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HƯỚNG DẪN
Tổ chức các hoạt động “Tháng Công nhân” năm 2015

Thực hiện Kế hoạch số 350/KH-LĐLĐ ngày 07/4/2015 của Ban Thường vụ LĐLĐ 
huyện về việc  phát  động “Tháng công nhân” năm 2015 theo tinh  thần  Kế hoạch số 
92/KH-LĐLĐ ngày 01/4/2015 của LĐLĐ tỉnh Kiên Giang vơi chủ đê “Công đoan đông 
hanh vi sư phat triên bên vưng cua Doanh nghiêp, vi viêc lam, đơi sông cua ngươi lao  
đông”.  

Ban Thường vụ CĐGD huyện hướng dẫn CĐCS tổ chức và các hoạt động “Tháng 
Công nhân” năm 2015 tại đơn vị với những nội dung trọng tâm sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Nâng cao nhận thức, niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân 

và tổ chức Công đoàn Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, thống nhất đất 
nước; thiết thực chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất 
nươc (30/4/1975 - 30/4/2015); 129 năm Ngày quôc tế Lao động  (1/5/1886 – 1/5/2015) và 
125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2015), găn vơi tuyên truyên 
Đai hội Đang bộ cac câp và Đai hội lân thư XII của Đang.

2. Đẩy manh phong trào thi đua yêu nươc; phong trào phat huy sang kiến, cai tiến ky 
thuât; tranh thủ sư hô trơ từ cac nguồn lưc xa hội đê chăm lo đơi sông vât chât tinh thân 
cho CNVCLĐ. Tăng cương sư quan tâm của cac câp, cac ngành đôi vơi can bộ, đoàn 
viên, CNVCLĐ.

3. Viêc tô chưc cac hoat động "Thang Công nhân" phai đi vào chiêu sâu, phu hơp vơi 
tính thưc tiên cơ sơ, đam bao thiết thưc, đam bao trong công tac chăm lo, bao vê quyên, 
lơi ích hơp phap chính đang của can bộ, đoàn viên, CNVCLĐ.

II. NỘI DUNG, THƠI GIAN
1. Nôi dung
1.1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục
-  Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục trong đoàn viên,  CNVCLĐ cac 

chủ trương của Đang, chính sach, phap luât của Nhà nươc trong đo tập trung tuyên truyên 
Nghị quyết sô 20-NQ/TW Ban châp hành Trung ương Đang (khoa X) vê tiếp tuc xây 
dưng giai câp công nhân Viêt Nam thơi ky đẩy manh công nghiêp hoa, hiên đai hoa đât  
nươc"; Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn năm 2012 và cac văn ban hương dân thi hành; 
Hiến phap năm 2013; khơi dây, bồi đăp long yêu nươc và cô vu tinh thân tư hào dân tộc, 
hương vê biên giơi, biên đao, chủ quyên Tô quôc.



- Tăng cương công tac năm tinh hinh tư tương, tâm tư, nguyên vong của đoàn viên, 
CNVCLĐ; phat huy vai tro của tô chưc Công đoàn trong viêc tuyên truyên, giao duc đoàn 
viên, CNVCLĐ giữ gin và phat huy ban săc văn hoa dân tộc; tô chưc cac hoat động văn 
hoa, văn nghê, thê thao tai cơ quan, đơn vị tao không khí phân khơi, thu hut đông đao 
đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.

1.2. Tô chưc cac hoat đông chăm lo, bao vê quyên, lơi ich hơp phap chinh đang cho 
CNVCLĐ

- Cac câp Công đoàn chỉ đao Ban thanh tra nhân dân giam sat viêc thưc hiên chính 
sach  phap  luât  liên  quan  đếế n  quyên,  lơi  ích  hơp  phap  chính  đang  của  đoàn  viên, 
CNVCLĐ như: viêc ky kết hơp đồng lao động, cac chế độ, chính sach đôi vơi đoàn viên, 
CNVCLĐ vê viêc làm, tiên lương, BHXH, BHYT, bao hiêm thât nghiêp.

- Đẩy manh cac hoat động xa hội của tô chưc Công đoàn như: thăm hoi, tăng quà 
đoàn viên, CNVCLĐ ôm đau, co hoàn canh kho khăn, xét và đê nghị công đoàn câp trên 
hỗ trợ đoàn viên nghèo xây dựng nhà MACĐ (nếu có đối tượng). 

