
LIEN DOAN LAO BONG  TP. HO CIII MINH CONG HOA xA 1101 CHU NGHIA VIT NAM 
LIEN DOAN LAO BONG  THANH PHO THU DTTC Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

S:  9  /KH-LDLD ThànhpM Tith Dtc, ngày5thang  10 näm 2022 

KE HOACH 
Ti chfrc các hoit dng chãm to Tt Quy Mao nãm 2023 

cho doàn viên cong doàn, cong nhân, viên chfrc, lao dng 
A ? F 

Tren dta  ban Thanh pho Thu Dire 

Can cü k hoch s 61/KH-LDLD ngày 02 tháng 9 närn 2023 cüa Ban 
Thu&ng vi Lien doân Lao dng Thành phô Ho Chi Minh ye to chrc các hot 
dng chãm 10 Têt Qu Mao näm 2023 cho doàn viên cong doàn, cong nhân, 
viên chüc, lao dng Thành Phô. Ban Thu&ng vi,i Lien doàn Lao dng thành phô 
ThU Düc xây dirng kê hoch thirc hin nhu sau: 

I. MUC DICH, YEU CAU: 

1. Miie dIch: 

T chüc tuyên truyn, 4n dng can b, cong nhân, viên chi'rc, ngui lao 
dng cUng gia dInh don Têt trên tinh than "vui tuoi, lành manh,  an toàn, tiêt 
kim" vOi phuGng châm "Têt den vi mçi doàn viên, nguO'i lao dng", thrc hin 
tot an ninh trt tir, darn bào an toàn giao thông, không tham gia các t nan  nhu c 
b,c, me tin dj doan; dông thai tO chüc các hoat dng tn an DV&NLD tth lai  lao 
dng san xuât gop phân phiic hôi và phát triên on djnh san xuât cUa doanh nghip 
và kinh tê Thành phô nói chung và ThU DUe nói riêng. 

Cong doàn Co si chU dng phi hçp vói thU trithng cor quan, don vj, lânh 
dao các doanh nghip xây dirng kê hoach chäm lo Tét thiêt thçrc cho doàn viên 
cong doàn, ngithi lao dng, dam bão day dU ché d chInh sách dê ngithi lao 
dng an tam lao dng san xuât. Thông qua các hoat dng chàm lo Tét, giUp 
DV&NLD nhn thUc vai trO, trách nhim và nhtrng dóng gop cUa to chUc Cong 
doàn, tin trâng gàn bó vOi tO chIrc Cong doàn, thUc day phát triên doàn viên; 
tao dng lrc khIch 1, dng vién DV&NLD lam vic näng suât, chat krgng, 
hiu qua cao horn và ngày càng gän bO vi doanh nghip. 

Tang cu?mg d& thoai, thuong luqng vói ng.thi sU dung lao dng cong khai 
rng râi sap xêp, bô tn các phuong an lao dng phU hqp, dam báo vic lam, tiên 
lumg cho nguYi lao dng. Vn dng ngithi lao dng chia sé khó khän vói doanh 
nghip trong cOng tác chàm lo Têt; tiêp tic tuyên truyên ngu?i lao dng dông 
hành, gän bó cUng doanh nghip dé tr& lai lam yiêc dUng thñ gian sau nhftng 
ngày nghi Têt Nguyen dan dê thông suôt san xuât kinh doanh cUa doanh nghip. 

V3n dng các t chUc, doanh nghip, các nhà hão tam Ung h ngun l%rc 
dê to chUc các hoat dng chäm lo, h trçi thiêt th?c cho DV&NLD. 

2. Yêu cu: 



Cong tác chàm lo Tt phãi duçic th chüc thrc hin dng bi linh hoat,  da 
dng các hInh thüc chäm lo, h trçi Têt, tQtp trung chäm lo, ho trçl DV&NLD tti 
các doanh nghip, ti các Khu chê xuât — khu cong nghip phài dam báo mci 
doàn viên cong doàn dugc chäm lo trén tinh than "Têt den vói mi doàn viên, 
ngi.thi lao dng", trong do quan tam den các dôi tilçlng có hoàn cành khó khàn. 

Tp trung huy dng ti da các ngun 1irc xã hi, nh.t là 4n dng ngu1i sü 
dung lao dng chung tay cUng to chirc cong doàn dê chärn 10 cho can b cOng 
doàn, doàn viên cOng doàn, ngithi lao dng trong djp Têt Qu' Mao 2023; si 
dung cO hiu qua nguOn tài chInh cOng doàn, nguOn kinh phi 4n dng; cong 
tác chAm lo phãi cOng khai, rng rãi den can b cong doàn, doàn viên cOng 
doàn, nguii lao dng tti c quan, don vj, doanh nghip a ncii có dOng 
DV&NLD phü hçip vOi tInh hInh thirc tê. 

