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CHƯƠNG TRÌNH 

Công tác trọng tâm của Công đoàn Viên chức tỉnh năm 2020 

 

Năm 2020 là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ XII của Đảng; kỷ niệm 90 năm ngày Thành lập Đảng Cộng sản 

Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020); năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội 

Công đoàn toàn tỉnh lần thứ XVI, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII và 

Nghị quyết Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2018 - 2023. 

Để các hoạt động của công đoàn đúng theo Nghị quyết Đại hội Công đoàn 

Viên chức tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2018 – 2023, các mục tiêu nhiệm vụ chính 

trị của địa phương; căn cứ kết quả hoạt động công đoàn và phong trào công 

chức, viên chức lao động năm 2019. Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh 

xây dựng chương trình công tác trọng tâm năm 2019 với những nội dung cụ thể 

như sau:  

A. MỘT SỐ MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU CHỦ YẾU 

I. Mục tiêu tổng quát 

Thực hiện chủ đề năm 2020 “Nâng cao chất lượng hoạt động của Công 

đoàn cơ sở”; xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể hướng về 

người lao động; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn theo hướng thiết 

thực hiệu quả, tập trung cho cơ sở xác định rõ nhiệm vụ của mỗi cấp công đoàn; 

chú trọng việc chăm lo, đại diện, bảo vệ cho đoàn viên, người lao động; tăng 

cường phát triển lợi ích, nâng cao trình độ kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên; 

tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tổ chức công đoàn vững mạnh; 

nêu cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tự 

nguyện tham gia hoạt động công đoàn; phát huy các phong trào thi đua "Lao 

động giỏi, lao động sáng tạo", "Tham mưu giỏi, phục vụ tốt", phong trào " xây 

dựng cơ quan văn hóa, ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả", phong trào 

"Học tập nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu hội nhập, 

phát triển", phong trào "Đẩy mạnh cải cách hành chính" để phục vụ nhân các 

phong trào gắn với Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức,viên chức 

“Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” góp phần thực hiện thắng lợi 

các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.  

II. Một số chỉ tiêu phấn đấu cụ thể năm 2020 

1. 100 %  công chức, viên chức, lao động tuyển dụng mới có đủ điều kiện theo 

quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam được kết nạp vào tổ chức Công đoàn;  



2. Phấn đấu 100% CĐCS hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% CĐCS 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trên 90% đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu 

“Đoàn viên công đoàn xuất sắc”; 

3. Vận động đạt 100% CBCCVCLĐ tại cơ quan, đơn vị ủng hộ, đóng góp xây 

dựng Quỹ “xã hội từ thiện” do Liên đoàn Lao động tỉnh quản lý;  

4. Các CĐCS phấn đấu bồi dưỡng, giới thiệu ít nhất 60 đoàn viên công 

đoàn ưu tú để Đảng bồi dưỡng xem xét kết nạp. 

5. 100 % CĐCS thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục; 95% trở lên đoàn 

viên, CBCCVCLĐ được học tập, nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị Nghị quyết của 

Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn các cấp; 

6. Phấn đấu 100% CĐCS, CĐCS thành viên phối hợp cơ quan, đơn vị tổ 

chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức lao động, hội nghị NLĐ; 70% 

CĐCS thành viên khối Doanh nghiệp phối hợp xây dựng được Thỏa ước lao 

động tập thể và được cơ quan chức năng công nhận. 

7. Phấn đấu 95% trở lên nữ CBCCVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, 

đảm việc nhà” trong đó 60 % trở lên được khen thưởng phong trào “Giỏi việc 

nước, đảm việc nhà” các cấp. 

8. 100% số CĐCS cập nhật danh sách đoàn viên lên được phần mềm quản 

lý đoàn viên.  

9. Phấn đấu 100% đoàn viên không mắc các tệ nạn xã hội và thực hiện tốt 

phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Cao Bằng thi đua thực hiện văn 

hóa công sở”. 

