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KE HOACH 
Tp huân cong tác to chti'c di hi cong doàn cr sO' nãm 2022 

I. Myc dIch, yêu cu 

Nhm trang bj, c.p nht nhttng kin thirc, k nàng v Cong tác to chüc di hi 
Cong doàn Co sâ nhim k 2023 — 2028 cho di ngü can bO cong doàn co sO trirc 
thuc Lien doàn Lao dng thành phô ThO Due. 

Chuo'ng trInh tQLp hutn phái bão dam tInh thirc tin, phü hp giai doan hin 
nay cüa to chi.irc Cong doàn. Các lOp bOi duöng, tp huân duçic tO chOc nghiêm tüc, 
dung dOi trç1ng; dam bâo trang bj kiên thOc, k näng và nghip vii dáp Ong cho can 
b cong doàn khi Ong diing vào thirc tin. 

II. Di tu'qng tham dy 

Chü tjch, Phó ChU tjch, Uy viên Ban Chp hành CDCS, Nghip doàn co so. 

III. Ni dung, thri gian, dla  diem tp hun 

+ Ni dung: Cong tác to chOc dai  hi, hi nghj Cong doàn cci sO. 

+ ThOi gian: 02 ngày, cu th nhu sau: 

- Dçt 1: ngày 2 1/9/2022, ti Lien doàn Lao dng thành ph Thu Due (ccr sO 1) 
—dja chi: 245 Nguyen Duy Trinh, phuOng BInh Tn.rng Tây, thãnh phô Thu DOc, 
gôm các CDCS trên dja bàn các phithng thuc khu virc 1 (Qun 2 cii) và các 
CDCS trên dja bàn phrOng Pht Htru thuc khu virc 2 (Qun 9 cii). 

- Dcrt 2: ngày 22/9/2022, tai  Lien doàn Lao dng thành ph Thu Dirc (trii sO 
chInh) — dja chi: 17 Lê Qu DOn, phuOng BInh Th9, thành phô Thu Dirc, gôm các 
CDCS trén dja bàn các phuO'ng thuc khu virc 3 (qun Thu DOe cii) và các CDCS 
trên dja bàn phiiO'ng PhuOc Long A, PhuOc Long B, Tang Nhon Phü A, Tang 
Nhon Phii B, Hip Phü, PhuOc BInh, Tan Phü, Long Thnh M, TruOng Thnh, 
Long BInh, Long Tnr?ng, Long PhuOc thuc khu vuc 2 (Qun 9 cii). 

IV. To chfrc thirc hiên 

1. Lien doàn Lao dng thành ph Thu Dire 

+ Thành 1p Ban ti chfrc 

Die Nguyn Thj Hông Nhung - Chii tjch LDLD, Trithng ban 

D/c Nguyn DInh CuO'ng - Phó Chü tjch thuOng trirc, Phó ban; 

D/c Doàn Phuong Tháo - UV.BTV, thành viên; 



Dic Lé Chüc Triu Thüy 

Dic Phü Thüy BInh 

D/c Duang Châu Nam 

D/c Ducing Thành Danh 

D/c Nguyn Thj M Loan 

D/c Hoàng Thj Kim Huing 

+ Cong tác chuãn bi  

- LTV.BTV, thành viên; 

- UV.BCH, thành viên; 

- UV.BCH, thành viên; 

- Chuyên trách, thành viên; 

- Chuyên trách, thành viên; 

- Chuyên trách, thành viên. 

L 

B phn T chüc xây dirng và trin khai k hoch $p hun cong tác t chirc 
di hi näm 2022 den cong doàn ca sâ; Chuân bj các nOi  dung tp huân tham muu 
trInh Ththng trirc. 

B phn Tài chInh phi hçp vâi Bô phn T chirc tham muu 1p dir trü kinh 
phi tp huân và ho trçl thc hin cOng tác quyêt toán kinh phi các buôi tp huân 
theo ni dung kê hoich dê ra. 

Các b phn chuyên d Lien doàn Lao dng thànhph Thu Dirc phi h9p vâi 
B phn To chtirc dê thirc hin có hiu qua cong tác triên khai den CDCS ye cOng 
tác to cht'rc dai  hi, hi nghj. 

2. Cong doàn co' s& trirc thuc 

Can c1r K ho?ch nay, cong doàn cor s trin khai dn các CDCS thânh viên, 
cong doàn b phn, To cong doàn. 

Cu can b cOng doàn tham gia bui tp hu.n do Lien doàn Lao dng thành 
phô Thii Düc tO chtrc dam bào dung dôi tuçlng, thèi gian và dja diem. 

Trên day là k hoch t chi.rc tp hu.n cOng tác to chi.rc di hi cOng doân Co.  

si näm 2022 cho can b cOng doàn trirc thuc Lien doàn Lao dng thành phô Thu 
Düc.1. 

Ncyi nhân: 

- BtoC LDLD Tp.HCM; 
- Thu?rng trire LDLD TP Thu Drc; 
- Các CDCS true thuôc; 
- Lru. 
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