II. NQI DUNG THIJ'C HIN 

1. Phi hçp viii chü Doanh nghip d vn dng thirc hin t& các ch d chInh 
sách ye chi trã liscng tháng 1/2023 và thithng Têt cho ngu1i lao dng, to chi'rc các 
hot dng chärn lo têt phong trào "Müa xuân" gän vOi vic tham muu phôi hçip thrc 
hin chàm lo têt cho doàn viên cOng doãn và nguai lao dng, 4n diing các nguOn 11rc 
xã hi dê chäm lo cho ngixäi lao dng, cOng doàn viên và cong nhân trên dja bàn 
Thành phô Thu Düc. (GiaO ho phn CSPL phói hcip thtc hin, kháo sat và vn dng 
các doanh nghip thai gian tfr 05/11 den 19/01/2023,). 

2. Phi hçip các ngành tang cu&ng cOng tác kim tra, giám sat vic thirc hin 
các chê d chInh sach cho cong nhan, viên chi'rc, lao dng trong dO can quan tam den 
chê d tien hrGng, tiên thising, thirc hin tOt chirc nàng bão v quyên lqi cho ngi.rai 
lao dng. (Giao Uy ban Kiêm ti-a Lien doàn Lao d5ng tham mztu phôi hQp thirc hin). 

3. Thirc hin t& và t chüc các phong trào van hoá, vAn ngh giâi trI rng rãi 
trong DV&NLD; thirc hin Cong tác tuyên truyên ye "Mrng dãng, müng xuân" mfrng 
k nim 93 näm ngày Thành 1p Dãng cong  San Vit Nam (03/02/1930 — 
03/02/2023), chào müng Di hi cOng doàn Ca sâ tiên tài Dai  hi COng doàn thành 
phO Thu Dc lan thir I, nhim kS'  2023 - 2028. Lam tOt cOng tác tuyên truyên, phO 
biên chInh sách an sinh xä hi ye chAm lo tet, tInh hInh thuang têt và barn sat cac du 
1un xa hi ye tInh hInh cOng nhãn, viên chirc lao dng tren dja bàn thành phO Thu 
Dirc: (Giao Bç5phn Tuyên giáophôi hcip thy'c hin, th&i gian th' 10/12 den 01/2023). 

4.Thrc hin các chucmg trInh "Phuc igi dành cho cong doàn viên, nguO'i lao 
dông" trien khai chrnng trInh lam them "TAng thu nhp phiic v1i trong djp t& ti 
COng viên vAn hóa SuOi tiên dành cho cOng doàn viên và nguai lao dng có nhu câu 
& li lam vic. PhOi hgp cüng cap üy, chInh quyên van dng các doanh nghip san 
xuât, kinh doanh các mt hang nhu yêu phâm, thirc pham, quan áo, djch vi giài trI, 
rp chiêu phim có giãm giá phiic vi cho cOng nhan lao dng trén da bàn thành phô 
Thu Dirc: ('Giao B5phçn CSPL và Tuyên giáophói hçp thyv hin,). 

4.1. To chi'rc "Ngày hi cOng than — Phiên chq nghia tInh" gän vâi các ni 
dung nhu; "Gian hang 0 dông", "Chuong trInh ngày giâm giá", cüng cac chuang 
trInh khuyen mâi... gAn v&i vic chAm 10 trong dip  Têt nguyen dan dành cho cOng 
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nhân ng11i lao dng. (giao cho Bô phn CSPL tham mitu phán cong thc hin, thai 
gian ti' ngày 10/1 den 15/1/2023 ('nhám ngày 19/12 den 24/12 am i/c/i,), Dja diem 
245, Nguyen Duy Trinh, Phithng BInh Trztng Táy, Cci s& 1) 

4.2. To chirc chuong trInh "Hi xuân - Chci boa tt cho cong nhân, ngithi lao 
dtng" tai  tri sâ Lien doàn Lao dng thành phô Thu Dirc co s 1 tü ngày 16/01/2023 
den 21/01/2023 (ti 25/12 den 30/12 am ljch) theo Kê hoach cüa UBND thành phô 
ThU DUc giao ('Giao b phn Tuyên giáo và Nhà van hoá thyv hin,). 

