
LIEN DOAN LAO DONG  THANH PHO HO CHi MINH CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM 
LIEN DOAN LAO 1QNG Dc Ip - Tr do - Hnh phtic  
THANH PHO THU DIC 

S& 5 /KH-LDLD Tp. Tith Dzc, ngày /8tháng 7 nãm 2022 

KE HOACH 
To chtrc các hot dng k nim 93 nãm ngày thãnh 1p 

Cong doàn Vit Nam (28/7/1929 - 28/7/2022) 

Can dir Ké hoach so 45/KH-LDLB ngày 07 tháng 7 nàm 2022 cüa Lien 
doàn Lao dng Thành phô Ho ChI Minh ye to chiirc các hoat dng k' nim 93 
nàm ngày thành lQtp Cong doàn Viêt Nam (28/7/1929 —28/7/2022), Ban ThuOng 
v Lien doàn Lao dng thành phô Thu Due xây dung kê hoach tO chüc các boat 
dng vth ni dung nhu sau: 

I. M1JC DICH, YEU CAU: 
Tuyên tmyn sâu rng trong can b, doân viên, ngithi lao dng v ljch sü, 

truyên thông ye yang 93 nàm xây drng Va phát triên cüa giai cap cong nhân vâ 
tO chiirc Cong doàn Vit Nam; tuyên truyên, tO cht'rc quán trit, h9c tp mt so 
Nghj quyêt, Chi thj cüa Dãng, pháp 1ut nba nuâc ye cOng nhân, Cong doãn 
trong các cap COng doàn, doàn viên, ngtthi lao dng. Giui thiu, nhân rng tam 
grnmg can b cong doàn lieu biêu, diên hInh trong cong tác dai  din bão v các 
quyên hçp pháp, chInh dáng và chäm lo ngi1i lao dng. 

Cac hoat dng k nim 93 näm ngày thânh ltp Cong doàn Vit Nam 
dixqc to chüc tai  Lien doàn Lao dngthành phô Thu Dire và các cOng doàn 
(nghip doàn) Co sà (sau day viêt tat là CDCS), tao  thành dqt sinh boat 
chInh trj sâu rng, dng viên di ngQ can b, doàn viên, ngui lao dng 
hang hái thi dua lao dng san xuât, tang clxng cáe hot dng chäm lo cho 
doàn viên, ngithi lao dng. 

Hoat dng mang tInh thit thirc, hiu qua, tit kim, tao  không khI vui 
tuoi, dam bão cOng tác phông ch6ng djch Covid- 19 trong tInh hInh hin nay. 

II. NQI DUNG VA GIAI PHAP THC HIN 
1. T chü'c các hoit dng tuyên truyn 
Phát buy hiu qua trang thông tin din ti:r, các trang fanpage, zalo cüa Lien 

doàn Lao dng thành phô Thir Dire de chuyên tãi den ctoàn viên Cong doàn, 
ngui lao dng ye ljch sir, nghia, ye truyen thông ye yang cüa tO chire Cong 
doàn Vit Nam. Tuyên truyên chü truong, dung lOi, chInh sách cüa Dâng, pháp 
lut Nhà rnrâc v cong nhân, cOng doan. 

Tuyên truyn hoat  dng ni b.t cüa Lien doàn Lao dng thành ph Thu 
Dirc vã các CDCS; hoat dng chäm lo kjp thai cho doàn viên Cong doàn, ngu&i 
lao dng, các guong tiêu biêu trong lao dng san xuât và trong boat dng Cong 
doàn. 



Tuyén truyn sâu rng ni dung Nghj quy& s 02-NQ/BCT ngay 
12/6/2021 cüa BO ChInh trj "Vé dôi mói to chirc và hot dng cüa Cong doàn 
Vit Nam trong tInh hInh mOi"; chucing trinh "VI li ich doàn vien cong doàn" 
và các hoat dng thiêt thrc, hiu qua dé ngithi lao dng có "Quyên igi dam báo, 
phüc Igi t& hcin", qua do khäng djnh uy tin, hInh ânh cüa Cong doàn Vit Nam 
vi doàn vien, ngui lao dng và xa hi. 

Tuyên truyn châo mrng Dai  hi CDCS tin tyi Dii hi Cong doàn thành 
pM ThU Dirc lan thU I, Dai  hi Cong doàn Thành phô Ho Chi Minh lan thU XII 
và Dai  hi Cong doàn Vit Nam lan thU XIII. 

