
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH LÂM ĐỒNG 

       CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC  
 
                   Số: 04/HD-CĐN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

             Lâm Đồng, ngày 27 tháng 4 năm 2021 

V/v tổng kết hoạt động công đoàn năm học 
2020- 2021 và Tổng kết 05 năm phong trào  
 “Trường giúp trường” giai đoạn 2016-2021. 
 
                      Kính gửi:  

- Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố; 
- Công đoàn cơ sở các đơn vị, trường học. 

 
 Thực hiện Nghị quyết Ban chấp hành Công đoàn Giáo dục tỉnh về nhiệm vụ 

công tác công đoàn năm học 2020 – 2021; căn cứ Quy chế phối hợp giữa Công đoàn 
Giáo dục tỉnh Lâm Đồng và Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố giai đoạn 2018-
2023, Ban thường vụ Công đoàn Giáo dục tỉnh Lâm Đồng hướng dẫn các đơn vị tổng 
kết và báo cáo hoạt động công đoàn trong các đơn vị, trường học với những nội dung 
cụ thể như sau:  

A. BÁO CÁO TỔNG KẾT, BÁO CÁO SỐ LIỆU 

I. Đối với CĐCS các đơn vị, trường học 

1. Gửi báo cáo UBKT (kèm theo bảng điểm), báo cáo công tác nữ công (không 
làm báo cáo Tổng kết chung) qua email: cdgd@lamdong.edu.vn (bản scan dấu đỏ và 
bảng Word) và điền số liệu theo đường Link trong email (bảng số liệu gồm 02 sheet: 
số liệu 20-21 và Trường giúp trường) 

2. Thời gian: Trước ngày 25/5/2021  

II. Đối với LĐLĐ các huyện, thành phố 

1. Báo cáo số liệu theo đường Link trong email đã gửi đến các đơn vị. 

2. Thời gian: Trước ngày 25/5/2021    

*Lưu ý: Chỉ nhập số liệu theo đúng hàng của đơn vị mình, mục nào không có 
thì ghi số 0;  không thay đổi các cột, mục, không xóa dữ liệu trong bảng số liệu (bảng 
số liệu gồm 02 sheet: số liệu 20-21 và Trường giúp trường) 

B. TỔNG HỢP HÌNH ẢNH VÀ BÁO CÁO THAM LUẬN  

I. Tổng hợp hình ảnh  

 Để minh họa rõ nét hoạt động Công đoàn trong hệ thống ngành, đề nghị Liên 
đoàn Lao động các huyện, thành phố và CĐCS trực thuộc Công đoàn ngành lựa chọn 
01 đến 02 hình ảnh nổi bật, rõ, đẹp ở mỗi nội dung (không tổng hợp hình ảnh vào file 
word) gửi về CĐGD tỉnh trước ngày 25/5/2021  theo trình tự sau:  

1. Công tác chăm lo đời sống cho cán bộ, nhà giáo và người lao động 
Thăm hỏi bệnh hiểm nghèo > Nhà công vụ, giếng khoan, nước sạch…> Văn 

nghệ > TDTT > Giao lưu văn nghệ + TDTT > Tham quan, du lịch 
2. Phát huy dân chủ cơ sở trong đội ngũ nhà giáo, người lao động 

Hội nghị CBCCVC + HN NLĐ > Đối thoại định kỳ 
3. Xanh sạch đẹp, trường đạt chuẩn quốc gia 
4. Công tác tuyên truyền giáo dục 
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Kỷ niệm ngày nhà giáo việt nam > Tri ân, chia tay cán bộ về hưu > Trung thu, 
đêm hội trăng rằm >  Kỷ niệm thành lập trường 

5. Công tác phối hợp chuyên môn trong hoạt động dạy học 
     Nghiên cứu khoa học > Hội thi: GVG > Thao giảng, dự giờ > Đồ dùng dạy học 

6. Công tác xã hội từ thiện và phong trào trường giúp trường 
Trao quà học sinh nghèo > Trường giúp trường > Quyên góp, ủng hộ > Thăm, 

chăm sóc mẹ VNAH, thương bệnh binh > Viếng nghĩa trang liệt sĩ > Hiến máu nhân 
đạo 

7. Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh 
Hội nghị BCH > hoạt động kiểm tra công đoàn > Tập huấn… 
8. Công tác nữ công và phong trào giỏi việc trường, đảm việc nhà 
Tập huấn nữ công > Hoạt động 8/3, 20/10 > Cắm hoa > Nấu ăn 
9. Công tác thi đua – Khen thưởng tại đơn vị 

        II. Báo cáo tham luận  

  1. Đối với CĐCS trực thuộc Công đoàn ngành 

 1.1 CĐCS trường phổ thông Hermangmeiner: CĐCS phối hợp với chính quyền 
đẩy mạnh phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”. 

1.2 CĐCS trường THPT Bảo Lộc: Phát huy dân chủ cơ sở, xây dựng tập thể 
đoàn kết vững mạnh. 

1.3 CĐCS trường THPT Gia Viễn: Công đoàn với công tác chăm lo đời sống 
đội ngũ CBNGNLĐ trong đơn vị. 

1.4 CĐCS trường THPT Lộc Bắc: Công đoàn với việc học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh.  

1.5 CĐCS trường THPT Đơn Dương: Nữ cán bộ, nhà giáo với phong trào thi 
đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”. 

1.6 CĐCS trường THPT Trần Phú: Đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành nâng 
cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở góp phần thực hiện hiệu quả phong trào thi 
đua “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức công đoàn” (theo 
chương trình 06 của CĐGD tỉnh). 

1.7 CĐCS trường THPT Đạ Tông: Công đoàn với công tác chăm lo đời sống 
đội ngũ CBNGNLĐ nơi vùng khó. 

1.8 CĐCS Trường THPT Bùi Thị Xuân: Đẩy mạnh phong trào “Trường giúp 
trường” góp phần thực hiện hiệu quả công tác dân vận chính quyền. 

1.9 CĐCS Trường THPT Nguyễn Thái Bình: Công đoàn với công tác dân vận 
chính quyền.   

1.10 CĐCS Trường THCS&THPT Đống Đa: Phối hợp cùng chính quyền tích 
cực hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả phong trào “Trường giúp trường” 

1.11 CĐCS Trường THCS&THPT Tây Sơn: Thực hiện hiệu quả phong trào 
“Trường giúp trường” chia sẻ cùng đội ngũ CBNGNLĐ nơi vùng khó.    

1.12 CĐCS Trường THP Lê Hồng Phong: Triển khai thực hiện hiệu quả 
chương trình 05 về thực hiện quyên góp hỗ trợ giáo dục vùng sâu, vùng xa và phong 
trào “Trường giúp trường”. 
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1.12 CĐCS Trường THPT Phan Bội Châu: Thực hiện tốt Quy chế phối hợp 
giữa chính quyền và công đoàn góp phần xây dựng đơn vị ổn định, phát triển. 

1.13 CĐCS Trường THPT Thăng Long – Lâm Hà: Xây dựng môi trường Sư 
phạm an toàn, lành mạnh, thân thiện.  

1.14 CĐCS Trường THPT Chu Văn An: Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban 
Thanh tra nhân dân trong đơn vị, trường học.   

1.15 CĐCS Trường THPT Đức Trọng: Nâng cao hiệu quả hoạt động của UBKT 
công đoàn trong đơn vị, trường học. 

1.16 CĐCS Trường THPT Lộc Phát: Phối  hợp cùng chính quyền triển khai 
thực hiện công tác dân vận tại đơn vị. 

II. Đối với Liên đoàn Lao động huyện, thành phố 

Kính đề nghị LĐLĐ các huyện thành phố giúp CĐGD tỉnh lựa chọn nội dung 
đăng ký báo cáo tham luận tại hội nghị Tổng kết hoạt động Công đoàn ngành Giáo 
dục. Nội dung: về công tác phối hợp; công tác chỉ đạo hoạt động công đoàn cơ sở 
trường học trực thuộc; Phong trào “Trường giúp trường”, Vai trò cùa Ban Thanh tra 
nhân dân trong các đơn vị trường học; Hoạt động của UBKT công đoàn trong các đơn 
vị trường học…    

        *Lưu ý:  

                      + Các đơn vị được chọn báo cáo tham luận cần tổng hợp hình ảnh vừa 
trình chiếu vừa báo cáo, không trình bày theo dạng đọc tham luận. 