III. DOI TIfçiNG vA SO LUNG CHAM LO 

1. S hrçrng dir kin: 13.000 sut trong do; 

1.1. Ngun kinh phi Cong doàn; 

LDLD Thành ph H ChI Minh chäm 10 850 sut 
LDLD thành phô ThU Due chàm 10 6.615 suât 
* Dr phOng phát sinh cUa Cong doàn ThU Due 635 suât 
Phôi hcrp Cong doàn khu chê xuât, khu CN TP HCM chäm lo 700 suât 
Phôi hçip Cong doàn viên chüc thành phô HCM chäm lo 200 suât 

1.2. Ngun kinh phi cüa "Qu57  vi ngtrO'i nghèo" thành phô Thu Dfrc; 

Nguäi lao dng khó khAn trên dja bàn 3.000 sut 

1.3. Nguin kinh phi cüa Doanh nghip; 

Chäm lo cho NLD a các doanh nghip dâ th%rc hin nghTa viii dóng 1.000 suât 
kinh phi ma chua thành 1p CDCS 

2. Di ttrçrng và phân bi ctj the: 

2.1. D6i tu1ngphoAi  hip chàm lo là' ngun kinh phi k/ide: 

+ Diii kin 900 suAt trao cho cOng nhân lao dng ô cac khu nhà tr9, to cong 
nhân t%r quán dang lam vic các khu cong nghip, khu chê xuât, khu cong ngh 
cao dóng trên dja bàn thành phô ThU Di.'rc, 

± 1.000 su.t chäm lo Nguai lao dng có hoàn cành khó khän tti nhOng don 
vj chua thành l.p CDCS nhung doanh nghip dã th%rc hin kinh phi cong doàn. 

2.2. D6i tuYng chàm lo là' nguEn kinh phI cong doàn: 

+ 237 suit Doàn Viêfl Cong doàn, cong chUc, viên chuc và nguai lao dng bj 
tai nan  lao dng, 

+ 500 sut doàn viên cong doàn xut sac, tiêu biu trong lao dng san xut, 

+ 678 sut doàn vién cong doàn tai  các nghip doàn, 

+ 1.200 sut doàn viên cong doàn và cong nhân lao dng lam vic i mOi 
trumg dc hai  (700 suât trao i hi nghj cUa Lien doàn, 500 suât trao vào dêm 30 
têt giao thüa theo k hoach  chung cUa Thành phô ThU DUe nhu; (hc.p tác xä rác, 
hQp tác xd v sinh, cOng nhân trrc tiep lam cong tác v sin/i ththng phó, cong 
n/ian try'c tiép lam mãng xanh dwO'ngphó), 
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+ 500 sut Doàn viên cong doàn, cOng nhân lao dng hoc v/chng/con 
bnh nan y, bnh hiêm nghèo dang näm vin diêu trj hoc dang diêu trj ngoi trü 
ti nhà, 

+ 2.000 su.t Doàn vien cong doãn, ngu1i lao dng khó khän khu virc ngoài 
nhà nithc nhix; thu nhp thâp, bj mat vic lam do doanh nghip khó khän phái thu 
hçp san xuât, ngi.mg hoatdng, giâi the, phá san, doanh nghip di di di nai khác, 
chü doanh nghip bO trôn hoc không duqc doanh nghip thithng Tét tai  thyi 
diem chäm lo Tét; lao dng nr dang mang thai, doân viên cOng doàn nuOi con 
nhO di.rth 36 tháng tuôi. Doàn viên cong doàn, con doàn viên cOng doàn ducic mO 
tim có hoàn cãnh khó khan trong chrnmg trInh "Trái tim nghia tInh", 

+ 1.500 suAt Doan viên cong doàn là bào v, tp vi, bão mâu, diéu duOng, 
h l dang lam vic a các dcm vi giáo diic công lap, ngoài cong 1p), hành chInh 
sir nghip và phithng. Doàn viên cong oãn dang lam vic ti các trm y t phuing và 
Trung tam y tê dir phOng. 

2.3. £1i tuYng chám lo tfr ngun kinh phi' "Qu9 vi ngithi nghèo". 

+ 500 su.t Can b, doàn viên cong doàn, co quan Lien doàn Lao dng 
Thành phô, Nba van hoá lao dng, IJV. BCH và UBKT Lien doàn Lao dng 
thành phô Thu Di'rc; Can bt CDCS (chü tjch hoc phó chü tjch, UV. BCH, IJV. 
U ban kim tra, thành viên ban thanh tra nhân dan, ni cOng có hoán cãnh khó 
khàn), 

+ 80 suit can b Cong doàn huu trI và gia dInh lit sT Cong vn, 

+ 340 sut cong nJ'iân lao dng dang lam vic và trrc a các Ian tri, cOng 
trinh không có diêu kin ye quê don têt, 

+ 340 sut doàn viên và ngu1i lao dng là nguai dan tc thiu s dang lam 
vic và sinh song trên dja bàn thành phô Thu Dirc, 

+ 340 sut nguai lao dng dang lam vic ma cO nm trong din h nghèo, h 
xoá dói giàm nghèo trén dja bàn thành phO Thu Düc, 

+ 340 suit cOng nhân lao ctng khó khän khOng có diu kin v quê don t& a 

các khu nhà tr9, to cOng nhân tir quãn ma Lien doàn Lao dng quân 1)'. 

