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UBND QUẬN LONG BIÊN 

trêng thcs thîng thanh 

 
Sè:         /KH-THCSTT 

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc 

 
       Thîng Thanh, ngµy       th¸ng      n¨m 2020 

 

KẾ HOẠCH  phèi hîp 

Gi÷a BAN GI¸M HIÖU vµ BCH c«ng ®oµn 

 

Thực hiện Kế hoạch về việc phối hợp công tác giữa Ban Giám đốc sở 

GD&ĐT Hà Nội và Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội năm 

học 2020-2021; 

Thực hiện Kế hoạch của Liên đoàn lao động quận Long Biên về việc phối 

hợp giữa Ban lãnh đạo PGD &ĐT Quận và Liên đoàn lao động Quận Long 

Biên năm học 2019-2020; 

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020 - 2021 của Ngành 

GD&ĐT Quận Long Biên, Công đoàn và chính quyền trường THCS Thượng 

Thanh thống nhất kế hoạch phối hợp công tác năm học 2020 - 2021 như sau: 

I. Môc ®Ých yªu cÇu 

- Nh»m thóc ®Èy c¸c phong trµo thi ®ua trong nhµ trêng thực hiên thắng 

lợi nhiệm vụ năm học 2020 - 2021. 

- Cïng phèi hîp ®Ó hoµn thµnh chØ tiªu n¨m häc ®· ®Ò ra. 

 II .Néi dung phèi hîp 

 1. Phèi hîp chØ ®¹o nhµ trêng trong viÖc x©y dùng n©ng cao phÈm 

chÊt, ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp cña ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý, gi¸o viªn, c«ng nh©n 

viªn nhµ trêng. 

 - T¨ng cêng c«ng t¸c gi¸o dôc t tëng chÝnh trÞ, ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp 

cho CBGV - CNV. TriÓn khai thùc hiÖn cuéc vËn ®éng "Häc tËp vµ lµm theo t 

tëng, ®¹o ®øc, phong c¸ch Hå ChÝ Minh" g¾n víi thùc hiÖn 6 néi dung cña 

cuéc vËn ®éng "Hai kh«ng" vµ c¸c tiªu chÝ cña cuéc vËn ®éng "X©y dùng  nhµ 

trêng v¨n ho¸ - Nhµ gi¸o mÉu mùc - Häc sinh thanh lÞch". 

 - Phèi hîp víi chÝnh quyÒn tæ chøc c¸c ho¹t ®éng ®Ó tiÕp tôc thùc hiÖn " 

Häc tËp vµ lµm theo t tëng, ®¹o ®øc, phong c¸ch Hå ChÝ Minh " nh»m 

n©ng cao nÒn nÕp kû c¬ng trong nhµ trêng; ý thøc tr¸ch nhiÖm, t×nh th¬ng 

®èi víi häc trß, kh«ng vi ph¹m ®¹o ®øc nhµ gi¸o, phÊn ®Êu trë thµnh nhµ gi¸o 

mÉu mùc, c¸n bé qu¶n lý mÉu mùc. 
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 - Thùc hiÖn nghiªm tóc Ph¸p lÖnh d©n sè: Thùc hiÖn mçi cÆp vî chång chØ 

cã 1 ®Õn 2 con ®Ó nu«i d¹y cho tèt; tæ chøc Héi nghÞ tuyªn d¬ng nh÷ng g¬ng 

mÆt ®iÓn h×nh trong phong trµo "X©y dùng gia ®×nh v¨n ho¸ nhµ gi¸o v¨n 

ho¸" g¾n víi cuéc vËn ®éng "X©y dùng ®êi sèng v¨n ho¸ ë khu d©n c". 

 - §Èy m¹nh phong trµo "Tù häc - tù båi dìng" nh»m n©ng cao tr×nh ®é 

chuyªn m«n, n¨ng lùc qu¶n lý vµ chÊt lîng ho¹t ®éng cho ®éi ngò nhµ gi¸o, 

c¸n bé qu¶n lý gi¸o dôc vµ c¸n bé C«ng ®oµn. 

- C«ng ®oµn nhµ trêng tiÕp tôc tuyªn truyÒn, nªu g¬ng "Ngêi tèt - viÖc 

tèt" trong ngµnh. 

