
                                            

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: 20/KH-CĐGD Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 02 năm 2021 
 

KẾ HOẠCH 

Kỷ niệm 111 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (08/03/1910 – 08/03/2021) 

và 1981 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng 

  

Thực hiện Chương trình công tác năm học 2020-2021 và hoạch số 07/KH-

LĐLĐ ngày 04/02/2021 của Liên đoàn Lao động Thành phố và thiết thực chào 

mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc 

hội, Hội đồng nhân dân các cấp, Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục Thành 

phố xây dựng kế hoạch kỷ niệm 111 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1981 năm 

cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng với những nội dung chủ yếu sau: 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 

- Tổ chức tuyên truyền 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 quán triệt Nghị quyết 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính 

trị về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; 

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 trong đội ngũ CB-GV-NV; thúc đẩy sự quan tâm của 

gia đình CB-GV-NV.  

- Biểu dương, tôn vinh nữ CB-GV-NV tiêu biểu trong phong trào thi đua “ 

Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”; tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm góp phần 

thúc đẩy các phong trào về giới, tạo không khí vui tươi, trao đổi kinh nghiệm trong 

công tác và tổ chức tốt cuộc sống gia đình; thúc đẩy sự quan tâm của gia đình CB-

GV-NV và  xã hội trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững. 

- Thông qua các hoạt động nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi, phấn khởi 

trong đoàn viên công đoàn, CB-GV-NV, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ XIII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm 

kỳ 2021 – 2026. 

II. NỘI DUNG: 

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, nhiệm vụ, chỉ 

tiêu của Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội XII Công 

đoàn Việt Nam về công tác nữ công; triển khai thực hiện Kết luận của Ban Chấp 

hành Tổng Liên đoàn về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH ngày 

29/01/2011 về công tác vận động nữ CNVC-LĐ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất 

nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ ngày 18/8/2010 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về 
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việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ  

CB-GV-NV phù hợp tình hình mới.  

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ gắn với tuyên truyền, 

ôn truyền thống đấu tranh của phụ nữ Việt Nam và phụ nữ thế giới; 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 liên quan đến lao động nữ, bình đẳng giới, an sinh 

xã hội, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. 

- Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; 

tham gia đóng góp ý kiến Văn kiện Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII và sửa 

đổi, bổ sung Điều lệ Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; tăng cường phối hợp với Ban 

Vì sự tiến bộ phụ nữ cùng cấp trong việc tổ chức các hoạt động đối với nữ  CB-GV-

NV. 

- Tiếp tục thành lập, củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của 

ban nữ công quần chúng; tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ nữ công Công 

đoàn; chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động Ban Nữ công quần chúng khối 

trường ngoài công lập. 

- Tiếp tục bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của trang phục 

dân tộc Áo dài; tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của Áo dài và phát động toàn thể nữ 

cán bộ, công chức, viên chức mặc áo dài trong tháng 3/2021 nhằm hưởng ứng “Lễ 

hội Áo dài” Thành phố. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Đối với Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố: 

- Xây dựng kế hoạch kỷ niệm 111 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1981 năm 

cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng với các nội dung theo chỉ đạo của Liên đoàn Lao 

động Thành phố Hồ Chí Minh trong tình hình phù hợp với hoạt động của đơn vị cơ 

sở, trường học.    

- Thực hiện đăng ký phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 

2021 theo hướng dẫn của Ban nữ công Liên đoàn Lao động Thành phố. 

- Tổ chức thăm một số nữ CB-GV-NV bị bệnh nan y, hiểm nghèo. 

- Tiếp tục chỉ đạo củng cố, kiện toàn Ban Nữ công công đoàn cơ sở các đơn 

vị mới thành lập; tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng cho cán bộ nữ công Công 

đoàn; tổ chức các đợt sinh hoạt chuyên đề về đổi mới phương pháp hoạt động nữ 

công nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Ban Nữ công quần chúng. 

- Đánh giá kết quả hoạt động phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc 

nhà”, đề xuất giới thiệu các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để biểu dương 

khen thưởng cấp Tổng và cấp Thành phố. 
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- Phối hợp với Báo Giáo dục Thành phố giới thiệu những tấm gương và hình 

ảnh nữ CB-GV-NV “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” tích cực đóng góp xây dựng 

thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình. 

- Báo cáo sơ kết phong trào thể dục giữa giờ “Khỏe để làm việc và giảng 

dạy” và kết quả tổ chức hoạt động kỷ niệm 111 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 

1981 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng về Liên đoàn Lao động Thành phố. 

- Tuyên truyền vẻ đẹp, ý nghĩa của Áo dài và phát động toàn thể nữ cán bộ, 

công chức, viên chức mặc áo dài trong tháng 3/2021 nhằm hưởng ứng “Lễ hội Áo 

dài” Thành phố. 

- Tiếp tục thực hiện chương trình “Áo dài - trao gởi yêu thương” nhằm trao 

tặng áo dài cho công nhân lao động nữ và con công nhân lao động có hoàn cảnh khó 

khăn tại Thành phố Hồ Chí Minh và tặng đồng nghiệp nữ các tỉnh vùng khó khăn. 

theo vận động của Công đoàn Giáo dục Việt Nam. 