+ 200 su.t cho con doàn viên cOng doàn hoc ngixii lao dng khó khän m 
côi cha hotc mc bj ãnh htr&ng trong dqt djch bnh covid 19. 

* Riêng cac trw&ng hcip khó khán d5t xu& khác khOng có trong các tiêu chI 
quy djnh theo kê hogch, Ban Thw&ng vy Lien doàn Lao dç5ng có trách nhim xem 
xét, quyêt djnh chäm lo theo thám quyén (can ci theo dé xuát cia DcS), dam 
báo ding dôi tup'ng và chju trách nhim ye danh sách dê xuát. 

Lu'u j: ngu&i lao d5ng chi nhçn mót hlnh thic chäm lo có lçri nhá't, khOng 
tring lap. 

IV. GIAI PHAP TH1J'C HIN CAC HOAT BONG CHAM LO TET 
CHO NGIRfl LAO BQNG: 

A A , . 1. Tham gia 08 hoit d9ng cap thanh pho Ho Chi Minh to chtrc: 
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1.1. Thäm và chiic Tt 01 Doanh nghiêp thirc hin t& các chInh sách ye lao 
dng, dam bão an toàn san xuât, an toàn phông chông djch bnh Covid-19; ('Co 
thông báo dInh kern cia thành phô, giao cho Bó phan  CSPL thyv hin), 

1.2. Thãrn và chüc Tt 02 nI chü nhà trç thirc hin t& vic min, giám giá 
tiên thuê tr9 dông hành cüng ngithi lao dng và chixing trInh "Têt cho em" dành 
cho con Doan viên cong doàn và nguäi lao dng; (c6 thông báo dInh kern cña 
thành phô, giao cho Bô phgn ni cong thrc hin), 

1.3. Tham dir chuo'ng trInh hçp m.t, tang qua cho 100 doàn viên nghip 
doàn có hoàn cãnh khó khän (co thông báo dInh kern cla thành phO, giao cho Bó 
phn To chic thrc hin), 

1.4. Tham d? chiiong trmnh "Tt sum vy - Xuân tn an" vOi 250 gia dInh có 
hoàn cânh khó khan. (cO KU dInh kern cüa thành phO, giao cho Bó phn CSPL 
tharn rnuu phán cOng thrc hin), 

1.5. Tham dir chucing trInh "Gia dInh cong nhân vui Tt cüng Thành ph" 
lan 2 vói 350 gia dInh có hoàn cãnh khó khan. ('Co KU dInh kern cza thành phô, 
giao cho Bó phgn nI cOng thrc hin,), 

1.6. Tham dir chucing trInh h9p mt tang qua và thäm các gia dInh lit sT 
COng vn, Lânh do Lien doân Lao dng Thành phô Ho ChI Minh qua các thii 
kS' và to chirc hçp m.t can b Cong doàn hixu trI ca quan Lien doàn Lao dng 
Thành phô Ho ChI Minh nhân djp Xuân Qu Mao näm 2023 ('co KU dinh kern 
cña thành phô, giao cho Bó ph€n To chtc thy'c hin). 

1.7. Chuang trInh "Tam ye nghTa tInh - Tt doàn viên" trao tng ye Xe, ye 

tàu hoâ, ye may bay cho doàn viên cOng doân, ngi.ri lao dng ('giao Bô phn 
Chinh sách Pháp lugt tharn rnuké hogch trién khai thuv hin). 

1.8. Chiicmg trInh phñc igi doàn yiên "Phiên chçi nghia tInh - Xuãn yêu 
thrnmg" theo hInh thirc trirc tuyên (giao Ban ChInh sách Pháp lut tharn rnwu Ice 
hogch triên khai thwc hin). 

A S A A A 2. To chtrc chtro'ng trinh do LDLD thanh pho Ho Chi Minh phan cong: 

Thai gian: Vào lüc 17g00 - Ngày 08/01/2023, Chü nht - 17 am ljch) 

Dja dim: Hçc vin Báo chI tuyên truyn khu virc 2 

BO phn thrc hin: B phn CSPL phi trách chInh phi hqp vâi Tuyên 
giáo, Nhà v.n hoá và Nü COng 

S luçing chàm lo: 500 suit qua mi phn qua trj giá 1.700.000 dng/h 
(bao gôm tiên là 1.000.000 dOng, qua là 500.000 dông yà 11 xi cho con nguci lao 
dng tOi da là 2 cháu có d tuOi tü dü 15 tuOi trâ xuông) cho 500 h gia dInh tham 
gia chwmg trInh. 

