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KẾ HOẠCH
Tổ chức Tháng Công nhân năm 2021
Thực hiện Kế hoạch số 111/KH-LĐLĐ ngày 16/3/2021 của Liên đoàn Lao
động tỉnh về tổ chức "Tháng Công nhân"; Tháng Công nhân năm 2021 diễn ra
trong khí thế cán bộ, đoàn viên, nhà giáo, người lao động ngành Giáo dục đang
triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tích cực tham gia cuộc
thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XX Đảng bộ tỉnh Thái Bình; chào mừng cuộc
bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 20212026; kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886-1/5/2021) và cũng là
năm thứ 10 tổ chức hoạt động "Tháng Công nhân" theo Thông báo Kết luận số
77-TB/TW ngày 24/02/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Ban Thường vụ
Công đoàn ngành Giáo dục Thái Bình xây dựng Kế hoạch tổ chức Tháng công
nhân năm 2021 cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Thông qua các hoạt động Tháng Công nhân và kỷ niệm 135 năm Ngày
Quốc tế lao động 1/5 nhằm tăng cường đoàn kết, phát huy vai trò tiên phong,
năng lực sáng tạo của CBNGNLĐ trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển cơ
quan, đơn vị ngày càng phát triển góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã
hội của tỉnh và sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc; tranh thủ sự quan tâm của
cả hệ thống chính trị và xã hội trong việc chăm lo xây dựng đội ngũ CBNGNLĐ
trong tỉnh ngày càng lớn mạnh đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.
2. Yêu cầu
- Tổ chức các hoạt động "Tháng Công nhân" gắn với "Tháng hành động
về An toàn, vệ sinh lao động" năm 2021 và kỷ niệm 135 năm ngày Quốc tế
Lao động 1/5 đảm bảo thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, chủ yếu tổ chức tại
cơ sở tạo không khí phấn khởi thi đua, thu hút đông đảo đoàn viên,
CBNGNLĐ tham gia.
Công đoàn cơ sở chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy Đảng, chuyên
môn đồng cấp để chỉ đạo, phối hợp tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân và
Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2021 đảm bảo chất lượng,
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hiệu quả, phù hợp với các quy định của tỉnh về phòng chống dịch bệnh Covid-19
tại địa phương, đơn vị.
II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG VÀ BIỆN PHÁP TRIỂN KHAI
1. Chủ đề : “Quản lý tốt - Dạy tốt - Học tốt”.
2. Nội dung hoạt động
2.1. Tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2021
- Phương án 1:
Công đoàn trường THPT ngoài công lập tổ chức Lễ phát động hưởng ứng
Tháng Công nhân năm 2021. Công đoàn Ngành trao tặng quà “Tình nghĩa tháng
5” cho CBNGNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn năm 2021.
- Phương án 2 (nếu tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp)
Các trường THPT ngoài công lập sẽ không tổ chức Lễ phát động Tháng
Công nhân năm 2021; chỉ tập trung tổ chức tuyên truyền trên bản tin, hệ thống
truyền thanh và các phương tiện khác tại địa phương, cơ quan, đơn vị; phát động
phong trào chung tay phòng chống dịch; thăm và tặng quà CBNGNLĐ có hoàn
cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 đảm bảo phù hợp với các
quy định của tỉnh về phòng chống dịch bệnh.
2.2. Tổ chức Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”
Thực hiện theo Công văn số 45/CĐN ngày 12/3/2021 của Ban Thường vụ
Công đoàn Ngành về triển khai tổ chức Chương trình” 75 nghìn sáng kiến, vượt
khó phát triển”
2.3. Tổ chức chương trình “Lắng nghe - Thấu hiểu - Chia sẻ”:
- Các Công đoàn cơ sở đề xuất với cấp ủy, chính quyền, chuyên môn đồng
cấp tổ chức đối thoại, lắng nghe đoàn viên, CBNGNLĐ tại đơn vị bày tỏ tâm tư,
nguyện vọng, những vấn đề bức xúc, những câu chuyện cảm động trong giảng
dạy và cuộc sống của CBNGNLĐ để chia sẻ, động viên và kịp thời tháo gỡ khó
khăn; lựa chọn những nội dung có tác động lớn, phạm vi ảnh hưởng rộng đến
đông đảo đoàn viên, CBNGNLĐ để có biện pháp giải quyết phù hợp, hiệu quả;
truyền thông, thông tin kịp thời kết quả thực hiện.