2. Các hott dng di din, chám lo, báo v quyn và lçn Ich hçrp pháp, 
chInh dáng cho doàn viên Cong doàn, nguô'i lao dng 

Tang ci.rng cong tác giám sat vic diu chinh hrong thi thiu vüng theo 
Nghj djnh so 38/ND/2022 cUa ChInh phU và ni dung Cong van so 
2086/BLDTBXH-TLDLDVN ngày 17/6/2022 cUa B Lao dng — Thiicing binh 
xã hi và Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam; cong van so 4359/TLD-QHLD 
ngày 16/6/2022 cUa Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam ye HuOng dn thrc 
hin Nghj quyêt 1 7/2O22IUBTVQH ngày 24/3/2022 ye so gii lam them. 

Dy manh  các boat dng chäm lo doàn viên, ng.thi lao dng có hoàn cânh 
khó khän; trao tang "Mái am cong doàn"; M trg von t1r tao  vic lam cho doàn 
viên, ngtthi lao dng. 

3. To chiI'c các hoit dng hp mt truyn tMng và tuyên duo'ng can 
b cOng doàn 

T chUc hp mt can b cong v.n cOng doàn huu tn; hp m.t can b cOng 
doàn chuyên trách; to chUc trao tang k nim chixng "VI sir nghip t chUc 
cong doàn"; tuyên ducing "Ngui can b cong doân cUa chUng tôi" cp trén co 
SU. 

Tuyêndung các guang can b, doàn viên cOng doàn tiêu biu trong lao 
dng san xuât và boat dng cOng doãn có nhiêu sang kiên trong phong trào 01 
triu sang kiên. 

III. TO CHU'C TH!C HIN 

1. Lien doàn Lao dng thành pM Thu Due 
1.1 B phn Tuyên giáo 

Xây drng k hoach th chUc các hoat dng k nim 93 nam ngày thànb 1p 
Cong doàn Vit Nam triên khai den các cOng doàn cci sU thirc hin. 

Tuyên truyn kS'  nim 93 näm Ngày thành 1p Cong doàn Vit Nam trên 
trang thông tin din tCr, các trang fanpage, zalo cUa Lien doàn Lao dng thànb 
phô ThU DUc. Xây drng các phóng sr ãnh, bài viêt, tuyên truyên truyên thông 
cong doàn, ye phong trâo sang tao  cUa cong nhân lao dng, các boat dng chàm 
lo cho ngui lao dng cUa các cap cOng doàn.. .däng tai trên trang thông tin din 
tCr, fanpage, zalo. 
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Triên khai tài 1iu tuyén truyên v mt s chü trucYng, chInh sách mOi ciia 
Dãng, ChInh phü ye giai cap cong nhân và to chi'rc COng doàn Vit Nam do 
Tong Lien doàn Lao dng Vit Narn phát hành. 

T chirc Doàn dãng hoa, dâng huong tai  Khu Di tIch ljch sCr van hóa DInh 
BInh DOng. 

T chirc 01 chixang trinh "Gi thi:r 9" t.i cong doàn Co sâ có dOng cong 
nhân lao dng. 

Trin khai CDCS tham gia Hi thi trirc tuyn "TIm hiu th chüc Cong 
doàn Viêt Nam và cuôc di, su nghip ChU tjch Ton Due Thäng" näm 2022 do 
Lien doàn Lao dng Thành phô HO ChI Minh to chirc. 

1.2 B phn To chfrc 
T chirc h9p rnt can b cong doàn chuyên trách; h9p mt can b Cong 

vn - Cong doàn huu trI; to chtc trao t.ng k' nim chi.rang "VI sir nghip to 
chüc cong doàn"; tuyên ducing "Ngui can b cong doàn caa chiing tOi" cap trên 
tr1rc tiêp co Sâ. 

T chirc dçrt cao dim phát trin doân viên và thành 1p CDCS, dc bit là 
CDCS tai  doanh nghip khu virc ngoãi nhà nuOc. 

1.3 B phn ChInh sách pháp 1ut 
Trin khai CDCS d xut xét và trao tang "Giãi thuâng Ton Dirc Thng". 

Trao tang "Mái m cong doàn" cho doàn viên cOng doàn có hoàn cãnh 
khó khän. 

T chirc hot dng chäm lo tang qua can bO,  doàn viên, ngi.thi lao dng Co 
hoàn cãnh khó khän, quan tam th?c hin ti doanh nghip g.p khó khän ye san 
xuât — kinh doanh; doanh nghip có dông lao dng. 

