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S6:Q9 IKH-LDLD 

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Bc 1p — Tir do — Hinh phñc 

Tp Tith Dz-c, ngày tháng 6 nám 2022 

KE HOACH 
Tip tiic phát dngHi thitrong phong trào tpth dtc gifra gio' 

Vo'i chu de Khoe de gop phan tang nang suat chat lu'qng lao d9ng 

Can cir Chxong trInh s 05/Ctr-LDLD-BNC ngày 2 1/3/2022 cüa Lien doàn Lao 
dng thành ph6 Thu Drc ye Chucng trInh cong tác NU cong nàm 2022; 

Thi& thirc th chüc các hott dng thi dua sôi ni nhm huó'ng tâi k' nim 93 
nàm ngày thành 1p Cong doàn Vit Nam (28/7/1929-28/7/2022), Lien doàn Lao 
dung thành ph Thu Dirc xây drng K hoach tiêp tic phát dng hi thi trong phong 
trào tp th diic giüa gi& vâi chü d "K/the dê gop phân tang näng sutt chat lu'çing 
lao d3ng" trong doàn viên, ngithi lao dng vâi nhng ni dung cii th nhx sau: 

I. MJC Di CH YEU CAu 

Hu&ng üng cuc vn dng "Toàn dan rèn luyn than th theo guong Bác H vT 
dai" giai doan 202 1-2030 và ci the hóa hoat dng phôi hçip triên khai thrc hin cong 
tác bâo v, chäm soc và nâng cao süc khoé cOng nhân, viên chüc, lao dng. 

Tip tic xây drng phong trào th diic th thao trong doân viên, ngix?i lao dng 
nh&m rèn luyn, v.n dung, nâng cao süc khOe, tái tao  si'rc lao dng, gop phân thrc 
hin th&ng lcii nhim vi tai  don vj. 

HInh thánh nn np rèn luyn than th thix&ng xuyên trong di ngü doàn viên, 
ngithi lao dng vâi tinh thin "M31 doàn viên cong doàn chQn cho mlnh mç5t mOn the 
thao thIch hcxp d luyn tp hang ngày ". Thông qua các bui tp the dic giita gRi tai 
don vj tao  tinh th.n thoâi mái, thi.r giãn và vic tp th dic gita gi nhu mt san chai 
hoat dng giao luu tp th, gop phn nâng cao däi song van hóa, tinh than cho doàn 
viên, ng.thi lao dng. 

Hi thi sê gop pn lan tOa nhüng lqi Ich tIch crc, hInh thành thói quen luyn tp 
th dic, the thao gitt gin süc khOe, giâm bat nhüng lo âu mt mOi, gop phân phông 
tránh bnh ngh nghip, nâng cao näng sut, chit luqng cOng vic cüa ngrai lao 
dng. 

ii. DO! TUNG 

Doàn vién cOng doàn, ngixai lao dng dang lam yiêc tai  các CDCS tnrc thuôc 
Lien doàn Lao dng thành ph Thu Dirc tham gia bang video clip the hin bài tp the 
dic giUa gia tai  don vj. 
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III. THE LI HO! THI — GIAI THU'NG 

1. The Ic: 

- Video clip tM da 5 phüt; 

- Dng tác dan giãn, d&u, dçp, Co tác diing giâm cäng thing, mt mOi nâng cao 
süc khOe; 

- NhOm ttr 8 thành viên trâ len (Khuye'n khIch các tác phm có dông doàn viên, 
ngu'ài lao d5ng tham gia hogc mài dwçrc lânh dçio don vj cIng tham gia) 

- Bài dir thi gCri v Ban nü cong Lien doàn Lao dng thành ph Thu Drc truâc 
ngày 10/7/2022. 

- Trang phiic, dng tác, thông dip, hInh ãnh, l&i bài nhc cüa bài thi không 
di.rçic phân cam, vi phm thuân phong m t11c, dao  due van hóa Vit Nam 

- Các video clip mang tInh sang tao  tir bài tp th diic, th thao. 

- Dja dim thrc hin Video clip bài tp th diic là nai lam vic, nhà an, van 
phOng, san bãi...tai dan vj. 

Lwuf: 

- Video clip dij thi cn ghi thông tin các ni dung sau: Ten dan vj; dja chi lien 
lac; hç ten ngxi phii trách; s din thoai; s thành viên tham gia và ghi chui (nu có) 

- Ban to chüc hi thi dixçic toàn quyn sü ding bài tham gia dr thi cho milc dIch 
báo cáo hoc truyên thông trong hoat dng cong doàn (Trên Website, facebook, 
Fanpage, zalo cia Cong doàn Thi Dz-c và trong các hç3i nghjphü hQp,) 

- Ban t chüc có th m1i Dan vj có video clip dat  giâi cao din báo cáo trong 
buôi trao giâi Hi thi. 

* Cách thfrc gui bài dir thi: 

- Qua Email: bannucongldldtpthuduc@gmail.com  

- Gri trrc tip dia VCD cho Bô phn nü cOng Lien doàn Lao dng thành ph 
Thu fXrc - 17 Lê Qu Don, Phung BInh Thç, Thành Ph Thu Due. 

2. Cr cu giãi thtrirng: 

01 Giái nhât = 3.000.000 dng 

02GiâinhI x 2.000.000dng =4.000.000dng 

03Giãiba x 1.500.00Odng =4.500.000dng 

20 Giái khuyn khIch x 1.000.000 dtng = 20.000.000 dông 

HInh thuc khen thithng: C thânh tIch và tin giài thithng kern theo. 

