; đối với những vấn đề chưa có trong quy định thì chủ động 

phối hợp, đề xuất với cấp có thẩm quyền quan tâm giải quyết. Đối với những 

trường hợp đặc biệt khó khăn phát sinh trong thời gian diễn ra Chương trình, cần 

chung tay giải quyết, kịp thời động viên, chia sẻ với đoàn viên, người lao động.  

 - Thời gian thực hiện: Từ 01/5 đến 31/5/2022.  

 2.3. Tổ chức các hoạt động “Cảm ơn người lao động”  

 - Căn cứ điều kiện thực tế, công đoàn cơ sở đề xuất với thủ trưởng cơ quan, 

đơn vị lựa chọn các hình thức, hoạt động phù hợp để “Cảm ơn người lao động” 

đã gắn bó, đồng hành với cơ quan, đơn vị, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ vừa 

phòng, chống dịch bệnh, vừa hoàn thành tốt công tác chuyên môn, nhằm thể hiện 

sự trân trọng, ghi nhận người lao động là vốn quý của cơ quan, đơn vị.  

 - Thời gian thực hiện: Từ 01/5 đến 31/5/2022.  

 4. Công tác tuyên truyền và định hướng một số hoạt động khác  

 - Tuyên truyền nâng cao nhận thức toàn hệ thống công đoàn về mục đích, ý 

nghĩa, các hoạt động Tháng Công nhân gắn với hoạt động Tháng hành động về an 

toàn vệ sinh lao động; về truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân Việt Nam; 

về truyền thống, tinh thần bất diệt của Ngày Quốc tế Lao động 1/5; về phòng 

chống dịch bệnh Covid-19.  

 - Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh 

đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.  

 - Tiến hành thương lượng, đối thoại với người sử dụng lao động về việc làm, 

lương, thưởng, phúc lợi, điều kiện làm việc của người lao động ở các cơ sở giáo 

dục tư thục, dân lập.  

 - Phối hợp với chuyên môn tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi, viết sáng 

kiến, hội thảo đổi mới phương pháp dạy học...  

 - Tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động; tổ chức hoạt động văn nghệ, 

thể thao cho đoàn viên, người lao động tại cơ sở phù hợp với các cấp độ phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19.  

 - Tổ chức các cuộc gặp mặt, chia sẻ, đối thoại giữa người đứng đầu chính 

quyền, chuyên môn với đoàn viên, người lao động và tổ chức công đoàn. .  
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 - Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào “Lao 

động giỏi, lao động sáng tạo”; biểu dương đoàn viên tiêu biểu trong các phong trào 

thi đua, nhất là sơ kết phong trào thi đua “Công nhân, viên chức, lao động nỗ lực 

vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”.  

 - Tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; xây dựng tổ chức công 

đoàn vững mạnh toàn diện.  

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

 1. Công đoàn nhà trường 

 - Ban chấp hành công đoàn cơ sở phối hợp chặt chẽ với Thủ trưởng đơn vị 

về nội dung tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An 

toàn, vệ sinh lao động năm 2022. Qua đó, tranh thủ sự ủng hộ của cấp uỷ, chính 

quyền chuẩn bị các nguồn lực, cùng với việc xã hội hoá nguồn kinh phí để tổ chức 

hiệu quả công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động phù hợp với thực tế của 

cơ quan, đơn vị và diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19. 

- Phấn đấu tổ chức ít nhất một hoạt động chăm lo lợi ích cho đoàn viên, 

người lao động trong Tháng Công nhân. 

- Biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc 

trong Tháng Công nhân năm 2022.  

- Tăng cường nắm bắt diễn biến tư tưởng trong đoàn viên, người lao động để 

kịp thời định hướng dư luận, giải quyết bức xúc, duy trì và phát triển quan hệ lao 

động hài hòa, tiến bộ trong đơn vị.  

- Tổng hợp báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 

2022 về Văn phòng Công đoàn ngành trước ngày 02/6/2022.  

2. Các Tổ Công đoàn  

Triển khai Kế hoạch này này đến công đoàn viên Tổ mình. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động tháng công nhân năm 2022 của 

Công đoàn trường THPT Phan Bội Châu. Đề nghị các tổ chức, cá nhân liên quan 

triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả./. 

 

Nơi nhận:      

- Chi bộ, CĐN (báo cáo);  

- BGH (p/h); 

- Các Tổ CĐ (t/h); 

 - Lưu VPCĐ. 

                                                      

T.M BAN CHẤP HÀNH 

CHỦ TỊCH 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Lê Thanh Sơn 

 

 