Chü dng tham gia vi các ngãnh chrc näng kim tra, giám sat vic thirc 
hin ché ct, chinh sách dOi vâi doàn viên, nguôi lao dng theo qui djnh cüa 
pháp lutt. 

1.4 B phn Tài chInh 
Phi hop các b phn Chuyên d Lien doàn Lao dng tong hop dir trü 

kinh phi to chüc các hoat dng chào mrng kr nim trInh Thtring trirc Lien doàn 
Lao dng. 

1.5 B( phn Nii cong 
Phi hop vOi Qu trçi vn CEP d giüp doàn viên, ngui lao dng vay vOn 

dê có diêu kiên tu to them yiêc lam, tang thu nhp. 

2. IMi vó'i Cong doàn/ Nghip doàn co s& 
Can cu tInh hInh thirc t, xây dirng k hoch t chirc các hot dng k 

nim 93 näm Ngày thành 1p COng doàn Vit Nam hInh thuc phü hop vi diëu 
kin thirc tê tai  co quan, don vj: 

- Treo bandrol tuyên truyn chào m1ng ngày thành ltp cOng doàn Vit 
Nam (thy'c hin mç5t trong các k/iáu hiu tuyên truyén tgi phán IV). 
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- T chüc ho?t dng chäm lo t.ng qua can b, doàn viên cong doàn, ngii 
lao dtng có hoàn cành khó khän. 

- Day mnh nhân rng các mô hInh dim phñc li doàn viên. 

- ChU dng phi hçip vói ngui sr dung lao dng t chirc di thoai djnh 
k' t?i  ncli lam vic, giâi quyêt kjp thai các kiên, nguyen vong chInh dáng cüa 
doàn viên, ngri lao dng; thucmg hrçing k két mâi hoic süa dOi, bô sung thOa 
uc lao dng tp the, giám sat vic thirc hin thOa ixc lao dng tp the. 

- Dy manh  cong tác phát trin doàn viên. 
- T chirc các hoat dng van hóa, th thao thu hiit dông dào doan viên, 

ngi.thi lao dng tham gia, to chüc hoat dng giao hxu, hi thi; hi diên... Cong 
doàn cp trên trirc tiêp c s to chtrc It nhât 01 chirnng trInh "Gi thir 9" ti 
cong doàn Co s có dông cong nhân lao dng. 

Thirc hin báo cáo kêt qua ye Lien doàn Lao dng thành ph Thu Dirc 
(qua B ph.n Tuyên giáo, dja chi mail tuyengiao.ldldtpthuducgmaiLcorn) 
trithc ngày 05 tháng 8 nàm 2022.  Day là mt trong nhüng ni dung châm diem 
thi dua cui näm dê nghj các &m v quan tam thirc hin. 

IV. KHAU HIEU TUYEN TRUYEN 
1. Nhit lit chào müng k nim 93 nãm Ngày thành 1p Cong doàn Vit 

Nam (28/7/1929 - 28/7/2022). 

2. Phát huy truyn thông each mang cüa giai cp cOng nhân Vit Nam, 
doàn viên cong doàn, ngLri lao dng thành phô Thu Dirc thi dua 1p thành tIch 
xuât sac chào mrng k nim 93 nàm Ngày thành l.p Cong doàn Vit Nam 
(28/7/1929 - 28/7/2022). 

3. Doàn viên cong doàn, nguñ lao dng ra src thi dua lao dng giOi, lao 
dng sang tao,  gop phân xây dirng Thành phô Ho ChI Minh có chat hrgng song 
tot, van minh, hin dai,  nghia tInh. 

4. Giai cp cOng nhân và COng doàn thành ph Thu Dirc doàn kt - bàn 
linh - trI tu - sang tao  di dâu trong xây drng Thành phô van minh, hin dai, 
nghia tInh. 

Ban Thithng vii Lien doàn Lao dng thành ph Thu Dc d nghj các 
CDCS chñ dng to chirc thc hin tot ni dung ké hoach  nay. 

Noi nhãn: 
- LDLD Tp.HCM; 
- Ban Dan van Thành üy Thu Dtrc; 
- Thu?mg trrc LDLD TP Thu fXrc; 
- Các b phn chuyên dé; 
-CDCS; 
- Lt.ru. 

TM. BAN THU'ONG V1J 

çO' T1A 

o AN CHAP HAHH 
.5 LItNDOANLAOO 
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