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NGHỊ QUYẾT
về nội dung chương trình các kỳ họp của Ban Chấp hành
Công đoàn ngành Giáo dục Thái Bình khoá XVIII.
Thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội CĐGD tỉnh
khoá XVIII ;
Nhằm đảm bảo tính kế hoạch và hiệu quả trong đổi mới tổ chức về hoạt
động Công đoàn, Ban Chấp hành CĐGD tỉnh quyết nghị nội dung chương trình
các kỳ họp Ban Chấp hành CĐGD tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2018- 2023 như
sau:
Kỳ họp thứ nhất: Ngày 27/3/2018
Kiện toàn tổ chức: Bầu Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, UBKT,
Chủ nhiệm UBKT CĐGD tỉnh khóa XVIII
Kỳ họp thứ hai: Quý II/2018 (Tháng 5/2018)
- Thông qua Ban Chấp hành dự thảo các văn bản:
- Quy chế làm việc của BCH, UBKT, chương trình các kỳ họp của Ban
Chấp hành CĐGD tỉnh khóa XVIII;
- Quy chế hoạt động của UBKT CĐGD tỉnh khóa XVIII;
- Phân công nhiệm vụ cho các ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban Chấp
hành CĐGD tỉnh khóa XVIII;
- Thành lập Ban Nữ công của Công đoàn ngành.
Kỳ họp thứ ba: Quý III/2018 (Tháng 7/2018)
- Thông qua kế hoạch hoạt động chào mừng thành công và thực hiện Nghị
quyết Đại hội CĐ tỉnh Thái Bình lần thứ XXIII, Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt
Nam lần thứ XV và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII.
- Đánh giá kết quả hoạt động Công đoàn năm học 2017- 2018, xây dựng
phương hướng hoạt động năm học 2018- 2019.
Kỳ họp thứ tư: Quý I/2019 (Tháng 01/ 2019)
- Đánh giá kết quả hoạt động Công đoàn học kỳ I năm học 2018- 2019, xây
dựng phương hướng hoạt động học kỳ II năm học 2018- 2019.
- Phát động thi đua chào mừng 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt
Nam 28/7/1929 - 28/7/2019
- Trình dự toán ngân sách năm 2019
Kỳ họp thứ năm: Quý III/2019 (Tháng 7/2019)
- Đánh giá kết quả hoạt động Công đoàn năm học 2018-2019, xây dựng
phương hướng hoạt động năm học 2019- 2020.
- Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập CĐVN (28/7/1929- 28/7/2019).

Kỳ họp thứ sáu: Quý I/2020 (Tháng 01/2020)
- Đánh giá kết quả hoạt động Công đoàn học kỳ I năm học 2019- 2020, xây
dựng phương hướng hoạt động học kỳ II năm học 2019- 2020.
- Thống nhất kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập
Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020) và 45 năm ngày giải phóng miền
Nam thống nhất đất nước.
- Trình dự toán ngân sách năm 2020
Kỳ họp thứ bảy: Quý II/2020 (Tháng 7/2020)
- Đánh giá kết quả hoạt động Công đoàn năm học 2019 - 2020, xây dựng
phương hướng hoạt động năm học 2020- 2021.
Kỳ họp thứ tám: Quý I/2021 (Tháng 01/2021)
- Đánh giá kết quả hoạt động Công đoàn học kỳ I năm học 2020- 2021, xây
dựng phương hướng hoạt động học kỳ II năm học 2020- 2021.
- Trình dự toán ngân sách năm 2021
Kỳ họp thứ chín: Quý III/2021 (Tháng 7/2021)
- Đánh giá kết quả hoạt động Công đoàn năm học 2020- 2021, triển khai
phương hướng nhiệm vụ năm học 2021- 2022.
- Sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội XVIII.
- Phát động thi đua chào mừng Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Công đoàn
Giáo dục Việt Nam ( 22/7/1951 - 22/7/2021)
Kỳ họp thứ mười: Quý I/2022 (Tháng 01/2022)
- Đánh giá kết quả hoạt động Công đoàn học kỳ I năm học 2021- 2022, xây
dựng phương hướng hoạt động học kỳ II năm học 2021- 2022.