Cong b kt qua và trao giâi trong Hi nghj k' nirn 93 nãm ngày thành 1p 
Cong doàn Vit Nam do Lien doàn Lao dng thành phô Thu Düc tO chuc. 
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(Thy theo s lwcing don vi tham gia, Ban t chjc sJ xem xét scf lwnig giái thwó'ng phi 
hcrp). 

IV. THANH PHAN BAN TO CHC — BAN GIAM KHAO 

1. Ban T chfrc: 

- Die Nguyn Thj Hng Nhung - ChU tjch -Trixâng ban; 

- Die Tr.n Phuâc Hing, Phó Chü tjch - Phó lnthng ban; 

- Die D Thj Thu Hin, Phó Chü tjeh - Phó truâng ban; 

- Die Nguyn Hái Dàng - Phó giám dc TTTDTT- Phó Tnrâng ban; 

- Die H Thj Thu Hin, UVTV, ehuyên trách NU cong - Thành viên. 

- Die Nguyn Ngçc Báo Châu, UVTV, chuyên tráeh Nt cOng - Thành viên. 

- Die Lê Chüc Triêu Thüy, UVTV, K toán tnrâng - Thành viên. 

- Die Hoàng Thj Kim Hi.wng, UVTV, chuyên tráeh Tuyên Giáo - Thành viên 

2. Ban Giám khão: 

- Die Nguyn Thj Hng Nhung, Chü tjeh LDLD TP Thu Dire 

- Di din Lath do Ban Dan Vn thành ph ThU Dirc 

- Dai din LAnh dao  Ban Tuyên Giáo thânh ph ThU Dirc 

- Dai din Lânh dao  Trung tam Th diic th thao thành ph ThU Dirc 

V. TO CHC THIYC HIN 
S A S S 1. Lien doan Lao d9ng Thanh pho Thu Due 

1.1 B phn Nü' cong 

- Tham miiu xây drng K hoaeh và trin khai dn eáe CDCS trirc thue. 

- Phi hqp vâi B phn Tuyên giáo Lien doàn Lao dng trin khai, ph bin 
rng râi dn COng doân ea so tham gia Hi thi. 

- Hrntng dn, theo dôi, don dc Cong doàn co sO trin khai thire hin Hti thi, 
gn vOi de thU don vj, doanh nghip. 

- Tng hçip eáe video clip dir thi trInh Ban giám khão xem xét. 

- Dir trU kinh phi t chüe, khen this&ng và quyt toán theo quy djnh. 

- Tham muu hoat dng thng kt hi thi, kjp thOi khen thu&ng eác don vi có 
thành tIch t& trong hi thi. 

1.2 B phn Tuyên giáo 

- Phi hcip vOi Bô phn NQ Cong và eáe don vj lien quan trin khai HOi  thi dn 
cong doàn ca sO và däng tin kjp thOi ye Hi thi qua eác kênh thông tin cUa Cong doàn 
thành ph ThU Due. 
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THU'€ING V 

BAN CHAP HANK 

LIEN DOAN LAO OQNG 

THANH PHO 
T 

hj Hing Nhung 

T U 

- Tham mini Thi.thng trrc Lien doàn Lao dng thành phô Thu Düc phi hçip vri 
Trung tam Th dic Th thao Cu ngii h trg, hixâng dn Cong doàn cci s& bài t.p th 
diic phü hqp (Né'u CDCS có nhu cau). 

- Dàng tái clip các bài hi.ràng dn tp th diic giia gi phü hqp trên các kênh 
thông tin cüa Cong doàn Thu Düc tao  diu kin cho Cong doàn ca sâ và doàn viên, 
ng.thi lao dng tip cn vói các bài tp the di:ic. 

1.3 B phn Tài chInh 

Hu&ng dn các Cong doàn ca s& sr d%ing kinh phi cong doàn d thrc hin video 
clip tham gia Hi thi theo quy djnh. 

2. Các Cong doàn cr s& tr,rc thuc 

- Quan tam và trin khai K hoach  dn doàn viên, ngu?i lao &ng d vn dng 
tham gia Hi thi, mi dcm vj hu&ng rng tham di thi thiêu 01 video clip dê dir thi 

- Trao di vâi Lânh dao  don vj tao  diu kin v thai gian và cc si 4t chAt d 
tham gia Hi thi. 

- Bài dr thi gui video clip v Bô phn NU cOng Lien doàn Lao dng thàrth ph 
Thu Düc theo cách thirc nhix trên. 

- Su ding ngun kinh phi cho hi thi dung theo hiz&ng dn cUa b phn tài chInh 
Lien doàn Lao dng thành ph Thu Dirc. 

Các vAn d vi.r&ng mc cn trao di vui lông lien h dng chi H Thj Thu Hin — 
B phn Nü cong Lien doàn Lao dng thành phô Thu Düc so din thoai 
0919.070.938. 

Trên day là k hoach  t chüc cüa Lien doàn Lao dng thành ph Thu Düc, d 
nghj các b phn có lien quan và cOng doàn co sâ trirc thuc triên khai thirc hin t& 
Ké hoach dã dê ra./. 

Nol nhIn: 
- Ban N1 cong LDLD TP.HCM; 
- BTV LDLD TP.ThX Dixc; 
- Các b phn chuyên d LDLD TP.ThÜ Dác; 
- CDCS tnxc thuôc; 
- Lixu: VP-NC. 
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