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LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 052/KH-CĐGD TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 4 năm 2021 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động “Tháng Công nhân”  ần t ứ    năm 2021 

Kỷ niệm   5 năm Ngày Quốc tế Lao động 01/5 
____________ 

 

Căn cứ Kế hoạch số 18/KH-LĐLĐ ngày 25 tháng 3 năm 2021 của Liên 

đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức các hoạt động “Tháng 

Công nhân” lần thứ 13 năm 2021 - Kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động 

01/5, Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố  ây   ng  ế hoạch 

tổ chức các hoạt động “Tháng Công nhân”  ần thứ 13 năm 2021 - Kỷ niệm 135 

năm Ngày Quốc tế Lao động 01/5 với những nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đíc : 

- Thông qua các hoạt động “Tháng Công nhân” năm 2021 để tăng cường 

đoàn  ết giai cấp, phát huy vai trò tiên phong, năng   c sáng tạo của cán bộ, nhà 

giáo và người  ao động (CBNGNLĐ) trong th c hiện các nhiệm vụ phát triển cơ 

quan, đơn vị, trường học góp phần xây d ng và bảo vệ Tổ quốc. 

- Tổ chức các hoạt động “Tháng Công nhân” năm 2021 gắn với các hoạt 

động kỷ niệm 135 năm Ngày quốc tế Lao động 01/5 bất diệt và kỷ niệm 75 năm 

ngày Quốc tế Lao động lần đầu tiên được tổ chức trọng thể ở nước ta sau  hi đất 

nước giành độc lập (01/5/1946), nhằm thúc đẩy s  quan tâm của cả hệ thống 

chính trị và xã hội trong chăm  o  ây   ng giai cấp công nhân lớn mạnh đáp ứng 

yêu cầu phát triển đất nước. 

2. Yêu cầu: 

- Tổ chức thiết th c các hoạt động “Tháng Công nhân” gắn với Tháng 

hành động về An toàn, vệ sinh  ao động năm 2021 và  ỷ niệm 135 năm Ngày 

Quốc tế Lao động 01/5 có trọng tâm, trọng điểm, chủ yếu tổ chức tại cơ sở, thu 

hút đông đảo đoàn viên Công đoàn, CBNGNLĐ tham gia. 

- Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn các cấp chủ động tham mưu 

với cấp ủy Đảng, chính quyền đồng cấp để chỉ đạo và phối hợp tổ chức các hoạt 

động “Tháng Công nhân” và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh  ao động 

năm 2021 đảm bảo chất  ượng, hiệu quả. 
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- Huy động các nguồn l c xã hội, của người sử dụng  ao động nhằm chăm 

lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên Công đoàn, CBNGNLĐ. 

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CẤP CÔNG ĐOÀN 

1. Chủ đề của Tháng Công nhân năm 2021:  

“ĐOÀN KẾT - SÁNG TẠO - VƯỢT KHÓ - PHÁT TRIỂN” 

2. Nội dung hoạt động trọng tâm của các cấp Công đoàn: 

Các cấp Công đoàn tiếp tục tổ chức các hoạt động đang phát huy hiệu quả 

được đông đảo đoàn viên Công đoàn, CBNGNLĐ đón nhận, được các cấp ủy 

đảng, chính quyền, người sử dụng  ao động quan tâm, ủng hộ, trong đó tập trung 

th c hiện một số hoạt động như sau: 

2.1. Tổ chức Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”; 

phát động “Tháng lao động giỏi”, phong trào thi đua ổn định và phát triển 

sản xuất; tuyên dương gương lao động giỏi – lao động sáng tạo:  

- Công đoàn cơ sở phối hợp với người sử dụng  ao động, thủ trưởng cơ 

quan, đơn vị có chính sách động viên đối với đoàn viên Công đoàn, CBNGNLĐ 

có sáng kiến đã được áp dụng mang lại kết quả trong khoản thời gian từ tháng 3 

đến tháng 5 năm 2021; giới thiệu những sáng kiến của đoàn viên Công đoàn, 

CBNGNLĐ có hiệu quả để  hen thưởng, nhân rộng. Phối hợp với Thủ trưởng 

đơn vị, người sử dụng  ao động tổ chức đánh giá, tôn vinh,  hen thưởng các cá 

nhân tích c c tham gia Chương trình và có sáng  iến làm lợi cho cơ quan, đơn 

vị, cơ sở giáo dục. 

