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S&A /KH-LDLD 

KE HOiCH 
To chüc các hoit dng k5i nim 92 nãm 

Ngiy thành 1p Hi Lien hip Phi nfr Vit Nam (20/10/1930 - 20/10/2022) 
& ky nim 12 näm Ngày Phii nit' Vit Nam (20/10/2010 - 20/1 0/2022) 

Can cir Hixóng dn s 24/HD-LDLD ngày 3 1/8/2022 cüa Lien doàn Lao 
dng Thành phô Ho ChI Minh ye to chirc các hoat  dng k' nim 92 näm ngày 
thành 1p Hi Lien hip phi n Vit Nam và 12 näm ngày phi nt'r Vit Nam 
20/10/20 10— 20/10/2022. 

Thirc hin Chro'ng trInh s 05/Ctr-LDLD-BNC ngày 2 1/3/2022/ cia Lien 
doàn ao dng thành phôThü Düc ye Chrnmg trInh cong tác Nü cong nãm 2022; 

Ban Thi.ring vi Lien doàn Lao dng thành ph Thu Dirc ban hành K hoch 
tO chirc các hoat  dng k nim 92 nàm ngày thành 1p Hi Lien hip Phi:' nU Vit 
Nam (20/10/1930 - 20/10/2022) vâ 12 näm ngày Phv nit Vit Nam (20/10/2010 - 
20/10/2022 nhu sau: 

I. MJC BICH YEU CAU 
- T ch,rc on truyn thng du tranh cüa Phi nit Vit Nam, v nghia ljch si1r 

ra &yi và phát triên cüa Hi Lien hip ph nit Vit Nam và ngày Phv nit Vit Narn 
20/10; ye vai trô, vj trI cüa nit CNVC-LD trong sij nghip xây dirng, bão v to 
quôc và thai k' cOng nghip hóa, hin dai  hóa dat nuc. 

- Dng viên di ngü nit CNVC-LD thi dua lao dng giOi, lao dng sang tao, 
tich ci:rc  h9c t.p nâng cao trinh d mci mat, xây dirng gia dInh "No am, tiên b, 
hanh phüc, van minh". Ngày càng nâng cao nghip vi1 cho can b lam cOng tác nit 
cong và nâng cao hiu qua hoat dng cüa Ban Nit cOng Cong doàn ca so. 

- T chüc các hoat dng phü hçip, thit thi:rc, hiu qua, tp trung vào các hoat 
dng chäm 10 dan sOng vt chat và tinh than cho nit doàn viên vâ ngithi lao dng. 

II. NQI DUNG 
1. Cong tác tuyên truyn 

- T chOc các hoat dng tuyên truyn v giOi, kin thOc pháp 1ut có lien 
quan den lao dng nit, kin thOc v t chOc gia dInh và nuôi day  con, t.p hun 
nâng cao k5 näng chuyên môn, nghip vi:i  cho can b lam cOng tác nit cong. 

- Tiêp ti:lc  tuyên truyn Chi th s 06-CT/TW, ngày 24/6/2021 cüa Ban BI 
thu' v tang cLrOng s1r lãnh do cita Bang di vOi cOng tác xây dmg gia dInh trong 
tInh hInh mOi và các Quyêt djnh cüa ThU tu'Ong ChInh phU ye cOng tác gia dInh; 
triên khai thirc hin Ket lutn sé, 1500b/KL-TLD ngày 08/01/2021 cUa Ban Chtp 



hành Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam v vic tip tVc  thirc hin Nghj quyêt 
6b/NQ-BCH ngày 29/01/2011 v cong tác 4n dng n CNVC-LD và Chi thj sO 
03/TLD ngày 18/8/2010 ye tiêp tiic day mnh phong trào thi dua "GiOi vic nuOc, 
dam vic nhà" trong n CNVC-LD; K hoach  hành dng s 1 3/KH-TLD ngày 
16/3/2018 cüa Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam thi:rc hin Nghj quyêt so 21-
NQ/TW ngày 25/10/2017 cüa Ban Chap hành Trung uang v cong tác dan si 
trong tInh hInh mth. 

2. V các hot dng 

-N.m b.t tam tix nguyen vQng nit doàn viên, CNVC-LE) kjp thai tham miru 
dé xuât chInh sách chäm lo, thirc hin có hiu qua cong tác chäm lo, bâo v quyn 
và lgi ich hcp pháp, chInh dáng cho lao dng nit. 

- Vn dng ngun 1irc, t chüc thám hói, dng viên các gia ctInh nit CNVC-
LD, ni:t dcm than, lao dng nit mang thai, bnh him nghèo, nit doân viên, cong 
nhân lao dng có hoàn cành khó khãn, dc bit quan tam dn di ngü nit can b 
cong doàn co sa, di ngü doàn viên nit các nghip doàn. Ben cnh do, phôi hçp 
h trçl vay von tü nguôn qu5' vi nit cOng nhân lao dng nghêo, qu trçl vn cho 
nguai lao dng (CEP). 