Dan vj diiçirc phân b chäm 19: Ch9n các CDCS khu vrc ngoài nhà nithc 
có ti'r 200 lao dng trâ len de phân bo sO hrçmg và 05 doanh nghip có k két thoã 
i.ric nhóm. 

3. Các hoit dng do Lien doàn Lao dng thành phô Thu Dfrc thtrc hin. 
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3.1. T chi.rc thäm va tng qua cho 50 Doanh nghip th1rc hin tot các chInh 
sách cho ngi.thi lao dng ye thirc hin nghia vii nhix; BHXH, thuê, không giãm 
lucmg, không cätgiãm lao dng, thirc hin tot trIch np kinh phi, doàn phi Cong 
doan và DN có ho trq các hot dng cüa doàn the chinh trj xä hi thirc hin chäm 
10 tot cho ngi.rYi lao dng trong vic trã krong, thrnmg têt närn 2023 ('Giao Bç3 
phcn To chi'c phói hçtp vol Dáng u Doanh nghip thành phO Thi Dic và các 
phông ban do'n vj truc thu5c UBND thc hin, thai gian tui 03/01 den 07/01/2023, 
tI- 12 am ljch den 16 am ljch,). 

3.2. Thäm và chi'jc Tt 20 chU nhà trç thirc hin tOt vic mien, giãm giá tiên 
thuê tr9 dông hành cüng ngithi lao ctng. (giao Bô phn Tuyên giáo thc hiçn, 
th&i gian tIr 03/01 den 07/01/2023, tt'r 12 am ljch den 16 am ljch,). 

3.3. T chüc chi.rmig trInh "Am tInh müa xuân" 1n 2 trao 200 suit cho con 
doàn viên cong doàn hoc con ngixi lao dng khó khàn mô cOi cha hoc mc bj 
ánh hiRing trong dçit djch bnh covid 19. (giao cho Bó phn nit cOng tham miru 
phán cOng thtc hin tO chzc 8g00 - ngày 01/01/2023, chi nh4t  — 10 am ljch,). 

3.4. T chIrc chuang trInh "Am tinh müa xuân" ln 2 trao 700 suât doàn viên 
cong doàn và cong nhân lao dng lam vic & môi tru&ng dc hi nhu; hp tác xã 
rác, hçip tác xã v sinh, cong nhân trrc tiêp lam cong tác v sinh du&ng phô, cOng 
nhân trrc tiêp lam mãng xanh di.r&ng phô. ('giao cho Bó phtmn CSPL tham miru 
phán cOng thyc hin tO chü'c 18g00 - Ngày 02/01/2023, thi hai - 11 am ljch,). 

3.5. T chirc chucrng trInh hpp mt "Tt sum vy — Xuân tn an" 1.000 suit 
chäm lo Ngu&i lao dng có hoàn cãnh khó khàn dang lam vic tai  các doanh 
nghip ma các don vj chi.ra thành 1p CDCS nhi.rng doanh nghip dã thirc hin 
kinh phi cong doàn. (giao cho Bó ph2n TO chic phOi hcip vOl Tài chInh tham mwu 
phán cOng thirc hin tO chic 1 7g30 - Ngày 03/01/2023, thz. ha, 12 am ljch,). 

3.6. T chüc chucing trInh "Tk sum vy — Xuân tn an" trao 737 sut cho 237 
doàn viên cOng doàn, cOng chüc, viên chirc và ngu&i lao dng bj tai nan  lao dng 
yà 500 suât Doàn vien cOng doàn, cOng nhân lao dng ho.c vci/chong/con bnh 
nan y, bnh hiêm nghèo dang näm vin diêu trj ho.c dang diêu trj ngo.i trü tai 
nhà. (giao cho Bô phan  CSPL tham mu-u phán cOng thtc hin tO chzc 8g00 - 
Ngày 04/01/2023, thi' 4 - 13 am ljch,). 

3.7. T chüc chuong trInh "Am tInh müa xuãn" ln 2 trao 678 sut chàm 10 
cho doàn vien cOng doàn ti các nghip doàn (giao cho B5 phçn TO cháv tham 
mu-u phân cong thtc hin to chic 17g30 - ngày 05/01/2023, thi näm, 14 am ljch). 

3.8. T chrc ch.rang trInh "Am tInh müa xuân" ln 2 trao 1.500 suât Doàn 
viên cOng doàn là báo v, tp v11, bão mâu, diêu dixông, h l dang lam vic a các 
don vj giáo diic (cong 4p, ngoài cOng l2p,), hânh chinh sr nghip và phu&ng. 
Doan viên cOng doàn dang lam vic tai  các tram y tê phu&ng, Trung tam y tê dir 
phông. ('giao cho B5 phn CSPL tham mu-u phan cOng thyv hin to chi'c 13g 30 - 
ngày 0 6/01/2023, th sáu - 15 am ljch). 