2. Phèi hîp chØ ®¹o thùc hiÖn QCDC, c¸c phong trµo thi ®ua, c¸c cuéc vËn 

®éng, t¨ng cêng c«ng t¸c qu¶n lý x©y dùng nÒ nÕp kû c¬ng trong ®¬n vÞ. 

- Phối hợp với các bộ phận trong nhà trường rà soát, bổ sung hoàn thiện 

các quy chế, quy định của đơn vị, bầu Ban Thanh tra nhân dân.   

- Phối hợp tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng về thực hiện quy chế dân chủ.     

- Phối hợp tổ chức các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các 

ngày lễ lớn trong năm học 2020-2021.  

- Phối hợp tổ chức cuộc thi “Tiếng hát cán bộ, giáo viên, “ Ngày hội 

công nghệ thông tin” do PGD phát động. 

- Đẩy mạnh chỉ đạo phong trào thi đua “Hai tốt”, thực hiện “Học tập 

và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc 

thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự 

học và sáng tạo”, “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”, tiếp 

tục triển khai cuộc vận động “Nhà giáo Hà Nội giúp đỡ học sinh có hoàn 

cảnh khó khăn”.  

- Phát động CB, GV, NV hưởng phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo 

trong dạy và học” do Công đoàn giáo dục Việt Nam phát động. Tổ chức 

“Cuộc thi viết về gương Điển hình tiên tiến, Người tốt - Việc tốt năm 2019” 

do Hội đồng TĐKT Quận và Liên đoàn Lao động Thành phố phát động. 

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục và các cuộc vận 

động xã hội, nhân đạo trong Ngành; vận động CB, GV, NV và học sinh 

tiếp tục ủng hộ hỗ trợ giáo dục vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Tăng 

cường tổ chức hỗ trợ CB, GV,NV có hoàn cảnh khó khăn.  

 3. Phèi hîp trong viÖc tæ chøc x©y dùng nhµ trêng s¸ng - xanh - s¹ch 

-®Ñp, ®Èy m¹nh c¸c ho¹t ®éng x· héi: 
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 - Thùc hiÖn tèt c¸c ho¹t ®éng x· héi, nh©n ®¹o tõ thiÖn. Tæ chøc c¸c ho¹t 

®éng hëng øng cuéc vËn ®éng x©y dùng trêng häc th©n thiÖn, häc sinh tÝch 

cùc. 

 4. Phèi hîp trong phong trµo "Nhµ gi¸o Hµ Néi ®ì ®Çu häc sinh 

nghÌo, häc sinh cã hoµn c¶nh khã kh¨n ®Æc biÖt". Cã c¸c h×nh thøc s¬ kÕt 

®¸nh gi¸,  nªu g¬ng, nh©n ®iÓn h×nh. 

 5. Phèi hîp thùc hiÖn tèt viÖc ch¨m lo ®êi sèng c¸n bé gi¸o viªn, CNV 

trong nhµ trêng. 

 - ChØ ®¹o thùc hiÖn nghiªm tóc chÕ ®é, chÝnh s¸ch ®èi víi c¸n bé gi¸o 

viªn, CNV. §¶m b¶o thùc hiÖn chÕ ®é n©ng l¬ng, b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y 

tÕ cho CBGV - CNV ®óng quy ®Þnh. 

 - Tæ chøc th¨m hái, trî cÊp thêng xuyªn vµ ®ét xuÊt cho CBGV - CNV  

cã hoµn c¶nh khã kh¨n nh©n dÞp c¸c ngµy lÔ, ngµy TÕt. T¹o ®iÒu kiÖn hç trî vµ 

huy ®éng c¸c nguån kinh phÝ ®ãng gãp ch¨m lo ®êi sèng GV nghÌo, gia ®×nh 

chÝnh s¸ch cã hoµn c¶nh khã kh¨n. 

 - Phèi hîp tæ chøc c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸, TDTT trong nhµ trêng nh©n kû 

niÖm c¸c ngµy lÔ lín. Tæ chøc ho¹t ®éng nh©n dÞp kû niÖm 65 năm ngày giải 

phóng Thủ đô, thành lập ngành GD và 37  n¨m ngµy Nhµ gi¸o ViÖt Nam 20-11. 

 6. Phèi hîp tæ chøc thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ QCDC, tæ chøc tèt Héi nghÞ 

CVB, CC, VC. 