- Tiêp tVc  thirc hin cO hiu qua chuang trinh "Phñc lçii cho doàn viên cong 
doàn" d trin khai các lçii Ich thit thrc nht dn nit doàn viên cong doàn. 

- PhM hcip vâi Hi Lien hip phi nit thành ph Thu Dirc t chüc các hot 
dng chãm 10 cho nit CNVC-Lf) trên dja bàn. 

- Biu ducing, khen thu&ng nit CNVC-LD tiêu biu trong hoat dng cong 
doàn, trong cOng tác nit cOng và tiêu biu trong lao dng san xuât; guo'ng nit diên 
hInh trong các phong trào thi dua yêu nuOc, trong thrc hin nhim v1i xây di.rng và 
phát trin c quan, dcrn vj. 

- Kjp thyi kin toàn, thành 1p và nâng cao chit 1ucvng hot dng Ban Nit 
cOng quân chüng. 

- Thông qua kim tra, giám sat, tp hun thrc hin huâng dn hoat dng nit 
cOng cong doàn nhAm nâng cao chat luqng hiu qua hoat dng Ban Nit cong quân 
chiing. 

III. TO CHUt THVC HIN 
1. Lien doàn Lao dng thành ph Thu Dác: 
1.1 T chi:rc tuyên truyn nghTa ljch si:r sr ra dôi và phát triên cüa Hi Lien 

hip Phii nit Vit Nam và ngày Phi nit Vit Nam (20/10). 
- Thai gian d kin: 20/10/2022 
1.2 T chuc trao giâi Hi thi tp th diic giira gia "Khóe dé lao d5ng san 

xuát" näm 2022. 
- Thôi gian dr kiên: 20/10/2022 
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1.3 Tuyên truyn, giáo dçic dan s vâ phát trin nãm 2022 (theo Ké hoQch 
phói hQp so 09/KHPH-LDLD-CcDS ngày 09/8/2022 cia Lien doàn Lao d5ng 
Thành phO HO ChI Minh và Chi cyc DS-KLIHGD,). 

1.4 To chrc thãrn và ttng qua cho nU Can b cong doàn c sâ, nghip doàn 
có hoàn cânh khó khãn, bnh hiêm nghèo (Chü tjch, Phó Chü tjch; U' viên Ban 
chap hành, U vién u' ban kiêm tra, Thành viên Ban nü công; Can b phân cong 
ph trách cOng tác kiêm tra, phi trách cong tác nü công; Kê toán cong doàn, To 
truing, To phó tO cOng doàn) ('có ké hoçich chi tiêt riêng). 

1;5 Hiiing dn thirc hin các san ph.m, do dung cho gia dmnh t1r các v.t 1iu 
tái ché (là tién dé cho Hói thi thiét ké các san phám vg7 dyng trong nhà vó'i 
nguyen lieu là rác thai du'c tái chê,) ('co ké hoqch hi thi chi tiét riêng,). 

- Thai gian dçr kiên: 20/10/2022 

1.6 To chirc chuyn giao hxu, toa dam, tham quan h9c tp cho Can b nr 
cong cong doàn ca sâ, nghip doàn có ké hogch chi tiét rieng). 

1.7 To chrc Hi nghj tuyên throng, khen thung Can b Nü' cOng cong doàn 
Ca sâ có nhiêu thành tIch tiêu biêu trong cong tác nr cOng và dóng gop tOt trong 
các hot dng cong doàn cc sâ. 

- Thai gian dir kin tuyên dixcrng: 20/10/2022 

Các tiêu chI xét tuyên dirong, khen thtrOng nhu' sau: 
* Dôi 1w9'ng: 

- Là n Can b Nü' cOng cOng doàn ca sà, nghip doàn (Truàng, Phó ban nü' 
cOng; Thành viên ban nir cOng; Can b phãn cong phii trách cong tác nü cOng); Co 
thi gian lam cong tác Nr cOng cOng doàn tr 02 näm trà len, có nhiêu dóng gop 
hiu qua, thiêt thirc cho hoat dng nü cOng và hott dng cOng doàn. 

(Gui kern Quyé't djnh thành 1p Ban nü' cong cOng doàn cci sO) 
* Tiêu c/iuân: 

- Nãng dng, sang t?o,  có  dao  diirc tht, chp hành t& các chü truang cüa 
Dãng, chinh sách, pháp 1ut cüa Nba nuâc và ni quy, quy chê cOa, Co quan, don 
vi, doanh nghip. 