3.9. T chüc chuong trInh trao 900 phn qua cho "COng nhân vui Tt cüng 
Thành phô Thu Dirc" lan 2 phOi hqp vâi COng doan khu chê xuât, kEu cOng 
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nghim và Cong doan viên chi'rc thành ph H ChI Minh. Dành cho cong nhân 
khu nhà tr9 a các to cong nhân tir quàn, khu km trü dang lam vic khu chê xuât, 
khu cong nghip trrc thuc cong doàn khu chê xuât. 'giao cho Bó phn Tuyên 
giáo tham miru phân cong thyc hin to chü'c vào 18g00 — ngày 07/01/2023, thi 7, 
16 am ljch.). 

3.10. T chirc chixcmg trInh "Am tInh müa xuân" l.n 2 trao 340 suit cong 
nhan lao dng dang lam vic và trrc a các lan trai cong trInh không có diêu kiin 
ye quê don têt ('giao cho Bó ph2n Tuyên giáo tham miru phán cOng thrc hin tO 
chzc vào 18g00 — ngày 1 0/01/2023, thi 3, 19 am i/c/i). 

3.11. T chüc chumg trInh h9p mt "Tt sum vy — Xuân tn an" dành cho 
các can b cong 4n, lãnh dao  LDLD qua các thai k' và trao 500 suât Can b, 
doàn viên cOng doan, cci quan Lien doàn Lao dng Thành phô và can b CDCS 
(chü tich hoäc phó chñ tjch, TJV. BCH, UV. ban kiêm tra, thành vien thanh tra 
nhân dan, nii cong có hoàn cánh khó khàn) và Doàn viên cong doàn xuât sac, tiéu 
biêu trong lao dng san xuât. (giao cho Bó phan  To chtc tham mini phân cOng 
thrc hin tO chic 13g30 - Ngày 11/01/2023, th 4, 20 am ljc/. 

3.12. T chüc chung trInh "Am tInh müa xuân" 1n 2 trao 680 suât trong do 
trao 340 suât doàn viên và nguai lao dng là nguai dan tc thiêu so dang lam vic 
và sinh song trên dja bàn thành phô Thu Düc và trao 340 suât nguai lao dng 
dang lam vic ma có näm trong din hO nghèo, h cn nghèo. (giao cho Bç5 phn 
CSPL tham mini p/ian cOng thyv hin tO chic 18g 00 - ngày 12/01/2023, th nám 
—21 am ljch). 

3.13. T chi'ic chixGng trInh "Tat sum vAy - Xuân tn an" vói 2.000 doan 
cOng doàn, nguñ lao dng có hoàn cành khó khän. (giao cho Bô phn CSPL 
tham miru phán cOng thrc hin tO chic 15g 00 - ngày 15/01/2023, chi nht —24 
am i/c/i). 

3.14. T chirc chi.ing trInh "Dêm giao thira" trao 500 suât doàn viên cOng 
doàn và là cOng nhân lao dng lam vic a môi truang dc hi nhr; hqp tác xä rác, 
hçp tác xã v sinh, nhân viên trrc tiêp lam cOng tác v sinh duang phO, cOng 
nhân trrc tiêp lam mãng xanh duing phô. (giao cho CSPL cOng tham mini p/ian 
cOng thtc hin tO chik ngày 2 1/1/2023, th bay - 30 am l/ch,). 

V. PHAN CONG THVC HIN: 

1.1 B phn Chinh sách pháp 1ut: 

- Theo dOi chat chê tInh hInh quan h lao dng, tInh hInh trã luong, thuâng 
yà cham lo Têt cho cOng nhân lao dng. 

- Lp danh sách các doanh nghip nçi dçng, trn dóng BHXH, thithng 
xuyên chrn trã li.ring hoc dang ng luong nguai lao dng, thizang xuyên xày 
ra tranh chap lao dng gui ye Lien doãn Lao dng thành phO (qua Ban CSPL) 
chm nhât vào ngày 15/11/2022 dê tOng hqp dê xuât Sâ LD-TB&XH Thành 
phO tién hành kiêm tra, thanh tra tInh hInh thirc hin phap lu.t lao dng. 
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- Trin khai k hoach chäm lo Tt Qu Mao näm 2023 den các Cong doàn 
co s&; các Bô phn chuyên dê tham mixu vic chuân bj các phucmg an, hInh thi.'rc 
to chüc theo phân cong trong diêu kin phOng, chông djch Covid-19. 