              + Thời gian gửi hình ảnh và tham luận: trước ngày 15/6/2021 qua địa 
chỉ email: cdgd@lamdong.edu.vn 

 

 C. HƯỚNG DẪN KHEN THƯỞNG (Đối với CĐCS trực thuộc Công đoàn 
ngành Giáo dục tỉnh Lâm Đồng)    

 I. Thực hiện theo Quy định hiện hành của Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm 
Đồng.  

 II. Quy định về phân bổ số lượng khen thưởng  

1. Công đoàn cơ sở từ 100 đoàn viên trở lên: Được đề nghị 01 tập thể và 03 cá 
nhân. 

2. Công đoàn cơ sở từ 80 đến dưới 100 đoàn viên: Được đề nghị 01 tập thể và 
02 cá nhân. 

3. Công đoàn cơ sở từ 50 đến dưới 80 đoàn viên: Được đề nghị 01 tập thể và 01 
cá nhân. 

4. Công đoàn cơ sở dưới 50 đoàn viên: Được đề nghị 01 tập thể hoặc 01 cá 
nhân. 

*Lưu ý:  

                + Trong quá trình xét cần ưu tiên CBNGNLĐ sắp nghỉ hưu, có nhiều 
đóng góp trong hoạt động công đoàn. 

                 + Một đơn vị hoặc cá nhân không đề nghị khen nhiều cấp. 
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 III. Hồ sơ khen thưởng, gồm:  

 1. Tờ trình đề nghị khen thưởng; 

 2. Biên bản họp xét khen thưởng;  

 3. Danh sách tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng; 

 4. Tóm tắt thành tích trích ngang; 

 5. Thành tích của từng cá nhân, tập thể (khen bậc cao): 

       - Tập thể đề nghị tặng Cờ thi đua;  

       - Tập thể đề nghị bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam;  

       - Cá nhân đề nghị bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam.  

 *Lưu ý:  

  - Không xét khen thưởng đối với những đơn vị không đăng ký đầu năm học, 
thiếu hồ sơ và không đúng thời gian theo quy định. 

 - Bình xét thi đua, khen thưởng phải thực hiện từ Tổ công đoàn đến BCH 
CĐCS và thể hiện đầy đủ trong biên bản sinh hoạt (kể các đánh giá xếp loại CĐCS vững 
mạnh).    

        - Hồ sơ khen thưởng (Bản scan có dấu đỏ và bản word) gửi về CĐGD tỉnh 
trước ngày 25/5/2021 qua địa chỉ email: cdgd@lamdong.edu.vn.  

 

  Ban Thường vụ CĐGD tỉnhLâm Đồng đề nghị LĐLĐ các huyện, thành phố và 
CĐCS các đơn vị, trường học tổ chức tổng kết hoạt động công đoàn, hoạt động của Ủy 
ban kiểm tra Công đoàn, hoạt động nữ công năm học 2020 – 2021, tổng kết phong trào 
“Trường giúp trường” giai đoạn 2016-2021; gửi đầy đủ các báo cáo và hồ sơ đề nghị khen 
thưởng về Công đoàn ngành theo đúng tinh thần hướng dẫn./. 

 

 

Nơi nhận:      
  - Như trên;  
  - LĐLĐ tỉnh; 
  - Sở GDĐT; 
  - Phòng GDĐT;                                                                                 
  - BCH, UBKT CĐGD tỉnh; 
  - Website CĐN; 
  - Lưu: CĐN. 

                                                                                                                                    

TM. BAN THƯỜNG VỤ 
       CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 

     Ngô Văn Sơn 
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