- ChO dng tham muu, xây dirng, dóng gop chi.rang trInh hott dng nQ cong 
gän vói nhirn vit chInh trj ti don vj; có sang to trong tO chrc phong trào thi dua 
trong hoat dng cOng doàn phü hçip vi dtc thu cüa dan vj; tham mu'u hot dng 
chãm lo cho ntr CNVC-Lf) và con CNVC-LD thiêt thirc, hiu qua, gop phân xây 
dirng tO chirc cOng doàn v&ng manh, duc tuyên throng "GiOi vic nuâc, darn vic 
nhà" tai COng doàn ca sä It nhât là 2 näm lien tiic (2021-2022) 

- Co thành tIch tiOu biêu trong cOng tác vn dng nQ CNVC-LD; thirc hin 
tOt nhim vii báo v quyen và lcri Ich hçip pháp chinh dáng cüa nQ CNVC-LD ti 
don vj (tham mu'u, dê xuãt Ban chap hành cOng doàn thuang Iung k' kt thOa 
urclao dng t.p the nh0ng ni dung có igi cho lao ding nQ; tIch cçrc bão v 
quyên1çi hçxp pháp, chInh dáng cüa lao dng n& khi phát sinh tranh chp, khiu 
na'; dê xuât chärn lo tOt vat chat, tinh than cho doàn viên, CNVC-LD và con 
CNVC-LD có hoàn cânh khó khãn, bnh hiêm nghèo,...). 
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* Sá lu'9'ng: 
Mi Cong doàn c so, nghip doàn giOi thiu 01 nü Can b Nu' cong cong 

doàn tiêu biu cüa &m vi gOi ye Lien doàn Lao dng thành phô Thu Dirc dê xét 
tuyên diiang, khen thu&ng vOi thành tIch "Xuãt sac trong các hoit d3ng Nfr 
cong cong doàn" näm 2022. 

* H sci gui v Lien ctoàn Lao dng thành ph Thu Dirc gôm có: 

+ Van bàn d nghj cüa Ban Ch.p hành cong doàn co sO 

+ Danh sách d nghj khen thuOng (theo má'u dInh kern) 

+ Quyt djnh thành 1p Ban nit cong có ten nguOi ducic d xut tuyên thring 

* HInh thirc gui: 

Bng van bàn có k2 dóng du cia Cong doãn c sO, dng thOi gOi them danh 
sách bang file mém ye dja chi email: bannucongldldtpthuducgmail.com   

Thó'i gian nI,In hi so d nghj tuyên du'o'ng dIn hIt ngày 07/10/2022 
2. Cong doàn co' so': 

- Các cong doàn csO và nghip doan can ctr K hoach nay và tInh hinh thirc 
té tai  don vj phôi hcip to chi'rc triên khai các hoat dng kS'  nim Ngày thãnh l.p 
Hi Lien hip Phii nit Vit Nam và Ngày Phij nit Vit Nam (20/10) thiêt thirc, 
hiu qua và phü hqp v&i tInh hInh don vi. 

- BInh chçn, giOi thiu v Lien doàn Lao dng thành ph Thu Dirc dé tuyên 
ducing, khen thuOng theo dung các tiêu chI xét tuyên dixcing, khen thuOng tai  1.7 
Muc 1 Phn III nêu trên. 

- Nm bt tam tu nguyen vng nit doàn viên, nguOi lao dng d xut chInh 
sách chäm lo; ho trq hoc thäm hOi, dng viên các gia dInh nit CNVC-LD có hoàn 
cânh khó khän, bnh hiêm nghèo và chäm Jo các tri.rOng hçp con doàn viên, ngt.rOi 
lao dng bj mat do Covid-19. 

- Tich circ tham gia các hoat dng nit cong do Lien doân lao dng thành ph 
Thu Dirc to chi'rc. 

- Báo cáo các hoat dtng có lien quan trong dqt 20/10 v Lien doàn Lao dng 
thành phô Thu Dirc (thông qua Ban Ni? cong Lien doàn Lao d5ng thành phO Thi 
Dtc) truOc ngày 3 0/10/2022 dê tong hçip báo cáo ye Lien doàn Lao dng Thành 
ph Ho ChI Minh. 

Trên day là k hoach th chirc các hoat dng kS'  nim 92 näm Ngày thành 1p 
Hi Lien hip Phi nCr Vit Nam yà k) nirn 12 näm ngày Phi nit Vit Nam cüa 
Lien doàn Lao dng thành phô Thu fXrc, dé ngh don vj triên khai thirc hin dat 
két qua tot.!. 

Ncri nhmn: 
- Ban Nit cong LDLD.TP HCM; 
- TT LDLD TP. Thu Ditc; 
- Hôi LHPN TP Thu Dtrc; 
- Thành vién BNC LDLD TP. Thu FXrc; 
- CDCS trrc thuc; 
- Li.ru: VP, NC. 
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