10. Trong năm tiến hành kiểm tra 15 CĐCS trực thuộc. 

B. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG LỚN TRONG NĂM 2020 

1. Hướng dẫn, chỉ đạo các CĐCS Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức đại hội 

nhiệm kỳ 2020 - 2025; CĐCS Trung tâm Quản lý khai thác dịch vụ hạ tầng, 

CĐCS Trung tâm Đào tạo, thi đấu Thể thao và Nghệ thuật tỉnh, CĐCS Trung tâm 

Văn hóa và Thông tin du lịch tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025.  

2. Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến trong các cấp công đoàn giai đoạn 

2010 - 2015 và tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH về công tác 

vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 

nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc 

nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ giai đoạn 2010-2020 (dự kiến tháng 

5/2020).  

3. Tổ chức Hội thi Cán bộ Công đoàn cơ sở giỏi năm 2020 (Dự kiến tháng 

7/2020 chào mừng 91 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam). 

4. Phối hợp với Trung tâm Đào tạo, thi đấu Thể thao và Nghệ thuật tỉnh tổ 

chức Giải bơi (tháng 8/2020); tổ chức Giải bóng đá mini CĐVC tỉnh lần thứ V 

(dự kiến tháng 10/2020) chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 

2020 - 2025). 

C. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP  



1. Chỉ đạo các CĐCS xây dựng chương trình, kế hoạch công tác phù hợp 

với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị; 

2. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ Công đoàn 

Việt Nam, công tác quản lý tài chính công đoàn; 

3. Chỉ đạo các CĐCS phát huy vai trò tập thể của BTV, BCH Công đoàn 

đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao hoạt động; 

4. Kiện toàn củng cố tổ chức, bộ máy hệ thống công đoàn các cấp;  

5. Tiếp tục triển khai, thực hiện tốt Luật lao động, luật Công đoàn, Nghị quyết 

Đại hội Công đoàn các cấp; 

6. Tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, nâng cao chất lượng đội 

ngũ cán bộ CĐCS, sắp xếp lại đầu mối CĐCS tại Sở Văn hóa Thể thao và Du 

lich, Sở Lao động thương binh và Xã hội cho phù hợp sự chỉ đạo của cấp ủy, 

chính quyền; 

7. Phối hợp với Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao để xây 

dựng chương trình phối hợp tổ chức các hoạt động thể thao. 

D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Thường vụ CĐVC tỉnh xây dựng các kế hoạch chỉ đạo, đôn đốc, 

theo dõi các cấp công đoàn tập trung thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch. 

2. Thường trực CĐVC tỉnh xây dựng chương trình công tác trọng tâm theo 

từng tháng, quý (Có biểu thực hiện nhiệm vụ kèm theo) 

3. Các CĐCS căn cứ Chương trình, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2020 

của Ban Thường vụ CĐVC tỉnh, xây dựng kế hoạch, chương trình công tác cấp 

mình phù hợp với điều kiện đặc thù của từng cơ quan, đơn vị và gửi và báo cáo 

CĐVC tỉnh tổng hợp trước ngày 15 /01/2020. 

4. Ngoài những nội dung của chương trình, tùy vào điều kiện thực tế, Ban 

Thường vụ CĐVC tỉnh điều hành theo chỉ đạo của công đoàn cấp trên, các nội 

dung phối hợp và công tác phát sinh trong năm nhằm đảm bảo yêu cầu hoạt 

động đề ra. 

 

 
Nơi nhận:  
- TT LĐLĐ tỉnh (b/c); 

- Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh (b/c); 

- CĐVC Việt Nam (b/c); 

- Các CĐCS trực thuộc; 

- Lưu: CĐVC tỉnh. 

 
 

 

 

 



BIỂU THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRONG TÂM 

CỦA CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH NĂM 2020 

( Kèm theo chương trình số:510/CTr-CĐVC ngày 11 tháng 02 năm 2020 của 

Ban Thường vụ CĐVC tỉnh Cao Bằng) 
 

TT Nội dung Thực hiện 

I Tháng 1  

1 
Tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ lần thứ 8 chuẩn bị các nội 

dung cho Hội nghị BCH CĐVC tỉnh lần thứ V. 
BTV 

2 
Tổng hợp, họp hội đồng thi đua khen thưởng xét khen thưởng, 

Phân loại CĐCS năm 2019; 
Hội ĐTĐKT 

3 

Hội nghị BCH CĐVC tỉnh lần thứ V (mở rộng) tổng kết năm 

2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020; Phát động phong trào thi 

đua, đang ký thi đua năm 2020; Thông qua Nghị quyết Hội 

nghị Ban Chấp hành CĐVC tỉnh lần thứ V. 