2. Đối với các công đoàn cơ sở trực thuộc: 

- Tập trung thành lập Ban Nữ công quần chúng đối đơn vị đủ điều kiện; tham 

dự bồi dưỡng, tập huấn khi Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố triển khai, tổ 

chức cho cán bộ nữ công Công đoàn nâng cao trình độ kỹ năng, nghiệp vụ đáp ứng 

tình hình mới, tập trung các nội dung Bộ luật Lao động năm 2019 liên quan đến lao 

động nữ, kỹ năng tổ chức và hoạt động phong trào, kỹ năng vận động thuyết phục, 

kỹ năng thương lượng… nhằm thực hiện tốt chủ đề “Nâng cao chất lượng đội ngũ 

cán bộ công đoàn cơ sở” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 

- Hướng dẫn, chỉ đạo Ban Nữ công công đoàn cơ sở trường ngoài công lập 

tham mưu Ban chấp hành công đoàn cùng cấp ký kết thỏa ước lao động tập thể với 

nhiều điều khoản có lợi cho nữ CB-GV-NV và con nữ CB-GV-NV.  

- Lựa chọn các hoạt động phù hợp tình hình dịch bệnh Covid - 19 để ôn 

truyền thống kỷ niệm 111 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1981 năm 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. 

- Phối hợp với Ban vì sự tiến bộ phụ nữ cùng cấp trong việc tổ chức các hoạt 

động trong nữ CB-GV-NV tham gia đóng góp ý kiến dự thảo Văn kiện Đại hội Phụ 

nữ toàn quốc lần thứ XIII và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội Liên hiệp phụ nữ Việt 

Nam; công tác cán bộ, giới thiệu nữ cán bộ Công đoàn tham gia BCH hội phụ nữ 

các cấp nhân dịp Đại hội phụ nữ nhiệm kỳ 2021-2026; giới thiệu điển hình xét giải 

thưởng Phụ nữ Việt Nam, Kỷ niệm chương vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam.  

- Thực hiện chương trình “Tháng 3 yêu thương” với nhiều hình thức phù hợp 

nhằm chăm lo, tặng quà, chia sẻ yêu thương đến nữ CB-GV-NV bị bệnh nan y, 

hiểm nghèo. Tiếp tục chăm lo nữ cán bộ công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, nữ CB-

GV-NV có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo, bị giảm việc làm, mất việc làm 
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do ảnh hưởng dịch bệnh Covid – 19…. Treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích; 

tuyên truyền trên bản tin chủ đề và thông điệp của Việt Nam nhân ngày Quốc tế 

Hạnh phúc 20/3. 

- Tiếp tục thực hiện phong trào tập thể dục thể thao “Khỏe để làm việc và 

giảng dạy”, vận động nữ cán bộ, giáo viên, nhân viên mở rộng, phát triển các hoạt 

động rèn luyện thể dục, thể thao, giúp cán bộ, giáo viên, nhân viên lựa chọn một 

môn thể thao yêu thích hoặc nội dung, hình thức tập luyện phù hợp để rèn luyện 

hàng ngày. 

- Vận động toàn thể nữ cán bộ, giáo viên, nhân viên mặc áo dài trong tháng 

3/2021 nhằm hưởng ứng “Lễ hội Áo dài” Thành phố. 

- Tiếp tục thực hiện chương trình “Áo dài – trao gởi yêu thương” nhằm trao 

tặng áo dài cho công nhân lao động nữ và con công nhân lao động có hoàn cảnh khó 

khăn tại Thành phố Hồ Chí Minh và tặng đồng nghiệp nữ các tỉnh vùng khó khăn.  

- Đăng ký phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” cấp cơ sở theo 

hướng dẫn của Ban nữ công Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố trong hội nghị 

tập huấn ( học kỳ 1, năm học 2020 – 2021). 

- Báo cáo kết quả tổ chức hoạt động kỷ niệm 111 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 

8/3 và 1981 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng trước ngày 15/4/2021; báo cáo văn 

bản gửi về Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố (Ban Nữ công) và gởi về địa chỉ 

email: kieunguyethonglien@gmail.com. 

Trên đây là kế hoạch kỷ niệm 111 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1981 năm 

cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, đề nghị các cấp Công đoàn căn cứ tình hình thực tế 

của đơn vị xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp nhằm thu hút đông đảo nhà giáo, 

người lao động tham gia./. 

 

 
Nơi nhận:     

- Thường trực LĐLĐ.TP “để b/c”;                                                       

- Ban Nữ công LĐLĐTP “để b/c”; 

- Ban TG-NC CĐGD Việt Nam “để b/c” 

- UV Ban Nữ công CĐGD TP “để biết” 

- CĐCS “để t/h”; 

- Lưu VP.                                                                                                                                                         

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

 CHỦ TỊCH 

 

(đã ký và đóng dấu) 

 

 

    Nguyễn Thị Gái 
  

 


