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+ Nâng cao phẩm chất, đạo đức, năng lực đội ngũ CBCC.
BCH+BGH
- Tuyên truyền ý nghĩa ngày 22/12; 45 năm ĐBP trên không
- Động viên CĐV thực hiện tốt công tác chuyên môn; ôn thi và tổ chức
BCH
thi HKI.
- Động viên CĐV tích cực chuẩn bị, triển khai chuyên đề cấp trường
BCH+BGH
theo kế hoạch, học các lớp nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
- Giáo dục ý thức chấp hành chủ trương chính sách pháp luật của Đảng
và Nhà nước, phòng chống tệ nạn xã hội và TNGT, PCCC. Học tập và BCH+BGH
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
BCH
+ Chăm lo đời sống cho CB- GV-CNV
- Thăm hỏi, động viên CĐV ốm đau, nghỉ hộ sản, gặp khó khăn…
BCH
- Tạo điều kiện cho CĐV vay vốn ngân hàng phát triển KTGĐ...
BCH
BCH
+ Phong trào thi đua và công tác xã hội từ thiện:
- Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày 22/12
CĐV
- Thi đua dạy tốt – học tốt.
CĐV
- Động viên GV chuẩn bị tốt hồ sơ, giáo án để CM, Tổ trưởng kiểm tra BCH
theo định kỳ.
- Phối hợp xét thi đua HKI cho CB-GV-CNV.
BCH
- Vận động CĐV tham gia hiến máu nhân đạo
BCH
+ Xây dựng Công đoàn vững mạnh:
- Họp BCH Công đoàn.
BCH
- Chỉ đạo Ban TTND làm đúng chức năng nhiệm vụ, chuẩn bị báo cáo BCH
học kỳ I.
- Hoàn thành hồ sơ phát triển Đảng cho đ/c Hồng, xin bổ sung LLTK
CĐV
- Chỉ đạo các tổ chuẩn bị hồ sơ tổ công đoàn để kiểm tra.
BCH
- Tham mưu chi bộ về công tác phát triển Đảng viên năm 2018
BCH
La Ngà, ngày 29 tháng 11 năm 2017
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