BTV, BCH, 

UBKT, 

CĐCS 

4 

Xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến trong 

CNVCLĐ; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH 

ngày 29/01/2011 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam về 

công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh CNH,HĐH 

và Chỉ thị 03/CT-TLĐ ngày 18/8/2010 của Đoàn Chủ tịch 

Tổng LĐLĐ Việt Nam về tiếp tục đẩy mạnh  phong trào thi 

đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ. 

BTV 

4 

 

Hướng dẫn công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ 

năm 2020; tuyên truyền các ngày lễ kỷ niệm trong quý I năm 

2020; 

Bộ phận Văn 

phòng 

5 
Kiện toàn, bổ sung Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra các CĐCS 

theo yêu cầu. 
Thường trực 

6 

Xây dựng chương trình nhiệm vụ trong tâm công tác nữ công 

2020 và hướng dẫn Ban nữ công công đoàn các cấp xây dựng 

Chương trình công tác nữ công năm 2020; Tổ chức phát động 

thi đua, đăng ký đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” 

năm 2020. 

Ban Nữ công 

7 
Phối hợp với Ban Tài chính chỉ đạo CĐCS quyết toán tài chính 

công đoàn năm 2019 
Thường trực 

8 
Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác theo yêu cầu của cấp 

trên, tham gia tốt các phong trào chung của đơn vị. 

Bộ phận Văn 

phòng 
 

II Tháng 2  

1 
Xây dựng kế hoạch Kiểm tra, đôn đốc UBKT CĐ các cấp tiến 

hành kiểm tra đồng cấp năm 2020. 
UBKT 

2 

Duyệt hồ sơ Đại hội CĐCS Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 

2020 - 2025; CĐCS Trung tâm Quản lý khai thác dịch vụ hạ 

tầng lần thứ I nhiệm kỳ 2020 - 2025. 
Thường trực 



3 

Xây dựng hướng dẫn các CĐCS tổ chức các hoạt động kỷ niệm 

110 năm Quốc tế phụ nữ 8/3 (1910-2020) và 1980 năm khởi 

nghĩa Hai Bà Trưng; ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 

Bộ phận Văn 

phòng 

4 

Tiếp tục phối hợp đôn đốc các CĐCS thực hiện công tác quyết 

toán tài chính công đoàn năm 2019 theo kế hoạch của Ban Tài 

chính LĐLĐ tỉnh; 
Thường trực 

5 
Phối hợp, đôn đốc các cơ sở trích nộp kinh phí công đoàn 2%  

theo đúng thời gian. 
Thường trực 

6 
Kiện toàn, bổ sung Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra các CĐCS 

theo yêu cầu. 
Thường trực 

7 

Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi Cán bộ Công đoàn cơ sở 

giỏi năm 2020 (cấp CĐCS hoàn thành trước 15/6, CĐVC tỉnh 

trước ngày 28/7)  

BTV 

8 
Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác theo yêu cầu của cấp 

trên, tham gia tốt các phong trào chung của đơn vị. 

Bộ phận Văn 

phòng 

III Tháng 3  

1 

Chỉ đạo CĐCS phối hợp với chính quyền cùng cấp xây dựng 

Kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng tháng ATVSLĐ- 

PCCN năm 2020. 

Thường trực 

2 

Chỉ đạo các CĐCS tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 

110 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3; 1980 năm khởi nghĩa Hai bà 

trưng; Kỷ niệm ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3. 

Bộ phận Văn 

phòng 

3 

Tiếp tục chỉ đạo CĐCS tổng hợp, báo cáo số liệu để có cơ sở 

xây dựng báo cáo tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến; lồng 

ghép tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH ngày 

29/01/2011 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam về công 

tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh CNH,HĐH và 

Chỉ thị 03/CT-TLĐ ngày 18/8/2010 của Đoàn Chủ tịch Tổng 

LĐLĐ Việt Nam về tiếp tục đẩy mạnh  phong trào thi đua 

“Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CCVCLĐ tại cấp 

mình hoàn thành trước 25/3/2020. 

