LĐLĐ TỈNH HẬU GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CĐCS TRƯỜNG CĐCĐ

Số: 03/KH-CĐ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hậu Giang, ngày 05 tháng 03 năm 2018

KẾ HOẠCH
Tổ chức Họp mặt Kỷ niệm 108 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
và 1978 năm Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng
- Căn cứ Hướng dẫn số 2108/HD-TLĐ, ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Tổng
Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm công tác Nữ
công năm 2018;
- Căn cứ vào Hướng dẫn số 49/HD-LĐLĐ, ngày 12 tháng 02 năm 2018 của
Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang về việc Hướng dẫn Tổ chức các hoạt động kỷ
niệm 108 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1978 năm Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng;
- Căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị, nay Ban Chấp hành Công đoàn lập kế
hoạch chi tiết tổ chức họp mặt cụ thể như sau:
I. Mục đích và yêu cầu:
1. Mục đích
- Tạo không khí vui tươi, phấn khởi giúp Nữ cán bộ, giảng viên, công nhân
viên tích cực, nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2017-2018.
- Thắt chặt tình đoàn kết, tinh thần phối hợp trong các hoạt động của tập thể
Công đoàn Cơ sở Trường CĐCĐ Hậu Giang.
2. Yêu cầu:
Đây là buổi sinh hoạt truyền thống. Yêu cầu tất cả cán bộ, giảng viên nữ đang
công tác tại trường tham gia và hưởng ứng tích cực, xem như một tiêu chí để xét thi
đua cuối năm.
II. NỘI DUNG:
1. Thời gian và địa điểm tổ chức:
- Thời gian: 15 giờ ngày 07/3/2018 (1 buổi)
- Địa điểm: Hội trường 3, Cơ sở 1
2. Đối tượng tham dự:
- Toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động nữ
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- BCH Công đoàn.
3. Hình thức và nội dung sinh hoạt
- Hình thức tổ chức: Thi ẩm thực và Họp mặt
- Nội dung:
Stt

Sinh hoạt

Thời gian

Địa điểm

Thực hiện

1

Thi ẩm thực (Trình 14h00 – 14h30 Sảnh trước
bày sản phẩm): 02
Hội trường 3
Nam/Tổ công đoàn

8 tổ công đoàn

2

Chấm thi

14h30 - 15h00

Sảnh trước
Hội trường 3

Ban giám khảo

3

Văn nghệ

15h00 - 15h15

Hội trường 3 Mỗi tổ công đoàn đăng
ký 01tiết mục (hát,
kịch, kể chuyện,…)

4

Ôn lại truyền thống

15h15 - 15h30

Hội trường 3

Trần Thị Thu Thủy

5

Công bố kết quả và
trao giải thưởng

15h30 - 15h45

Hội trường 3

Lê Viết Mạnh

9

Dự tiệc giao lưu

15h45 – 16h30

Sảnh trước
Hội trường 3

Tất cả công đoàn viên

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Phòng Quản trị Thiết bị - Thư viện:
- Thầy Nguyễn Hữu Thượng phân công cán bộ phục vụ hội trường, âm thanh, ánh
sáng, chụp ảnh lưu niệm, sắp xếp 4 bộ bàn để dự thi ẩm thực và vệ sinh sảnh Hội
trường trước, trong và sau buổi họp mặt
2. Các tổ Công đoàn trực thuộc:
- Giao Tổ trưởng công đoàn lập danh sách đăng ký thành viên tham gia ẩm thực gửi
về cô Lê Thị Mỹ Sương - Ban Nữ công đến 10 giờ ngày 06/03/2018.
- Giao tổ trưởng liên hệ nhận tiền hỗ trợ từ Ban chấp hành công đoàn (gặp cô Nguyễn
Thị Ngọc Thanh – Uỷ viên BCH CĐ).
- Tổ trưởng thông báo cho tất cả công đoàn viên biết tham dự và đăng ký danh sách
tiết mục văn nghệ gửi về cô Hoàng Thị Ngọc Thảo - UV BCH Công đoàn chậm nhất
vào lúc 10 giờ ngày 06/03/2018.
4. Ban chấp hành công đoàn:
- Trần Thị Thu Thủy - Chủ tịch công đoàn: Chỉ đạo chung
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- Lê Viết Mạnh – Phó Chủ tịch công đoàn: Giám sát phục vụ hội trường, phục
vụ âm thanh, ánh sáng, công bố kết quả.
- Phan Văn Hưởng – Uỷ viên: Sắp xếp bàn dự thi, xây dựng thang điểm chấm
thi.
- Nguyễn Thị Ngọc Thanh – Uỷ viên: chuẩn bị tiền hỗ trợ cho các tổ và tiền
khen thưởng kịp thời.
- Nguyễn Hùng Vĩ – Uỷ viên: Xây dựng kịch bản, dẫn chương trình
- Tiết Minh Chí – Uỷ viên: Chuẩn bị băng rol, nước uống, in giấy khen, văn
nghệ.
- Hoàng Thị Ngọc Thảo – Uỷ viên: sắp xếp tiết mục văn nghệ, ra quyết định
khen thưởng.
- Lê Thị Mỹ Sương – Uỷ viên: Lập kế hoạch Họp mặt, đôn đốc, giám sát hậu
cần.
- Nguyễn Thị Thanh Thủy – Uỷ viên: lập danh sách đoàn viên tham dự họp
mặt, danh sách nhận tiền khen thưởng, chuẩn bị kinh phí và thanh quyết toán
theo quy định.
- Bùi Hải Yến – Câu lạc bộ Nữ công: Tham gia hậu cần
5. Ban giám khảo:
- Trần Thị Thu Thủy – Trưởng ban
- Lê Thị Thanh Tuyền – Phó ban
- Phan Văn Hưởng – Thành viên
6. Cơ cấu giải thưởng:
01 Giải Nhất trị giá 100.000đ
02 Giải nhì trị giá 80.000đ
02 Giải Ba trị giá 50.000đ
IV. KINH PHÍ TỔ CHỨC:
1. Hỗ trợ tiền thi ẩm thực (Thức ăn ngọt)
- 150.000đ/tổ công đoàn x 8 tổ :
- mua bánh ngọt, cà phê …
2. Khen thưởng
- Một Giải nhất:
- Hai giải nhì.: (80.000đ x 2)
- Hai giải ba: (50.000đ x 2)

1.200.000 đồng
400.000 đồng
100.000 đồng
160.000 đồng
100.000 đồng

Tổng cộng:
1.960.000 đồng
Số tiền bằng chữ: Một triệu chín trăm sáu mươi ngàn đồng.
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Kinh phí được trích từ nguồn kinh phí hoạt động của Công đoàn.
Trên đây là kế hoạch tổ chức Họp mặt ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Trong quá trình thực
hiện, nếu cần sửa đổi, bổ sung những nội dung cụ thể, các bên cùng trao đổi thống
nhất và triển khai thực hiện.
* Ghi chú:
- Họp mặt: Trang phục tự do, đẹp.
- Thể lệ dự thi ẩm thực có hướng dẫn đính kèm.

DUYỆT CỦA BGH
HIỆU TRƯỞNG

TM. BCH CÔNG ĐOÀN
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

(Đã ký)

Nguyễn Hữu Văn

Trần Thị Thu Thủy
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