
LIEN DOAN LAO DONG CONG HOA xA HO!  CHU NGHiA VIT NAM 
THANH PHO HO CHI MINH Dc 1p — Tir do — Hnh phüc 

LIEN BOAN LAO BQNG TP. THU BUC 

So: /KH-LDLD Tp. Thz Dác, ngày I-) tháng 10 nám 2022 

KE HOACH 
To chfrc Chung trInh "Giô' thu 9" - nám 2022 

Chü dê: "VI cuc song an toàn". 

Can cir K hoch s 46/KH-LDLDngày 11 tháng 7 nàm 2022 cüa Lien doàn 
Lao dng Thành phô Ho ChI Minh ye to chüc Chuo'ng trinh "Giô' thir 9" — närn 
2022 chü dê: "VI cuc song an toàn", Ban Thuèng vv Lien doàn Lao dng Thành 
phô Thu Dirc xây dixng kê hoach to chüc thirc hin vi nhü'ng ni dung ci the nhu' 
sau: 

I. MIJC IMCH - YEU CAU 

- To san chai lành manh,  b Ich cho doàn viên cong doân, nguô'i lao ding. 

- T chirc các hot dng nâng cao di sng van hóa, tinh thin cho doãn viên 
cong doân, ngu?i lao dng gàn vi tuyên truyên chInh sách pháp lut cüa Nba 
nu'óc, Lut Giao thông duing b, an toàn v sinh lao dng, tác hi cüa thuôc lá... 

- Yêu cu: thi& thirc, hiu qua, ti& kim. 

II. NQI DUNG THIXC HIJN 

1. Ni dung: 

- Tiêu phm v Phông cháy chüa cháy. 

- Chucing trInh van ngh, phiic vii doân viên cong doàn, ngui lao dng. 

- Cong tác chäm lo cho doàn viên cong doàn, ngithi lao dng. 

2. Thôi gian, dja diem to chfrc: 

- Dja dirn chiirc ti: Cong ty TNHH San xut Can Nhcm HOa. 
Dia chi: so' 516, QuO'c 16 13, phu'&ng Hip Blnh Phu'&c, Thành pliO' Thz DOc. 

- Di.r kin thô'i gian: 14 giô, ngày 13 tháng 10 närn 2022 (Chiêu tht'c nám) 

- S luçrng doàn viên cong doàn, ngu'i lao dng tharn dix: 300 nguôi 

3. Chuong trInh chi tit: 

- Tuyên b l do, gió'i thiu dai  biu. 

- Phát biu khai mac. 

- Tiu phm v PhOng cháy ch&a cháy (Trung tarn Van hóa Thành ph Thu 
fXrc). 

- Chuo'ng trInh van ngh, phc viii doàn viên cOng doàn, ngu'i lao dng 
(Trung tam Van hóa Thành phô Thu Düc). 
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- Trao giâi thung Hi thao do Cong ty TN}IH san xut Can Nho'n Hôa to 
chüc. 

- Trao qua cho doàn viên cong doàn, ng1xi lao dng có hoàn cãnh khó khãn. 

-Bmc. 

4. Ni citing phông san khu: 

LIEN DOAN LAO BONG THANH PHO THU BUC 

CI-W'O'NG TR!NH "GI THU' 9" — NAM 2022 
CHU E: "Vt CUOC SONG AN TOAN" 

Than/i piio Th D'c, ngàv 13 t/iáng 10 nám 2022 

III. TO ciii5'c THUC HI1N 
A 1. Lien doan Lao dçng thanh pho Thu Dtrc: 

- Xây drng k ho.ch th chüc Chiso'ng trmnh "Gi?y thu 9" — näm 2022, chü d: 
"VI cuc song an toàn" triên khai den cong doàn c sâ doanh nghip có dOng cong 
nhân lao dng. 

- Lien h Trung tam Van hóa Thành ph Thu Di'rc chun bj chucing trInh van 
ngh và tiêu phâm ye PhOng cháy chta cháy phiic vi doàn viên cong doàn, cong 
nhân lao dông. 

- Thit k phông chinh san kh.u. 

- Chu.n bj qua chàm lo cho doàn viên cOng doàn, ngu?i lao dng có hoàn 
cãnh khó khàn. (l8phán qua móiphân qua trj giá 200.000 a1ông, 30phán qua mói 
phán qua 02 bjch gqo x 04kg/b jcli). 

- Ltp dir trü kinh phi và quyt toán. kinh phi theo quy djnh. 

2. Trung tam Van hóa Thành ph Thu Bfrc: 

- Lien h, mcxi ca si, ngh si chuyên nghip và ban chuyên nghip tharn gia 
chuong trInh; 

- Chun bj tiu ph.m v Phông cháy chia cháy phiic vii doàn viên cong 
doàn, cong nhân lao dng. 
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3. Cong doàn cr s& cong ty TNHH san xuãt Can Nhon Hôa: 

- Tham miiu vâi Ban Giám dc doanh nghip b trI dja diem, h trçi bàn, gh 
cho doàn viên cong doàn, cong nhân lao dng tham dçr. 

- Vn dng doàn viên cong doãn, cong nhân lao dng tai  doanh nghip tham 
gia chuang trinh van ngh; tuyên truyên Lutt Giao thông du'ng b do Lien doàn 
Lao dng Thành phO Thu Dirc tO chüc. 

- Ph& hcp vói Ban T chüc trong su& thi gian din ra chucmg trInh. 

Trêndây là K hoach  t chirc Chixong trInh "Gi? thir 9" — nàm 2022, chU d: 
"VI cuc sOng an toàn" tai  cOng ty TNHH san xuât Can Nhan Hôa./. 

No n/ion: TM. BAN THUNG V1J 
CHU TICH - Ban TG LDLD Tp.HCM (d B/c); 

- Ban Dan van TU TP/TD (dë B/c); 
- Luu VT, B phn TG. 

3/3 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

		2022-10-04T15:23:12+0700
	Việt Nam
	LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC<tpthuduc.ldld@tphcm.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