- Vận động người  ao động nỗ l c, chung tay cùng người sử dụng lao 

động vượt qua giai đoạn  hó  hăn hiện nay; th c hiện nghiêm các quy định 

phòng, chống dịch bệnh covid-19 tại nơi  àm việc nhằm duy trì và ổn định giảng 

dạy – học tập, công tác. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua  ao động giỏi, 

 ao động sáng tạo; đẩy mạnh, nâng cao chất  ượng giáo dục nhằm hoàn thành 

mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh covid-19 vừa đạt mục tiêu đã đề ra 

trong năm học của cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục. 

- Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố, Công đoàn cơ sở tổ chức tuyên 

 ương CBNGNLĐ có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Lao động 

giỏi, Lao động sáng tạo”;  ình chọn các gương tiêu  iểu đề  uất tuyên  ương 

cấp Thành phố  

Thời gian thực hiện: Từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2021. 

Cấp thực hiện: Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố, Công đoàn cơ sở. 

Thời gian thực hiện: Từ 01/5/2021 đến 31/5/2021. 
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2.2. Tổ chức Chương trình “Lắng nghe - Thấu hiểu - Chia sẻ” và các 

hoạt động “Cảm ơn người lao động”: 

- Các cấp Công đoàn tổ chức lắng nghe đoàn viên Công đoàn, 

CBNGNLĐ trong cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, 

những vấn đề bức xúc, những câu chuyện cảm động trong  ao động và cuộc sống 

của người  ao động; l a chọn nội dung cấp  ách, có tác động lớn, phạm vi ảnh 

hưởng rộng đến đông đảo đoàn viên Công đoàn, CBNGNLĐ để có biện pháp 

giải quyết phù hợp, có hiệu quả; truyền thông kịp thời kết quả th c hiện. 

- Tổ chức chương trình đối thoại, gặp gỡ giữa Cấp ủy, Chính quyền với 

CBNGNLĐ. 

Thời gian thực hiện: Từ 01/5 đến 31/5/2021, tập trung vào ngày 01/5. 

Cấp thực hiện: Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh.  

2.3. Tổ chức Chương trình “Đồng hành cùng doanh nghiệp”: tổ chức 

các buổi gặp gỡ, tiếp xúc giữa  ãnh đạo địa phương với các cơ quan, đơn vị, cơ 

sở giáo dục ngoài công lập trên địa bàn nhằm tháo gỡ kịp thời những  hó  hăn, 

vướng mắc trong quá trình giảng dạy, công tác, làm việc, nhất là những khó 

 hăn trong  hôi phục sau dịch bệnh. 

Xét chọn và biểu  ương người sử dụng  ao động có nhiều cố gắng trong 

duy trì hoạt động dạy học, tạo công ăn việc làm ổn định cho người  ao động; tạo 

điều kiện và chăm  o  ịp thời cho người  ao động trong tình hình dịch bệnh 

covid-19 vừa qua; đồng thời, đề xuất biểu  ương cấp Thành phố theo hướng dẫn 

của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh.  

Thời gian thực hiện: Từ 01/5 đến 31/5/2021. 

Cấp thực hiện: Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh, Công đoàn 

ngành Giáo dục.  

2.4 Thực hiện có hiệu quả “Tháng hành động v  an toàn, vệ sinh lao 

động” lần thứ 5: tiếp tục gắn với th c hiện Chỉ thị 19 của Thành ủy thành phố 

Hồ Chí Minh “Người dân thành phố không xả rác ra đường và kênh rạch, vì 

thành phố sạch và giảm ngập nước”; tiếp tục vận động CBNGNLĐ tham gia 

làm vệ sinh trường lớp, cơ quan, đơn vị, đẩy mạnh cải thiện điều kiện  ao động 

và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh  ao động tại nơi  àm việc. 

Phát động phong trào thi đua “Xanh - Sạch - Đẹp - Đảm bảo an toàn vệ 

sinh  ao động” nhằm góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của CBNGNLĐ, 

người sử dụng  ao động và cộng đồng xã hội trong việc chấp hành pháp luật về 

an toàn, vệ sinh  ao động, phòng ngừa tai nạn  ao động, bệnh nghề nghiệp và s  

cố mất an toàn  ao động. 
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Thời gian thực hiện: Từ 01/5 đến 31/5/2021. 

Cấp thực hiện: Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố và Công đoàn cơ 

sở.  

2.5. Tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên Công đoàn, cán bộ, 

nhà giáo và người lao động có hoàn cảnh khó khăn; Chương trình “Phúc lợi 

cho đoàn viên và người lao động”. 

Kịp thời nắm bắt những  hó  hăn của cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục, 

CBNGNLĐ hoạt động trong lĩnh v c giáo dục (nhất  à các cơ sở giáo dục ngoài 

công lập) …để chăm  o, hỗ trợ cho đoàn viên Công đoàn, CBNGNLĐ gặp khó 

 hăn; Công đoàn các cấp tổ chức thăm và tặng quà cho các trường hợp Công 

nhân bị bệnh nghề nghiệp nhân kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động 1/5. Các hoạt 

động chăm  o cho CBNGNLĐ th c hiện theo phương châm: chăm  o tr c tiếp 

tại cơ sở. 