- Xây dựng kế hoạch tổ chức ĐH CĐCS nhiệm kỳ 2022- 2027 và ĐH Công
đoàn ngành GD tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023- 2028.
- Trình dự toán ngân sách năm 2022
Kỳ họp thứ mười một: Quý III/2022 (Tháng 7/2022)
- Đánh giá kết quả hoạt động Công đoàn năm học 2021- 2022, xây dựng
phương hướng hoạt động năm học 2022- 2023
- Triển khai kế hoạch ĐH CĐCS nhiệm kỳ 2022- 2027 (từ tháng 9/2022
đến tháng 10/2022).
Kỳ họp thứ mười hai: Quý IV/2022 (Tháng 10/2022)
- Đánh giá tổng kết ĐH CĐCS nhiệm kỳ 2017- 2022.
- Triển khai các công việc cho Đại hội lần thứ XIX Công đoàn ngành.
Kỳ họp thứ mười ba: Quý IV/2022 (Tháng 12/2022)
- Rà soát các công việc tổ chức Đại hội Công đoàn ngành lần thứ XIX.
- Tổ chức Đại hội Công đoàn ngành lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023- 2028.
Trong quá trình thực hiện ngoài các kỳ họp thường niên có những kỳ họp
bất thường.

II. MỘT SỐ CHUYÊN ĐỀ VÀ HOẠT ĐỘNG TRỌNG ĐIỂM DO
BAN THƯỜNG VỤ VÀ VĂN PHÒNG CÔNG ĐOÀN NGÀNH TRIỂN
KHAI THỰC HIỆN:
1. Một số chuyên đề:
1.1. Phối hợp với Sở GD&ĐT triển khai phong trào thi đua “Đổi mới sáng
tạo trong dạy và học” và 03 cuộc vận động: Cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là
tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Cuộc vận động “Hỗ trợ giáo dục
miền núi vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn” “Mái ấm Công đoàn”, “ Dân chủ,
đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo”.
1.2. Phát huy hiệu quả Quy chế dân chủ trường học và cơ sở giáo dục.
1.3. Chương trình bồi dưỡng cán bộ CĐ các cấp: tập huấn UBKT, cán bộ
chủ chốt CĐ, Thanh tra nhân dân trong trường học và các cơ sở GD, công tác tài
chính; công tác Nữ công.
1.4. Tăng cường sự phối hợp giữa Công đoàn GD tỉnh với Liên đoàn Lao
động huyện và Thành phố Thái Bình trong việc chỉ đạo phong trào và các cuộc
vận động đối với CĐ các trường học và TTGDNN - GDTX.
2. Một số hoạt động trọng điểm:
2.1. Lựa chọn hình thức, quy mô tổ chức giải thể thao, Liên hoan tiếng hát
giáo viên tuyển chọn, lập đội tuyển tham gia các cuộc thi do Công đoàn cấp trên
tổ chức.
2.2. Phối hợp với Sở GD&ĐT tổ chức Lễ tuyên dương các nhà giáo tiêu
biểu cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng
tạo”; Hội nghị phong trào thi đua “Hai tốt” và phong trào sáng kiến kinh nghiệm
giai đoạn 2017- 2022.
2.3. Thăm quan, học tập trao đổi kinh nghiệm hoạt động CĐ 2 năm/ 1 lần.
2.4. Thăm hỏi, hiếu, hỷ cha mẹ vợ hoặc chồng các ủy viên BCH Công đoàn
ngành Giáo dục Thái Bình khoá XVIII, Chủ tịch CĐCS nhiệm kỳ 2017- 2022
thực hiện theo quy định.
Trên đây là chương trình hoạt động toàn khoá của BCH Công đoàn ngành
Giáo dục Thái Bình khoá XVIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023./.
Nơi nhận:
- Công đoàn GDVN (để báo cáo);
- LĐLĐ tỉnh (để báo cáo);
- Sở GD&ĐT (để phối hợp);
- Uỷ viên BCH (để thực hiện);
- Lưu VP.

