LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP.HCM
CĐCS CAO ĐẲNG CNTT TPHCM
___________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 04-TB/CĐ-CNTT

TP. HCM , ngày 31 tháng 01 năm 2018

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_________________

KẾ HOẠCH
Kỷ niệm 108 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 – 08/3/2018)
và 1978 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng
Căn cứ Công văn số 14/LĐLĐ-NC ngày 15/01/2018 của Liên Đoàn Lao Động
TP.HCM V/v hưởng ứng Lễ hội áo dài thành phố Hồ Chí Minh lần 5 năm 2018;
Căn cứ vào Kế hoạch số 01/KH-LĐLĐ ngày 02/01/2018 của Liên Loàn Lao
Động TP.HCM.
Ban Chấp Hành Công Đoàn Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin
TP.HCM xây dựng kế hoạch hoạt động kỷ niệm 108 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và
1978 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng với những nội dung chủ yếu sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
- Tiếp tục phát động và nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Giỏi việc
nước, đảm việc nhà”;
- Hưởng ứng Lễ hội áo dài thành phố Hồ Chí Minh lần 5 năm 2018;
- Tổ chức hoạt động biểu dương, động viên những cố gắng nỗ lực của cán bộ
nữ công đoàn, góp phần thúc đẩy các phong trào về giới, tạo không khí vui tươi, giao
lưu gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm trong công tác và tổ chức tốt cuộc sống gia đình;
- Hưởng ứng hoạt động tạo nguồn thực hiện chương trình học bổng Nguyễn
Đức Cảnh do LĐLĐTP phát động;
- Tuyên truyền nâng cao nhận thức về lịch sử, ý nghĩa, chủ đề và thông điệp
của Liên hợp quốc về Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3; thúc đẩy sự quan tâm của gia
đình và xã hội trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững.
II. NỘI DUNG
- Đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”
năm 2017 và tiếp tục phát động phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”
năm 2018.
- Tổ chức họp mặt Đoàn viên công đoàn để tuyên truyền, ôn truyền thống đấu
tranh của phụ nữ Việt Nam và phụ nữ thế giới; các hoạt động tuyên truyền về lịch sử,
ý nghĩa, chủ đề và thông điệp của Liên hợp quốc về Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3,
chính sách của Đảng và Nhà nước về chính sách liên quan đến lao động nữ, bình đẳng
giới, an sinh xã hội, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc,…
- Thực hiện chăm lo đời sống tinh thần cho nữ CNVC-LĐ nhân Ngày 8/3;
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- Vận động Công đoàn viên hưởng ứng phong trào do LĐLĐ TP phát động
nhằm tạo nguồn kinh phí thực hiện chương trình học bổng Nguyễn Đức Cảnh của
thành phố.
- Tổ chức, phát động đoàn viên công đoàn tham gia cuộc thi Duyên dáng áo dài
ITC năm 2018.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phát động CĐV tham gia quyên góp vật phẩm ủng hộ chương trình học
bổng Nguyễn Đức Cảnh cấp thành phố.
Thời gian dự kiến: từ 22/01/2018 đến 30/01/2018.
Nội dung: CĐV quyên góp ủng hộ vật phẩm đồ dung nhà bếp, vải, quần áo,…
(chưa qua sử dụng).
Người tiếp nhận: đ/c Xuân An. Sau khi tổng hợp vật phẩm ủng hộ, đ/c Xuân
An sẽ chuyển nộp Ban Nữ công LĐLĐTP.
2. Liên kết với Đoàn Thanh Niên tổ chức cuộc thi Duyên dáng áo dài ITC
năm 2018.
Thời gian dự kiến: 01/03/2018-21/04/2018
Nội dung: gồm thi ảnh và thi trình diễn. (Kế hoạch đính kèm)
3. Tổ chức họp mặt vào ngày 8.3.2018
Thời gian dự kiến: 08/03/2018. Địa điểm: Phòng Hội Thảo
Nội dung:
- Ôn lại truyền thống khởi nghĩa Hai Bà Trưng, truyền thống đấu tranh của phụ
nữ Việt Nam và phụ nữ thế giới, tuyên truyền về lịch sử, ý nghĩa, chủ đề và thông điệp
của Liên hợp quốc về Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3,...
- Đánh giá kết quả hoạt động phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc
nhà” năm 2017 và tiếp tục phát động phong trào thi đua năm 2018.
- Tổng kết kết quả phát động CĐV tham gia quyên góp vật phẩm ủng hộ
chương trình học bổng Nguyễn Đức Cảnh cấp thành phố.
- Phát động cuộc thi Duyên dáng áo dài ITC năm 2018.
Trên đây là kế hoạch kỷ niệm 108 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1978 năm
cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng của Ban Chấp Hành Công đoàn Trường Cao đẳng
Công Nghệ Thông Tin TP.HCM, đề nghị công đoàn viên các Tổ công đoàn căn cứ
tham gia thực hiện./.
TM. BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN
CHỦ TỊCH
(đã ký)

Vũ Văn Đông
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