Bộ phận Văn 

phòng 

4 

Tiếp tục rà soát, tổng hợp danh sách CBCCVCLĐ có hoàn 

cảnh khó khăn cần được hỗ trợ làm nhà “Mái ấm Công đoàn”, 

triển khai hỗ trợ làm nhà “Mái ấm Công đoàn” trong 

CBCCVCLĐ năm 2020;   

Bộ phận Văn 

phòng CĐVC 

5 
Báo cáo kết quả chỉ đạo CĐCS phối hợp triển khai tổ chức Hội 

nghị CBCC, VC; Hội nghị người lao động năm 2019 

Bộ phận Văn 

phòng CĐVC 

6 
Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác theo yêu cầu của cấp 

trên, tham gia tốt các phong trào chung của đơn vị. 

Bộ phận Văn 

phòng 

IV Tháng 4  

1 
Họp Ban Thường vụ lần thứ IX đánh giá công tác quý I và triển 

khai nhiệm vụ công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II 
BTV 



2 

Tổ chức kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, 

kiểm tra tài chính Công đoàn theo kế hoạch: 03 CĐCS theo kế 

hoạch. 

Thường trực, 

Ủy ban Kiểm 

tra 

3 
Tiếp tục tuyên truyền các Chỉ thị Nghị quyết của Đảng, Nhà 

nước về chính sách pháp luật trong CCVCLĐ 

Bộ phận Văn 

phòng CĐVC 

4 

Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo CĐCS tổ chức các hoạt động văn 

hoá, văn nghệ, thể thao chào mừng lễ kỷ niệm 45 năm 

(30/4/1975- 30/4/2020) giải phóng miền Nam và 134 năm 

Ngày Quốc tế Lao động 1/5. 

Thường trực 

4 
Kiện toàn, bổ sung Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra các CĐCS 

theo yêu cầu. 
Thường trực 

5 
Xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi cán bộ CĐCS giỏi chào 

mừng kỷ niệm 91 năm thành lập CĐVN. 
BTV 

6 
Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác theo yêu cầu của cấp 

trên, tham gia tốt các phong trào chung của đơn vị. 

Bộ phận Văn 

phòng 

V Tháng 5  

1 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối 

của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến 

CBCCVCLĐ. 

Bộ phận Văn 

phòng CĐVC 

2 

Triển khai, hướng dẫn các CĐCS tổ chức các hoạt động Tháng 

Công nhân năm 2019, thực hiện công tác an sinh xã hội thăm 

tặng quà cho CNVCLĐ khó khăn. 

Bộ phận Văn 

phòng CĐVC 

3 

Tổ chức kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, 

kiểm tra tài chính Công đoàn theo kế hoạch: 03 CĐCS theo kế 

hoạch. 

Thường trực, 

Ủy ban Kiểm 

tra 

4 

Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến; lồng ghép tổng kết 10 

năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH ngày 29/01/2011 của 

Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam về công tác vận động 

nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh CNH,HĐH và Chỉ thị 03/CT-

TLĐ ngày 18/8/2010 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt 

Nam về tiếp tục đẩy mạnh  phong trào thi đua “Giỏi việc nước, 

đảm việc nhà” trong nữ CCVCLĐ. 

BTV, BCH, 

CĐCS 

5 

Xây dựng Kế hoạch, chỉ đạo CĐCS tổ chức sơ kết công tác công 

đoàn 6 tháng đầu năm 2020, phướng hướng nhiệm vụ 6 tháng 

cuối năm 2020. 
BTV 

6 

Xây dựng văn bản Hướng dẫn các cấp CĐ phối hợp với chính 

quyền cùng cấp tổ chức các hoạt động ngày “Gia đình Việt 

Nam” 28/6; triển khai “Tháng hành động vì trẻ em; Tháng hành 

động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình. 

Bộ phận Văn 

phòng CĐVC 

7 
Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác theo yêu cầu của cấp 

trên, tham gia tốt các phong trào chung của đơn vị. 

