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KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020

Thực hiện Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của
Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chinh
nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư so Ol/2016/TT-BNV ngay 13
tháng 01 năm 2016 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn một số nội dung của Nghỉ đinh
04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ;
Trường trung cấp nghề Dân tộc nội trú An Giang xây dựng kế hoạch tổ
chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 như sau:
I. MỤC ĐÍCH
Họi nghi can bọ, cong chưc, V1CĨ1 chưc nhăni kiêm điêm, đánh giầ các mặt

hoạt động của nhà trường năm 2020; thống nhất phương hương hoạt động cua
nhà trường trong năm 2021.
- Phát huy dân chủ và tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức viên
chức trong việc xây dựng và phát triển của đơn vị, nhà trường.
- Phát động phong trào thi đua, động viên cán bộ, công chức, viên chức đóng
góp sức lực, trí tuệ, đoàn kết nhất trí phấn đấu hoàn thanh hiẹu quả nhiệm vụ
được giao trong năm học.
II. YÊU CẦU
- Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức được tổ chức dân chủ, hiệu quả thiết
thực, đảm bảo các nội dung quy định tại Điều 5 Nghị định 04/2015/NĐ-CP naàv
09/01/2015 của Chính phủ.
Các nội dung thảo luận tại hội nghị^ cần được chuẩn bị chu đáo tập trung
vào những vân đê mang tính thời sự, thống nhất biện pháp thực hiện nhiệm vụ
năm 2021 và những năm tiếp theo.

- Phat huy tinh than dan chu, thăng thăn, đảm bảo công khai, minh bạch
III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:
1. Thòi gian: 13 giờ 30 phút ngày 26/12/2020
2. Địa điểm: Tại hội trường
3. Thành phần: mời đại diện LĐLĐ huyện Tri Tôn, Ban chấp hành Đảng bô
nhà trường, Hội đông trường, Ban giám hiệu, BCH Công đoàn trường, toàn the
cán bộ, viên chức của trường.
.. 4' T r“ ng

P!T ,d ự Hội ngh.Ẽ.:. Cán bộ’ giá0 viên' 1111411 VẲên mặc đồng phục cùa

trường (Nam: thẳt cà vạt; nữ: áo dài)
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IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Tổng hợp - Tài chính - Thiết ố/ệ;

Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của
trường.
-Trang trí hội trường: đặt và treo băng rôn vệ sinh và sắp xếp bàn ghế
trong hội trường, kiểm tra hệ thống âm thanh, chuắn bị bảng tên Đoàn chủ tích +
Thư ký.
- Phát thư mời đại biểu.
' ĩ Báo cáo thu chi tài chính năm 2020 và kế hoạch tài chính năm 2021 báo
cáo tình hình thu chi quỹ ngoài ngân sách.
- Dự thảo sửa đôi, bổ sung một số nội dung trong Qui chế chi tiêu nội bộ.
2. Ban châp hành Công đoàn:
- ÕaỒI? r ì 0. ¥ * quả;thi đua năm 2020; ,thônẵ í 113 các Quyết định khen thưởng
2021
(chính quyền và cônẵ đoàn nếu cỗ>. tông hơp đăng ký thi đua nám
- Thông qua báo cáo hoạt động của BTTND năm 2020.
„

‘đDự thảo giao ước thi đua’ quy chế phối họp giữa Hiệu trưởng và Chủ tịch
- Thông qua dự thảo sửa đổi quy chế chi tiêu nội bộ công đoàn.

t. ■h?" Tỏh ỉ hợp các ý ki^n đÓng g0p của cán bộ’ CÔng chức’ viên chức

trình

h
Ẳ^Ằ ^ thUỘC trường: Triển khai kủ hoạch tổ chức hội nghị, tổngs
họp ý kiến, đề xuất, kiến nghị của đơn vị.
' uChÚý ; Dí ! hả0 báo cáo’ kế hoạch, ... các đơn vị được phân công gởi cho
cán bộ, công chức viên chức trước ngày 10/12/2020 Các p h o n g / S tổ chức

ìm in m i
20/12/2020
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cho ---®an ‘ráp

công
ớ c ngay
ngày
g đoàn ta
trươc

H

207.0 n s ênđậy,!à
hu f h ‘í 011^ Hội nghị cán bộ>côn8 ehúc, viên chức năm
2020. Đê công tác tổ chức Hội nghị cán bộ, cong chưc, vien chưc cua mtOTig
thành công, đạt hiệu quả cao, Bạn giám hiẹủ yêu cau các đon v T citató chức
năng, nhiệm vụ đuợc phân công thực hiện nghiêm túc theo ke hoạch này./
Nưinhận:

H ỊỆ U T R u S ỉG

- Đ ản g ủ y, BG H ;
- L iên Đ oàn L ao Đ ộ n g h u yện - B C H C ông đoàn trường;
- Các đơn v ị trực thuộc- Lưu: VT.
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CHƯƠNG TRÌNH
N B 0 ’ ? ÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
NĂM 2020

_____

Nội dung
Tuyên bố lý do, Giới thiệu đại biểu, Giới thiêu Đoàn Chủ tich.
Đoàn chủ tịch giới thiệu thư ký hội nghi.
Thông qua chương trình Hội nghị
Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động
năm 2021 của trường
Báo cáo
- Kết quả thu chi tài chính năm 2020 và kế hoạch tài chính
năm 2021 (công khai QĐ dự toán ngân sách năm 2021)
- Thông qua báo cáo tình hình thu chi quỹ ngoài ngân sách
Báo cáo kết quả thi đua năm 2020 và tổng họp đăng ký thi đua
năm 2021; thông qua sửa đổi, bổ sung quy chế chi tiêu công
đoàn.
Báo cáo hoạt động của BTTND năm 2020.
Thông qua dự thảo sửa đối, bổ sung quy chế chi tiêu nôi bô
Thảo luận đóng góp ý kiến, giải trình những vấn đề đại biểu
hội nạhị đặt ra
Ký kết giao ước thi đua, quy chế phối hợp giữa Hiệu trưởng và
Chủ tịch công đoàn.
Phát biếu của đại biểu cấp trên (nếu có)
Thông qua Nghị quyết Hội nghị
Phát biêu của Hiệu trưởng
Tuyên bô bê mạc

N gười thưc hiên
Đ/c Hoanh
Đ/c Thích
Đ/c Hoanh
Đ/c Băng
Đ/c Thu

Đ/c Danh

Đ/c Rõ
Đ/c Thu
Đoàn chủ tịch
Đ /c Thích + Đ/c Danh

Đ/c Nhưt
Đ/c Thích
Đ/c Hoanh

Chủ tọa HỘI nghị:

- Đ/c Cao Văn Thích

- Hiệu trưởng - Bí Thư Đảng bộ

- Đ/c Nguyễn Thị Khánh Băng - Phó Hiệu trưởng
- Đ/c Lê Minh Nhựt

- Phó Hiệu trưởng

- Đ/c Phạm Chí Danh

- Chủ tịch CĐCS

*

-

Thư kỷ:
Đ/c Cao Thị Phương Thanh

- Đ/c Lê Thị Kim Thoa
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