- Tham mini, d xut Lien doàn Lao dng Thành ph H ChI Minh di vói 
các tris?mg hcip phát sinh ngoài nOi  dung Kê hoch dê chäm lo kjp th?yi cho doân 
viên cong doàn. 

- Vn dng các di tác dã k kt Chucing trInh "Phüc igi cho doàn viên cong 
doàn" ho trçi kinh phi, tng san phãm, djch vi hoc có các chumg trinh un dâi. 

- Thirc hin vâ quyt toán kinh phI tham gia 04 chuxing trmnh do Thành ph6 H 
ChI Minh to chüc & các mi1c; 111.1.1; IH. 1.4; 111.1.7; 111.1.8 (chuyên thông qua Ban 
CSPL TPHCM) 

- Tham mini t chüc thiic hin chucmg trmnh "Tt sum v.y — Xuân tn an" do 
Thành phô HCM phãn cong thirc hin miic 111.2. 

- Tham miiu t chirc thirc hin các chucing trInh do Thãnh ph ThU D&c t chirc 
th?c hin & các mvc;  11.1; 11.4; 11.4.1 và IV.3.4; IV.3.6; IV.3.8; IV.3.12; IV.3.13; 
IV.3.14. 

1.2. B phn To chu'c: 

- Thrc hin va quyt toán kinh phI tham gia các ch'ircing trInh do Thành ph H 
Chi Minh to chüc & các mic; 111.1.3; 111.1.6. (Rieng ni dung 111.1.3 gUi ho so quyêt 
toan ye Ban CSPL TP. HCM). 

- Tham mixu t chUc thirc hin cac chixong trInh do Thành ph ThU Di'rc t chUc 
thirc hin a các miic; P1.3.1; P1.3.5; IV.3.7. 

1.3 B phn Tuyên giáo và Nhà van boa: 

- T chCrc tuyên truyn, phi hgp Báo COng doàn thông tin, gi&i thiu boat 
dng Têt cUa Lien doàn Lao dng Thành phô; lam vic vâi các don vj Co lien 
quan triên khai các boat dng ye chäm lo d&i song van hóa tinh than nhi.r to chUc 
xem phim, hoat dng van hóa, van ngh... 

- Phi hgp Chucing trInh truyn hInh "Cong nhân - Cong doàn", website, 
Ban tin thành phô Thu DIrc to chUc tuyên truyên dm net các hoat dng chAm lo 
Têt cUa Cong doàn thành phô ThU DUc; nêu guong dién hInh các don vj phôi hgp 
tot vói cong doàn tO chUc các boat dng chäm lo Têt cho ngiz&i lao dng 

- Tuyên giáo và Nhà vn hoá xây dirng K hoach t chUc chixong trInh van 
hóa, van ngh cho doàn viên, ngirôi lao dng vui xuân, don Tat. 

- Phi hcip vâi van phOng d dt báo Xuân, Báo ngi.thi lao dng cho các 
chuong trInh lan cUa hoat dng chàm lo tet. 

- Tham mini t chUc thirc hin các chuong trInh do Thành pM ThU Düc t chUc 
thixc hin & các muc; 11.3; 11.4; 11.4.2 vâ IV.3.2; IV.3.9; IV.3.10. 

1.4. B phn nil công: 
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Tham mini 1p danh sách con cong nhân, viên chirc, lao dng bj ãnh huông 
bâi djch bnh Covid-19 theo phân bô cüa Báo ngithi lao dng. 

- Tham muu phân cong tham gia thirc hin các chirong trInh do Thành ph 
Ho ChI Minh to chi'rc a các mic; 111.1.2, 111.1.5. 

- Phi hçip cüng vâi B phn chInh sách pháp lut t chirc thirc hin chixang 
trInh "Têt sum vây — Xuân tn an" do Thành phô HCM phân cong thirc hin miic 
111.2. 

- Tham mini t chüc thrc hin các chuong trInh do Thành ph Thu Durc t 
chIrc thrc hin & các muc; IV.3.3. 

1.5. B phân Tài chInh: 

- Tham mini Hiràng dn v tài chInh toàn b hot dng chäm lo Tt Nguyen 
dan Qu Mao nàm 2023 cho các b phn chuyên dê. 

- Tham mini t chirc thirc hin các chixang trinh do Thành ph Thu Düc t 
chirc thirc hin a miic IV.3.5. 

Chju trách nhim tng hqp kinh phi toàn chucmg trInh chäm lo tt do các b 
phân chuyên dê chuyên ye. 

Li.ru : Vào lüc 14g 00 - ngày 22/11/2022 — Thu näm tt cã các b phn 
chuyên dé thrçic phân cong thirc hin phãi chuyên kinh phi ye cho B phn Tài 
chInh dê tong hçip trInh Thi.r&ng trirc vào 28/11/2022 - Thu hai. 