Bộ phận Văn 

phòng 

VI Tháng 6  



1 

Xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị BCH lần thứ VI; sơ kết 

đánh giá hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ 6 tháng 

đầu năm 2020. 
BTV 

2 
Chỉ đạo CĐCS tổ chức hội thi cán bộ CĐCS giỏi theo kế 

hoạch. 
Thường trực 

3 

Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo CĐCS tổ chức hoạt động văn nghệ 

hoặc thể thao để chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập 

Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2019); 
Thường trực 

4 
Đôn đốc, theo dõi, chỉ đạo các cụm tổ chức hội thi cán bộ 

CĐCS năm 2020. 
Thường trực 

5 
Hướng dẫn CĐCS đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự 

nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”  

Bộ phận Văn 

phòng 

6 

Hướng dẫn CĐCS Trường Trung cấp Nghề bình xét thi đua 

khen thưởng năm học 2019 - 2020 và đề nghị các cấp khen 

thưởng. 

Bộ phận Văn 

phòng 

7 

Tổ chức kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, 

kiểm tra tài chính Công đoàn theo kế hoạch: 03 CĐCS theo kế 

hoạch. 

Thường trực, 

Ủy ban Kiểm 

tra 

8 
Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác theo yêu cầu của cấp 

trên, tham gia tốt các phong trào chung của đơn vị. 

Bộ phận Văn 

phòng 

VII Tháng 7  

1 
Tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ lần thứ X chuẩn bị các nội 

dung cho Hội nghị BCH CĐVC tỉnh lần thứ VI.  
BTV 

2 

Tổ chức Hội nghị BCH lần thứ VI (mở rộng) sơ kết công tác 

công đoàn 6 tháng đầu, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 6 

tháng cuối năm 2020. 

BTV, BCH, 

CĐCS 

3 
Tổ chức hội thi cán bộ CĐCS giỏi năm để chào mừng kỷ niệm 

91 năm ngày thành lập CĐVN (28/7/1929-28/7/1920) 
BTV, CĐCS 

4 

Họp hội đồng thi đua khen thưởng, xét khen thưởng Trường 

Trung cấp Nghề năm học 2019 - 2020 và đề nghị các cấp khen 

thưởng. 

Hội đồng 

TĐKT 

5 

Xây dựng kế hoạch, phối hợp với CĐCS Trung tâm Đào tạo, thi 

đấu Thể thao và Nghệ thuật tỉnh tổ chức Giải bơi (thực hiện 

trong tháng 8/2020) 

BTV 

6 

Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xã hội từ thiện trong 

CBCCVCLĐ; phối hợp tuyên truyền giáo dục trong 

CBCCVCLĐ. 

Bộ phận Văn 

phòng 

7 
Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác theo yêu cầu của cấp 

trên, tham gia tốt các phong trào chung của đơn vị. 

Bộ phận Văn 

phòng 

VIII Tháng 8  



1 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, 

phổ biến văn bản pháp luật, chế độ, chính sách đến 

CBCCVCLĐ. 
Thường trực 

2 
Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo cơ sở tổ chức các hoạt động thể 

thao, văn nghệ chào mừng kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9. 
Thường trực 

3 
Phối hợp với Ban Tài chính LĐLĐ tỉnh đôn đốc CĐCS trích 

nộp đầy đủ KPCĐ theo kế hoạch. 
Thường trực 

4 

Tổ chức kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, 

kiểm tra tài chính Công đoàn theo kế hoạch: 03 CĐCS theo kế 

hoạch. 

Thường trực, 

Ủy ban kiểm 

tra 

5 
Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác theo yêu cầu của cấp 

trên, tham gia tốt các phong trào chung của đơn vị. 

Bộ phận Văn 

phòng 

IX Tháng 9  

1 
Xây dựng báo cáo quý III và phương hướng hoạt động công tác 

quý IV năm 2020; 

Bộ phận Văn 

phòng 

2 

Hướng dẫn, tuyên truyền tới CĐCS tổ chức các hoạt động kỷ 

niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 

và 10 năm ngày phụ nữ Việt Nam (20/10). 

Bộ phận Văn 

phòng 

3 

Tiếp tục triển khai Kế hoạch Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ 

Công đoàn Việt Nam và hoạt động tài chính công đoàn của 03 

CĐCS và 02 CĐCS thành viên trực thuộc các CĐCS. 

