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KẾ HOẠCH 

Kỷ niệm 107 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910-08/3/2017) 

Và 1977 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng 

 

Căn cứ chương trình công tác năm 2017 của Công đoàn Trường Trung 

cấp Xây dựng, Công đoàn Trường ban hành kế hoạch hoạt động kỷ niệm 107 

năm ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910-08/3/2017) và 1977 năm cuộc khởi nghĩa 

Hai Bà Trưng với những nội dung chủ yếu sau: 

I/. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Hướng đến kỷ niệm 40 năm ngày thành lập trường (22/7/1977- 

22/7/2017). 

- Ôn lại ý nghĩa lịch sử ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và cuộc khởi nghĩa Hai Bà 

Trưng nhằm khơi dậy lòng tự hào dân tộc, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng. 

- Tiếp tục phát động và nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Giỏi việc 

nước, đảm việc nhà”, 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. 

2. Yêu cầu 

- Phải đảm bảo tính hiệu quả và tiết kiệm trong công tác tổ chức. 

- Đảm bảo tham gia đầy đủ, đúng thành phần. 

II/. NỘI DUNG    

1- Tuyên truyền tài liệu ôn truyền thống ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 

2- Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc nước – 

đảm việc nhà” đồng thời bình chọn, tuyên dương nữ VC – người lao động đạt 

danh hiệu “Giỏi việc nước – đảm việc nhà” năm 2016 và tiếp tục phát động phong 

trào thi đua “Giỏi việc nước – đảm việc nhà” năm 2017. 

3- Tổ chức hoạt động giao lưu giữa VC-GV, người lao động nữ trong nhà 

trường.  
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III/. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Tổ chức lễ kỷ niệm 107 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910-

08/3/2017) và 1977 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Tuyên dương 36 nữ 

VC – người lao động đạt danh hiệu “Giỏi việc nước – đảm việc nhà” năm 2016 và 

tiếp tục phát động phong trào thi đua “Giỏi việc nước – đảm việc nhà” năm 2017. 

2. Tổ chức tham quan du lịch với các hoạt động sau: 

2.1. Thành phần 

- Cán bộ VC-GV và người lao động nữ trong nhà trường. Dự kiến 36 nữ 

(Giáo viên có giờ dạy được nghỉ dạy, báo phòng Đào tạo sắp lịch dạy bù vào 

thời gian sau đó). 

- Khách mời: Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành Công đoàn, Bí thư, Phó Bí 

thư Đoàn Thanh niên, Trưởng các phòng, khoa. Dự kiến 12 người. 

2.2. Thời gian và địa điểm 

- Thời gian: 01 ngày (CBVC tham gia tập trung tại trường lúc 6 giờ 00 thứ 

sáu, ngày 10/3/2017)  

- Địa điểm: Khu du lịch Đèo nước ngọt – Long Hải.  

2.3. Thành phần Ban Tổ chức 

1- Cô Huỳnh Nguyễn Thùy Loan -  Trưởng ban: Phụ trách chung, kiểm tra 

việc triển khai kế hoạch 

2- Thầy Nguyễn Hoàng Hải - Phó Trưởng ban - Chịu trách nhiệm triển khai 

kế hoạch, chuẩn bị xe, nước uống.  

3- Cô Đặng Lê Dung - Bí thư Đoàn Thanh niên - Hỗ trợ tổ chức các hoạt 

động giao lưu, sinh hoạt tập thể trong suốt chuyến đi. 

4- Thầy Trần Minh Tâm - Thành viên - Lập chương trình chi tiết chuyến đi;  

Tổ chức các hoạt động sinh hoat tập thể trong chuyến đi. 

5- Cô Ngô Thị Ngọc Yến - Thành viên - Chuẩn bị nguồn kinh phí.  

6- Cô Tạ Thị Thúy An - Thành viên - Tổng hợp danh sách CBVC tham gia, 

chuẩn bị thư mời. 

7- Cô Huỳnh Thúy Hằng - Thành viên - Chuẩn bị bữa ăn sáng, mua trái cây, 

hải sản... 

8- Cô Nguyễn Thị Kim Oanh - Thành viên - Chuẩn bị thuốc, dụng cụ y tế 

cho chuyến đi. 

2.4. Tiến độ thực hiện 

- 16/02 : Trình kế hoạch Chi bộ, Ban Giám Hiệu nhà trường. 

- 20/02 : Gửi thư mời Ban Giám hiệu, lãnh đạo Phòng/Khoa. 

- 21/02 : Họp BTC, phân công nhiệm vụ. 



- 21/02: Triển khai kế hoạch đến các Tổ Công đoàn. Tổ trưởng các Tổ Công 

đoàn lập danh sách nữ CBVC tham gia gửi về cho Cô An – Phòng TCKT trước 

ngày 27/2/2017). 

- 10/3 : Tổ chức thực hiện kế hoạch.  

- 13/3 : Họp BTC rút kinh nghiệm. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 107 năm ngày Quốc tế Phụ 

nữ (08/3/1910-08/3/2017) và 1977 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.  

 
     

  

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 Nơi nhận: 

- CĐSở Xây dựng; 

- Chi bộ Trường; 

- Ban Giám hiệu; 

- BCH Công Đoàn; 

- Đoàn Thanh niên 

- Tiểu Ban VSTBPN; 

- Các tổ Công đoàn 
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