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Số: 24 /KH-CĐCS

An Giang, ngày 15 tháng 4 năm 2014

KẾ HOẠCH
Phát động phong trào thi đua “Giỏi việc nước, Chia sẻ việc nhà”
trong nam cán bộ, viên chức, lao động Trường Đại học An Giang năm 2014
_____________
Căn cứ Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình của Quốc hội
nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và thực hiện Chiến lược phát triển gia đình
Việt Nam đến năm 2020;
Thực hiện Kế hoạch số 107/KH-LĐLĐ ngày 10 tháng 3 năm 2014 của Ban
Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh,
Ban Thường vụ Công đoàn cơ sở Trường Đại học An Giang xây dựng kế hoạch
phát động hưởng ứng phong trào thi đua “Giỏi việc nước, Chia sẻ việc nhà” trong nam
cán bộ, viên chức, lao động (gọi tắt là lao động nam) toàn trường năm 2014 với các nội
dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH
1. Động viên lao động nam thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo trong nghiên cứu,
học tập và công tác giảng dạy; xoá bỏ quan niệm phân biệt đối xử về giới, tạo cơ hội như
nhau cho nam và nữ trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội và gia đình, chung tay xây dựng gia
đình đạt tiêu chuẩn “no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”.
2. Động viên đông đảo lao động nam ở các đơn vị toàn trường tham gia phong trào
vì sự tiến bộ của phụ nữ, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.
II. NỘI DUNG THI ĐUA
1. Thành viên nam trong gia đình là gương sáng trong việc tích cực học tập, thi
đua lao động và công tác giỏi, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với năng suất, chất
lượng cao.
2. Giáo dục, động viên các thành viên trong gia đình và bản thân có trách nhiệm
chia sẻ công việc gia đình với thành viên nữ. Nêu cao trách nhiệm trong việc tổ chức tốt
cuộc sống gia đình, nuôi dạy con ngoan, học giỏi, thực hiện tốt chính sách Dân số - kế
hoạch hoá gia đình, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc. Tích cực
tham gia phòng chống các tệ nạn xã hội.
III. TIÊU CHUẨN THI ĐUA
Việc bình xét danh hiệu thi đua “Giỏi việc nước, Chia sẻ việc nhà” hàng năm (chỉ
bình xét cá nhân) ở cơ sở phải đảm bảo các tiêu chuẩn sau:
- Có đăng ký danh hiệu thi đua “Giỏi việc nước, Chia sẻ việc nhà”;
- Đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” trở lên năm học 2013 - 2014 hoặc “đoàn viên
công đoàn tiên tiến” trở lên năm 2014;
- Có tích cực chia sẻ công việc gia đình, được đại diện gia đình (vợ) cho ý kiến phản hồi
và được tập thể đơn vị (công đoàn bộ phận) xác nhận.
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- Chấp hành tốt các quy định của địa phương nơi cư trú, được công nhận “Gia đình
văn hoá” năm 2014.
- Đối tượng: Nam cán bộ, viên chức, lao động đã có vợ con; có vợ chưa có con
cũng được bình xét danh hiệu này.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Các công đoàn bộ phận phối hợp với các khoa, phòng ban, trung tâm, đoàn thể,
đại diện Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tạo điều kiện để phong trào “Giỏi việc nước, Chia sẻ
việc nhà” được triển khai sâu rộng, đạt hiệu quả thiết thực.
Để thực hiện tốt các nội dung của phong trào, các đơn vị cần tập trung thực hiện
một số nội dung sau đây:
1. Đối với công đoàn cơ sở
- Tổ chức triển khai phong trào thi đua “Giỏi việc nước, Chia sẻ việc nhà” và phát
động đăng ký vào tháng 4,5/2014 (có mẫu đăng ký kèm theo); báo cáo kết quả triển khai
(lồng vào nội dung Báo cáo công tác nữ công Quý II/2014) về Ban Nữ công LĐLĐ tỉnh
trước ngày 22/5/2014.
- Tổ chức sơ kết phong trào và lựa chọn các cá nhân tiêu biểu để đề nghị hình thức
khen thưởng phù hợp với điều kiện của Công đoàn cơ sở Trường (theo Kế hoạch
107/KH-LĐLĐ) vào tháng 11/2014.
- Báo cáo kết quả thực hiện phong trào và xét phân loại năm 2014 về Ban Nữ công
LĐLĐ tỉnh (chậm nhất vào ngày 30/12/2014).
2. Đối với công đoàn bộ phận
+ Phát động thi đua và tổng hợp danh sách đăng ký thi đua “Giỏi việc nước, Chia
sẻ việc nhà” (theo mẫu hướng dẫn) từ ngày phát động Kế hoạch này đến hết ngày
15/5/2014.
- Báo cáo kết quả thực hiện phong trào và xét phân loại năm 2014 về Ban Thường
vụ Công đoàn cơ sở Trường Đại học An Giang (chậm nhất vào ngày 15/12/2014).
+ Thực hiện tốt để làm cơ sở bình xét thi đua Công đoàn bộ phận năm 2014 và để
tổng hợp báo cáo sơ kết 3 năm, tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua tại đơn vị.
Đề nghị các đơn vị Công đoàn bộ phận triển khai và thực hiện nghiêm túc theo
tinh thần Kế hoạch này./.

Nơi nhận:
- LĐLĐ tỉnh;
- Ban Nữ công LĐLĐ tỉnh;
- Đảng ủy, BGH;
- Trưởng các đơn vị;
- Các Công đoàn bộ phận;
- Lưu: CĐCS.

TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH
(đã ký)

Nguyễn Thanh Hải
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