Thường trực, 

Uỷ ban Kiểm 

tra 

4 
Xây dựng kế hoạch, phối hợp tổ chức giải bóng đá mini CĐVC 

tỉnh lần thứ V. 
BTV 

5 
Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác theo yêu cầu của cấp 

trên, tham gia tốt các phong trào chung của đơn vị. 

Bộ phận Văn 

phòng 

X Tháng 10  

1 
Tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ lần thứ XI đánh giá hoạt 

động công đoàn quý III. 
BTV 

2 

Chỉ đạo các CĐCS rà soát, tổng hợp danh sách đoàn viên có 

hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đề xuất với LĐLĐ tỉnh chăm lo 

cho đoàn viên và người lao động, đặc biệt là trong dịp tết 

Nguyên đán năm 2021. 

Thường trực 

3 
Hướng dẫn các CĐCS tổ chức Hội nghị CBCC,VC hàng năm 

theo Nghị định 04/NĐ-CP của Chính phủ; 
Bộ phận Văn 

phòng 

4 

Tổ chức kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, 

kiểm tra tài chính Công đoàn theo kế hoạch: 03 CĐCS theo kế 

hoạch. 

Thường trực, 

Uỷ ban Kiểm 

tra 

5 

Duyệt hồ sơ Đại hội CĐCS Trung tâm Đào tạo, thi đấu Thể thao 

và Nghệ thuật tỉnh, CĐCS Trung tâm Văn hóa và Thông tin du 

lịch tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 - 2025 
Thường trực 

6 
Phối hợp tổ chức Bóng đá Mini Công đoàn Viên chức lần thứ 

V. 
BTV 



7 
Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác theo yêu cầu của cấp 

trên, tham gia tốt các phong trào chung của đơn vị. 

Bộ phận Văn 

phòng 

XI Tháng 11  

1 

Hướng dẫn các CĐCS tiến hành đánh giá chất lượng hoạt động, 

chấm điểm, xếp loại CĐCS năm 2020; Bình xét thi đua, khen 

thưởng năm 2020 đối với các tập thể, cá nhân và đề nghị cấp 

trên khen thưởng. 

Bộ phận Văn 

phòng 

2 
Phối hợp với Ban Tài chính LĐLĐ tỉnh, đôn đốc các CĐCS trích 

nộp đủ kinh phí công đoàn năm 2020. 
Thường trực 

3 

Hướng dẫn các CĐCS tiến hành tổng kết năm 2020, phương 

hướng nhiệm vụ công đoàn năm 2021; chấm điểm, đánh giá 

chất lượng hoạt động CĐCS năm 2020; Công tác công tác nữ 

công, Hoạt động UBKT năm 2020, phương hướng nhiệm vụ 

năm 2021 . 

Thường trực, 

Ủy ban Kiểm 

tra 

4 

Xây dựng kế hoạch hoạt động, chương trình công tác năm 

2021; Phối hợp với Ban Tài chính chỉ đạo CĐCS lập báo cáo 

dự toán năm 2021. 

BTV 

5 
Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác theo yêu cầu của cấp 

trên, tham gia tốt các phong trào chung của đơn vị. 

Bộ phận Văn 

phòng 

XII Tháng 12  

1 

Tiếp tục chỉ đạo các công đoàn cơ sở thực hiện tốt đánh giá, bình 

xét công tác thi đua khen thưởng năm 2020 và đăng ký thi đua 

khen thưởng năm tiếp theo. 

Thường trực 

2 

Phối hợp với Ban Tài chính, rà soát, đối chiếu, đôn đốc việc trích 

nộp kinh phí công đoàn, Quý xã hội LĐLĐ tỉnh năm 2020 đầy đủ 

theo kế hoạch năm. 

Thường trực 

3 

Xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 

VII (mở rộng) tổng kết công tác công đoàn năm 2020, triển 

khai các nhiệm vụ trọng năm 2021. 

BTV 

4 
Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác theo yêu cầu của cấp 

trên, tham gia tốt các phong trào chung của đơn vị. 

Bộ phận Văn 

phòng 

 
 