1.3. Tô chưc phong trao thi đua
- Phat động phong trào thi đua ngăn han chào mừng ky niêm cac ngày lê lơn găn vơi 

Thang Công nhân, chào mừng Đai hội Đang cac câp và Đai hội lân thư XII của Đang. 
Cac CĐCS căn cư vào tinh hinh thưc tế tai đơn vị xây dưng kế hoach thi đua vơi nội dung 
phong trào "Xanh-sach- đep, an toàn vê sinh lao động"; phat động đăng ky cac công trinh, 
sản phẩm; thu 2% kinh phí công đoàn, đoàn phí công đoàn; phát triển đoàn viên, góp 
phần vào việc hoàn thành kế hoạch của cơ quan, đơn vị. 

- Bao cao thi đua ngăn han, binh xét đê nghị biêu dương những đoàn viên, CNVCLĐ 
co thành tích xuât săc đê nghị khen thương trong Thang công nhân và Hội nghị biêu 
dương điển hình tiên tiến 5 năm giai đoạn 2010-2014.

2. Công tac phat triên đoan viên xây dựng Công đoan vững manh
- Đẩy manh công tac tuyên truyên, vân động can bộ, CNVCLĐ tham gia vào tô chưc 

Công đoàn, tô chưc kiêm tra viêc làm thẻ, quan ly và sử dung thẻ đoàn viên tai đơn vị.
- Tiếp tuc tô chưc thưc hiên chương trinh "Phat triên đoàn viên giai đoan 2012-2017" 

và "Nâng cao chât lương và hiêu qua hoat động của đội ngu can bộ Công đoàn".
- Tổ chức kiểm tra, chấm điểm, phân loại CĐVM năm học 2014-2015.
- Tham gia cùng chính quyền giơi thiêu đoàn viên ưu tu cho Đang chăm bồi, kết nap.
3. Thơi gian
- Thang công nhân đươc thưc hiên từ ngày 18/4 đến ngày 31/5/2015.
- Thơi gian đăng ky thi đua tô chưc cac hoat động "Thang Công nhân" châm nhât là 

ngày 19/4/2015.
- Thơi gian gửi hồ sơ khen thương vê  CĐGD huyên châm nhât ngày 05/6/2015.

III. TÔ CHƯC THƯC HIÊN
1. Công đoan Giao dục huyên
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- Triên khai và hương dân cac Công đoàn cơ sơ đăng ky cac nội dung thi đua trong "Thang 
Công nhân" theo kế hoạch chỉ đạo của LĐLĐ huyện.

- Xem xét hỗ trợ đoàn viên ốm đau nặng, điều trị dài ngày đang gặp khó khăn.
- Báo cáo tổng kết và đề nghị LĐLĐ huyện, tỉnh khen thưởng những tập thể, cá nhân 

co thành tích xuât săc trong phong trào thi đua "Thang Công nhân" 2015.
2. Các Công đoàn cơ sở
- Căn cứ hướng dẫn này, tùy điều kiện cụ thể xây dựng kế hoạch và tổ chức triển 

khai hoat động "Thang Công nhân" và ky niêm 129 năm ngày Quôc tế lao động 1/5 đến 
cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ. Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, các hoạt động 
chăm lo đời sống, văn hóa, văn nghệ, thể thao...

- Đăng ký nội dung thi đua, hoàn thành thủ tục đề nghị khen thưởng phong trào 
"Thang Công nhân" gửi vê CĐGD huyên.

- Lưa chon khẩu hiêu sau đê treo trươc tru sơ cơ quan, đơn vị trong "Thang Công 
nhân" tư ngay 18/4 đến ngày 31/5/2015.

3. Khẩu hiệu
- Nhiệt liệt hưởng ứng " Thang Công nhân" năm 2015 !
- Nhiệt liệt chào mừng 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất  

nước (30/4/1975-30/4/2015) !
-  Nhiệt  liệt  chào  mừng  kỷ  niệm  129  năm  ngày  Quốc  tế  Lao  động  (1/5/1886-

1/5/2015) !
- Tinh thần ngày Quốc tế Lao động 1/5 bất diệt!
- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta !
- Kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc,  

danh nhân văn hóa thế giới !
Kết thúc “Tháng công nhân” các CĐCS báo cáo kết quả về Công đoàn giáo dục 

huyện trước ngày 25/5/2015 để tổng hợp báo cáo công đoàn cấp trên.

Nơi nhận: 
- LĐLĐ huyện (báo cáo);
- BCH CĐGD;
- CĐCS trực thuộc;
- Lưu VP CĐGD.
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