3. Tổ chức công tác tuyên truyền
- Tuyên truyền về truyền thống, tinh thần bất diệt của Ngày Quốc tế Lao
động 1-5; bài học kinh nghiệm trong thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, Hội
nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về ”Tiếp tục xây dựng
giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa
đất nước”; tuyên truyền chủ trương về xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam
theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
- Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của Tháng Công nhân và các hoạt động
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Tháng Công nhân năm 2021 gắn với tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội
khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG TÂM
1. Tổ chức phát động Tháng Công nhân gắn với hưởng ứng Tháng hành
động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2021 và Kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế
Lao động (1/5/1886 - 1/5/2021).
2. Thăm, tặng quà cho đoàn viên, CBNGNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó
khăn, mắc bệnh hiểm nghèo.
3. Tổ chức chiến dịch truyền thông Công đoàn về Tháng Công nhân, cuộc bầu
cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ
2021-2026 trên các phương tiện thông tin đại chúng, Trang thông tin điện tử Công
đoàn, mạng xã hội của tổ chức công đoàn. Thời gian tháng 4, tháng 5 năm 2021.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Công đoàn Ngành
- Xây dựng Kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân năm 2021 gắn với Tháng
hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2021
- Công đoàn Ngành tổ chức thăm, tặng quà đoàn viên, CBNGNLĐ có hoàn
cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo.
- Theo dõi tổng hợp báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện Tháng
Công nhân năm 2021, báo cáo Liên đoàn Lao động tỉnh theo quy định.
2. Công đoàn sơ sở
- Phối hợp với cấp ủy Đảng, chuyên môn đồng cấp triển khai Kế hoạch tổ
chức Tháng Công nhân năm 2021 gắn với Tháng hành động về An toàn vệ sinh
lao động; đẩy mạnh phát động các phong trào thi đua trong CBNGNLĐ; các
chương trình phúc lợi cho đoàn viên; tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên,
CBNGNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, bị tại nạn,...
- Tuyên truyền khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu
trong phong trào thi đua “Quản lý Tốt - Dạy tốt - Học tốt”, “Đổi mới sáng tạo
trong dạy và học”, các cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương Trách nhiệm”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.
- Kịp thời triển khai, hướng dẫn CBNGNLĐ hưởng ứng chương trình “75
nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”
- Phối hợp với chuyên môn tuyên truyền sâu rộng các hoạt động Tháng
Công nhân năm 2021; chú trọng nêu gương, nhân rộng những cách làm hay, các
mô hình chăm lo lợi ích đoàn viên hiệu quả; gửi tin , bài, ảnh để đăng trên
Website Công đoàn Thái Bình.
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Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục Thái Bình đề nghị các Công đoàn
cơ sở báo cáo cấp ủy, phối hợp với chuyên môn triển khai thực hiện và báo cáo kết
quả hoạt động Tháng Công nhân gửi về Công đoàn Ngành trước ngày 05/6/2021.
Ghi chú: Đề nghị các Công đoàn cơ sở xét chọn, lập danh sách CBNGNLĐ
có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo gửi về Công đoàn Ngành
trước ngày 28/4/2021 để Công đoàn Ngành chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức đi
thăm tặng quà trong tháng 5, Tháng Công nhân./.
Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ tỉnh;
- Ban Giám đốc Sở GDĐT Thái Bình;
- CĐCS trực thuộc; (để thực hiện)
- Lưu CĐN.

( để b/c)

4