 - Phèi hîp tèt víi chÝnh quyÒn t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng ®oµn ho¹t ®éng 

®óng chøc n¨ng, nhiÖm vô cña tæ chøc C«ng ®oµn. 

 - Phèi hîp ph¸t ®éng thi ®ua thùc hiÖn nhiÖm vô n¨m häc. 

 - Phèi hîp nghiªn cøu vµ gi¶i quyÕt c¸c kiÕn nghÞ cña CBCC, cïng cã 

tr¸ch nhiÖm x©y dùng tËp thÓ nhµ trêng ®oµn kÕt, d©n chñ, céng ®ång tr¸ch 

nhiÖm.   

 - T¨ng cêng x©y dùng kû c¬ng, nÒn nÕp trong c¸c ho¹t ®éng cña nhµ 

trêng. 

 7. ChÝnh quyÒn t¹o ®iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt, hç trî kinh phÝ ®Ó tæ chøc 

c¸c ho¹t ®éng chung cho C«ng ®oµn ®Ò xuÊt: 

 Tæ chøc c¸c ngµy kû niÖm, héi nghÞ CNVC, ph¸t ®éng thi ®ua, khen 

thëng thi ®ua, c¸c ho¹t ®éng v¨n nghÖ, TDTT... 

 III. tr¸ch nhiÖm cô thÓ: 

 1. §èi víi chÝnh quyÒn: 
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 - §¶m b¶o ®Çy ®ñ viÖc thùc hiÖn QCDC trong ®¬n vÞ. 

 - Th«ng tin ®Çy ®ñ, kÞp thêi ®êng lèi, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ níc 

vÒ gi¸o dôc - ®µo t¹o, nh÷ng chñ tr¬ng kÕ ho¹ch c«ng t¸c cña ngµnh tíi BCH 

c«ng ®oµn vµ c¸n bé, GV, CNV nhµ trêng. 

 - Cïng víi c«ng ®oµn thèng nhÊt môc tiªu, néi dung, h×nh thøc, tæ chøc 

c¸c phong trµo thi ®ua. 

 - T¹o ®iÒu kiÖn vÒ c¬ së vËt chÊt, thêi gian, hç trî vÒ kinh phÝ ®Ó tæ chøc 

c¸c ho¹t ®éng chung cña nhµ trêng do c«ng ®oµn ®Ò xuÊt. 

 2. Víi tæ chøc c«ng ®oµn: 

 - Tuyªn truyÒn, híng dÉn ®oµn viªn c«ng ®oµn thùc hiÖn tèt c¸c quy ®Þnh 

cña ngµnh, cña ®¬n vÞ. 

 - §éng viªn c¸n bé, gi¸o viªn ®¶m b¶o ngµy giê c«ng, ph¸t huy tÝnh s¸ng 

t¹o chñ ®éng trong c«ng viÖc. 

 - Gi¶i quyÕt døt ®iÓm c¸c kiÕn nghÞ cña §oµn viªn c«ng ®oµn kh«ng ®Ó 

c¸c vô viÖc x¶y ra trong nhµ trêng (nếu có ý kiến của học sinh hoặc phụ huynh 

sẽ hạ mức xếp loại vào cuối năm). 

 - Chñ ®éng ®¶m nhËn mét sè néi dung vËn ®éng ®oµn viªn tham gia thùc 

hiÖn. 

 Trªn ®©y lµ nh÷ng néi dung träng t©m phèi hîp c«ng t¸c gi÷a chÝnh quyÒn 

vµ C«ng ®oµn nhµ trêng trong n¨m häc 2020-2021. Kế hoạch nµy ®· ®îc söa 

®æi, bæ sung th«ng qua Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2020- 

2021 và có hiệu lực ngay sau khi hội nghị kết thúc. Ban gi¸m hiÖu vµ BCH C«ng 

®oµn nhµ trêng tæ chøc thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ vµ phÊn ®Êu ®¹t kÕt qu¶ cao h¬n 

trong nh÷ng n¨m tiÕp theo. 

N¬i nhËn: 
- Phßng GD&§T (®Ó b¸o c¸o); 
- LĐLĐ quận Long Biên (để báo cáo) 
- BGH, BCH C§, Tæ chuyªn m«n (®Ó thùc hiÖn); 
- Lu VP (01). 

 

CHñ TÞCH C¤NG §OµN 

 

 
 
 

Phạm Thị Thanh Bình 

HiÖu trëng 
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