Tiếp tục th c hiện chương trình “Mái ấm Công đoàn”, “Trái tim nghĩa 

tình”, chương trình “Phúc  ợi cho đoàn viên và người  ao động”,… 

Thời gian thực hiện: Từ tháng 3 - đến hết tháng 5/2021. 

Cấp thực hiện: Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh, Công đoàn 

ngành Giáo dục Thành phố và Công đoàn cơ sở.  

2.6. Tăng cường công tác tuyên truy n đến đoàn viên Công đoàn, cán 

bộ, nhà giáo và người lao động: 

Tập trung tuyên truyền về truyền thống, tinh thần bất diệt của Ngày Quốc 

tế Lao động 01/5; bài học kinh nghiệm trong th c 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 d ng giai cấp công 

nhân Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. 

Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Tháng Công nhân và các hoạt 

động Tháng Công nhân trong năm 2021 và  ết quả triển khai, th c hiện trong 10 

năm qua  hi có Thông  áo Kết luận số 77-TB/TW ngày 24 tháng 02 năm 2012 

của Ban Bí thư Trung ương Đảng. 

Tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội  hóa XV và Đại biểu Hội đồng 

Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Thời gian thực hiện: Từ tháng 3 - đến hết tháng 5/2021. 

Cấp thực hiện: Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh, Công đoàn 

ngành Giáo dục Thành phố và Công đoàn cơ sở.  



 5 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

Các hoạt động hưởng ứng Tháng công nhân năm 2021 phải tuân thủ đúng 

các hướng dẫn về phòng chống dịch COVID-19 của Chính phủ, Ban chỉ đạo 

quốc gia phòng chống COVID-19, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 địa 

phương; tuyệt đối bảo đảm an toàn sức khỏe cho đoàn viên Công đoàn và 

CBNGNLĐ.  

1. Hoạt động khai mạc: 

Khai mạc “Tháng Công nhân”  ần thứ 13 - năm 2021 gắn với các hoạt 

động kỷ niệm 135 năm ngày Quốc tế Lao động 01/5 sẽ đồng loạt diễn ra tại các 

cấp Công đoàn vào ngày 25/4/2021  có thông  áo riêng)  

 2. Một số hoạt động trọng tâm cấp Thành phố: 

- Tổ chức Chương trình “Lắng nghe - Thấu hiểu - Chia sẻ” cấp Thành 

phố. 

- Tổ chức chương trình “Đồng hành cùng doanh nghiệp” cấp Thành 

phố. 

- Tổ chức tuyên  ương gương “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo” cấp 

Thành phố. 

- Tổ chức các hoạt động chăm  o: tặng quà cho CBNGNLĐ bị bệnh nghề 

nghiệp; đoàn viên Công đoàn, CBNGNLĐ có hoàn cảnh  hó  hăn; th c hiện 

chương trình “Trái tim nghĩa tình”, “Mái ấm công đoàn”… 

- Tổ chức  ồi  ưỡng  iến thức nghiệp vụ cho nữ đoàn viên nghiệp đoàn; 

chăm  o cho nữ đoàn viên Công đoàn, nghiệp đoàn có hoàn cảnh  hó  hăn… 

- Tổ chức các đợt tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội  hóa XV và Đại 

biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến 

đoàn viên Công đoàn, CBNGNLĐ và các cấp Công đoàn Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

3. Phân công thực hiện: 

3.1. Công đoàn ngành Giáo dục thành phố Hồ Chí Minh: 

- Xây d ng kế hoạch “Tháng công nhân” năm 2021 với các nội dung cụ 

thể, thiết th c, phù hợp với địa phương, với ngành Giáo dục và vận động 

CBNGNLĐ tích c c tham gia các hoạt động của Ngành và của Liên đoàn Lao 

động Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. 

- Hoạt động tháng Công nhân của các cấp Công đoàn sẽ tập trung tổ chức 

đồng loạt trong tuần lễ từ ngày 10 - 16/5/2021. 
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- Tổ chức Hội nghị tuyên  ương Chương trình “Đồng hành cùng cơ sở 

giáo dục ngoài công lập” và phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng 

tạo” cấp Ngành. Lập danh sách gửi về Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí 

Minh đề nghị tuyên  ương,  hen thưởng cấp Thành phố. 

