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KE HOACH 
A A A A A To chffc chtrong trinh van nghç tuyen truyen Du hçn Cong doan cac cap 

nhim k5' 2023 - 2028 

Can cir Chrnng trInh s 03/CTr-LDLD ngày 15/3/2022 cüa Lien doàn Lao 
dng thành phô Thu Due ye cong tác phong trào cong nhân, viên chirc, lao dng 
và hot dng cong doàn Thành phô Thu Dirc näm 2022; 

Ban Thu&ng vi Lien doàn Lao dng thành ph Thu Due xây dirng kê hoch 
to chi'rc chrning trInh van ngh phic vii cong nhân, viên chirc, lao dng chào 
müng Di hi Cong doàn các cap nhim kS' 2023 - 2028, ci the nhu sau: 

I. M1JC DICH, YEU CAU 

- Dy manh  cong tác tuyên truyn Dai  hi Cong doàn nhim kS' 2023 - 2028 
thông qua các hInh thüc phong phñ, thiêt thrc, phü hcrp vi thrc tiên, qua do gi1ip 
doàn viên, ngthi lao dng hiêu hcin ye sir kin chInh trj quan trçng ci:ia giai cap 
cong nhân, to chiic COng doãn Vit Nam trong giai doan hin nay. 

- Tang cu?mg xây dirng và nâng cao cht luqng các thit ch van hóa, th 
thao; giáo dic giá trj do diirc, lOi song, cách 1rng xi~ trong mi linh virc di song 
xä hi; this?mg xuyên tO ch'(rc các hoat dng van hóa, the thao thu hut dông dào 
ngrYi lao dng tham gia, gop phân nâng cao sirc khOe, müc huâng thii và sang 
to van hóa cho doàn viên cOng doàn, ngui lao dng; nâng cao nhn thüc ciia 
môi doàn viên, cong nhân viên chi'ic lao dng trong vic t1r giác tham gia hot 
dng van hóa, the thao, chung sue xây dirng di sOng van hóa ti Co quan, don vj, 
doanh nghip. 

- T chüc các san choi van boa van ngh dáp ung nhu c.0 tinh thAn, vui choi 
giài trI cho cong nhân lao dng trén dja bàn. 

-' Các hoit dng thi& thirc, phong phu mang laj  hiu qua cao, có tInh tuyên 
truyên sâu rng den doàn viên, nglxi lao dng trên dja bàn. 

II. NOI DUNG, THANH PHAN, THfl GIAN TO CHtC 

1. Thành phAn tham dtr: (dr kin khoãng 350 dti biu) 

- Di din lãnh do Ban Tuyen giáo Lien doàn Lao dng thãnh ph H ChI 
Minh. 

- Di din lãnh dao  Ban Tuyên giáo Thành üy Thu Due. 

- Dai din lãnh dao Ban Dan van Thành Uy thành ph Thu Due. 



- Doàn viên cong doãn (300 dai  biu) 

2. Thôi gian, dja diem 

- ThM gian: 18 giir 00 ngày 07 tliáng 10 nám 2022 (Thur sau) 

- Dja dim: Nhà van hóa Lao dng thành ph Thu Dfrc 

(245 Nguyen Duy Trinh, phu'ôi'ig BInh Tru'ng Tây, thành phd Thz Dt'c,) 

3. Ni dung chuong trInh 

- Tuyên b l do, giói thiu dai  biu. 

- Biu din tiu ph.m tuyên truyn cong tác Dai hOi nhim k' 2023 — 2028; 

- K kt K hoach  phi hcp "Xây drng di sng van hóa, nâng cao hiu qua 
boat dng the dc the thao cüa cong chuic, viên churc, cong nhân lao dng trong 
các c quan, dcvn vi, doanh nghip" giai don 2022 — 2026; 

- Chucmg trInh van ngh phc vii cong nhân viên churc lao dng trên dja bàn; 

- K& thñc chucmg trInh. 

4. Phông chirong trInh 
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LIEN DOAN LAO DQNG THANH PHO THU DC 

CHU€NG TRINH VAN NGH 
Tuyên truyn Di hi cong doàn các cp nhim k' 2023 — 2028; 

K kk K hoch ph61 hçp "Xây dtyng dôi sng van hóa, nâng cao hiu qua hoyt 
dng the diic the thao cüa cong chü'c, viên chü'c, cong nhân lao dng trong các co 

quan, don vj, doanh nghip" giai don 2022 — 2026; 

Thành phó' Thu Dic, ngày 07 rháng 10 nám 2022 

III. TO CHU'C THIJ'C HIN: 

1. Lien doàn Lao dng thành ph Thu DIrc: 
* Tuyên giáo 

- Xây dirng K hoach t churc chuGngtrInh; dir trü kinh phi; xây dirng kch bàn 
chi tiêt chuong trInh (co phân cong ci the) 

- Phi hçip Trung tam van hóa thành ph Thu Durc thirc hin chirong trInh van 
ngh phiic vii cong nhân lao dng theo Kê hoach so 29/KFI-TTVH ngày 
06/9/2022. 

- Lien h Báo, dài, bàn tin; Chiip hInh, quay phim, dua tin hoat dng trên các 
trang thông tin din tir. 

* Tài chInh: 
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r. 

BAN CHAP HAHN 
UEHOANLA' Q 

THANU y  0 
THU D 

0 
-I 
z 
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Chun bj kinh phi theo dir trü và huàng dn các b phn lien quan thirc hin 
quyêt toán theo quy djnh. 

* Van phbng: 

Phát hành thu mñ, phi hap Tuyên giáo và Nhà van hóa Lao dng chuân bj 
tot cong tác hu can. 

*Nhà Van hóa lao d5ng: 

Chun bj dja dim, sp xp bàn gh& v sinh, giQ Xe, an ninh tr.t tir 

2. Cong doàn co' s& trirc thuc. 

- Tuyên truyn sâu rng trong doàn viên cong doàn, nguäi lao dng v mc 
dIch, nghia Dui hi Cong doàn ca si nhim k' 2023 — 2028 thông qua các hInh 
thrc phü hqp 

- Trin khai, 4n dng doàn viên, ngu?ñ lao dng tham gia Chuang trInh theo 
dUng Kê hoch. 

Trên day là K hoach Chuang trinh tuyên truyn cong tác Di hi Cong doàn 
nhim k' 2023 — 2028; K kêt Kê hoch phôi hap "Xây dirng di sOng van hóa, 
nâng cao hiu qua hot dng the di1c the thao cUa cOng cht'rc, viên chirc, cong 
nhân lao dng trong các cci quan, dan vj, doanh nghip" giai don 2022 — 2026; 
Phc viii vAn hóa vAn ngh min phi cho cOng nhân lao dng trên dja bàn. Dê nghj 
các dan vj tp trung triên khai, thirc hin tot các ni dung.!. 

No'i n/s in: 
- IT, BTG LDLD TP; 
- BTG, BDV thành üy Thu D(ic; 
- BTV LDLD thành ph Thi'i Dirc; 
-CDCS,ND; 
- Lixu.VP 

TM. BAN THIXNG V1J 
U TICH 

ir&c Hung 
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