- Ký kết với các đối tác: NH NN&PTNT Agribank, Công ty Sữa Hà Lan 

“Chương trình Phúc  ợi Đoàn viên” năm 2021 và triển khai th c hiện đến các 

công đoàn cơ sở tr c thuộc. 

- Xây d ng, ban hành và triển khai th c hiện Chương trình “Mái ấm Công 

đoàn Ngành Giáo dục Thành phố” đến các công đoàn cơ sở tr c thuộc. 

- Phối hợp và tổ chức các hoạt tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội 

 hóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

- Vận động, tổ chức cho CBNGNLĐ tham gia tốt các hoạt động do Thành 

phố Hồ Chí Minh tổ chức. 

- Chỉ đạo Công đoàn cơ sở tr c thuộc căn cứ tình thình th c tiễn tại đơn 

vị, địa phương, Công đoàn cơ sở xây d ng kế hoạch, l a chọn nội dung, hình 

thức, điều kiện tổ chức phù hợp tại đơn vị. 

- Kết thúc “Tháng công nhân” 2021, tiến hành tổng kết, đánh giá  ết quả 

th c hiện Tháng Công nhân năm 2021  áo cáo về Liên đoàn Lao động thành 

phố Hồ Chí Minh (qua Ban Tuyên giáo) chậm nhất là ngày 09/6/2021. 

3.2. Công đoàn cơ sở trực thuộc: 

- Căn cứ các nội dung trên, các Công đoàn cơ sở xây d ng kế hoạch 

“Tháng công nhân” năm 2021 với các nội dung cụ thể, thiết th c, phù hợp với 

địa phương, đơn vị và vận động CBNGNLĐ tích c c tham gia các hoạt động 

của đơn vị, của Ngành và của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh tổ 

chức.  

- Hoạt động tháng Công nhân của các cấp Công đoàn sẽ tập trung tổ chức 

đồng loạt trong tuần lễ từ ngày 10 - 16/5/2021. 

- Tổ chức  ình  ét các gương tiêu  iểu để tuyên  ương trong Chương 

trình “Đồng hành cùng cơ sở giáo dục ngoài công lập” và phong trào thi đua 

“Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”. Gửi  anh sách đề nghị về Công đoàn ngành 

Giáo dục Thành phố đề xuất tuyên  ương cấp Ngành. 

- Triển khai th c hiện “Chương trình Phúc  ợi Đoàn viên” năm 2021 đã 

ký kết với các đối tác: NH NN&PTNT Agribank, Công ty Sữa Hà Lan đến các 

đoàn viên công đoàn cơ quan, đơn vị.   
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- Tổ chức  ình  ét các cá nhân tham gia Chương trình “Mái ấm Công 

đoàn Ngành Giáo  ục Thành phố”  Lập hồ sơ gửi về Công đoàn Ngành Giáo  ục 

Thành phố để bình xét, trao tặng. 

- Phối hợp và tổ chức các hoạt tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội 

 hóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

- Vận động, tổ chức cho CBNGNLĐ tham gia tốt các hoạt động do Thành 

phố Hồ Chí Minh tổ chức. 

- Kết thúc “Tháng công nhân” 2021, tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả 

th c hiện Tháng Công nhân năm 2021  áo cáo về Công đoàn ngành Giáo  ục 

Thành phố (qua Ban Chính sách pháp luật) chậm nhất là ngày 01/6/2021. 

3.3. Báo Giáo dục Thành phố  ồ Ch   inh: Mở chuyên mục, tổ chức 

tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 135 ngày Quốc tế Lao động (01/5), các hoạt 

động “Tháng công nhân” năm 2021  Nêu gương điển hình các đơn vị, cá nhân 

phối hợp với Công đoàn th c hiện tốt chính sách chăm  o cho người  ao động và 

 àm tốt công tác an toàn vệ sinh  ao động, phòng, chống cháy nổ trên địa  àn 

Thành phố Hồ Chí Minh trong Chương trình “Đồng hành cùng cơ sở giáo dục 

ngoài công lập” và phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”  

Trên đây  à Kế hoạch th c hiện “Tháng Công nhân” năm 2021. Đề nghị 

các Công đoàn cơ sở chủ động xây d ng kế hoạch và triển khai các hoạt động 

đạt hiệu quả, thiết th c./. 
 

 

 
Nơi nhận: 

- Thường tr c LĐLĐ TP.HCM; 

- Các Ban Chuyên đề LĐLĐ TP.HCM;  

- Đảng Ủy, BGĐ Sở GD&ĐT;  

- CĐCS tr c thuộc;      

- Lưu VT, TG. 

TM.BAN THƯỜNG VỤ 

CHỦ TỊCH 

 

               (đã ký tên, đóng  ấu) 

 

 

Nguyễn Thị Gái 

 