1.6. Uy ban kim tra: 

- PhM hqp các Bô phn chuyên d Lien doàn Lao dng thành ph thirc hin 
mrc 1.2 ye giám sat vic thrc hin Kê hoch chäm lo Têt Qu Mao näm 2023, 
nhât là cOng tác chäm lo cho doán viên cong doàn và nguôi lao dng. 

1.7. Van phông: 

- Dam bão cong tác h.0 cn; thir mâi, danh sách di biu, phát hành k 
hoch, khánh tiêt phiic vi cho các chi.rcmg trInh. Len ljch hoat dng Têt näm 
2023. 

- Phi hqp vói các b phn chun bj qua phic vi cho toàn b chuang trInh 
hoat dng Têt näm 2023. Chuân bj 10.000 tCii vái (tüi qua cüa LDLD thành phô 
Thu Düc), thip chüc xuân. 

- Thirc hin báo cáo nhanh tInh hInh chäm lo Tt và thông tin kjp th&i các 
van dê phát sinh vào lüc 11 gi& 00 thi Näm hang tuân, bat dâu tü 31/12/2022 den 
ngày 20/01/2023; báo cáo tOng hqp kêt qua chäm lo Têt cüa dan vi cham nhât lüc 
11 gi& 00 ngày 16/01/2023 gui ye Lien doàn Lao dng Thành phO thông qua Ban 
ChInh sách Pháp 1ut và qua email: bancsplhcm@gmail.com  (mu dInh kern), 
Ban Dan vn thành u thành phô Thu Due, Van phàng thânh u5' Thu Dire, vn 
phông UBND thành phô Thu Due và Ban Thir&ng vi, BCH Lien doàn Lao dng 
thành phô Thu Dire. 

2. Di vo'i cong doàn co' s& tri,rc thuc: 
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TM. BAN THUNG V1J 

BiH CH' HANH 
pi DOAN l.AO D 

TIIANR 10 

hj Hing Nhung 

- Tham gia vOi ngithi sr diing lao dng xay dirng kê hoch trâ luang, trá 
thix&ng và thii gian nghi Têt cho ngtthi lao dng biêt dê an tam lam vic, 
trithng hçp doanh nghip khó khän không có diêu kin trâ luang, trá thithng, 
Ban chap hành Cong doàn ca s& báo cáo kjp thi ye Lien doàn Lao dng thành 
phô dé duqc ho trçi. 

- PMi hçp vri nguàri si'r ding lao dng giãi quyt kjp th?ñ nhüng kin nghj, 
vithng mac cüa ngisi lao dng lien quan den chê d chInh sách nhu: chê d chi 
trà tiên hang, tiên thu&ng Têt, ngày nghi Têt. 

- D XULt ngixñ sir diing lao dng t chirc Tt Sum vy, hçp mt tat lien, 
tng qua, thäm hOi ngithi lao dng, ngoài vic chäm 10 cüa doanh nghip, Ban 
chap hành Cong doàn Co s& can cü nguôn kinh phi cUa cong doàn, to chirc các 
hoat dng chäm lo cho doãn viên cOng doàn tai  dan vj. 

- Tip tiic phi hçip vói các dan vj dã k kt chiicing trInh "Phic igi doàn 
viên" to chtirc "Phiên chç nghTa tInh", "Phiên chçi0 dông", các chuong trInh giám 
giá uu dâi. . .tti noi có dOng cOng nhân lao dng gàn vói cOng tác chäm lo Têt. 

- Dy manh  các boat dng tInh nguyen tai  cac Cong doàn cci s&, phát dng 
cac phong trào thi dua tham gialao dng san xuât, gop phân có hiu qua vào phát 
triên kinh tê - xã hi Thành phO, tham gia phOng chông djch bnh Covid-19 nhu 
các phong trào trong an toàn san xuât, xây dirng vüng xanh, cci quan xanh. 

Trong qua trInh thrc hin nu có vurng mac, d nghj lien h v Bô phn 
ChInh sách Pháp lut Lien doàn Lao dng thành phô dé duçYc ho trQr kjp thi./. 

Trên day là K hoach  t chüc các hoat  dng chäm lo T& Qu Mao 2023 
cho doãn vien Cong doàn, cOng nhân, viên chüc, lao dng thành phô Thu Dirc. 
Can cü Kê hoach nay BCH cong doàn co sâ, các B phn chuyên dê to chi'rc triên 
khai thisc hiên.I. 

Noi nI,in: 
- Thträng tr1rc LDLD TP HCM - 
- Thành ày; UBND TP.ThÜ Dtrc 'd báo cáo; 
- Ban Dan vn TU. ID 
- UBMTFQ. TP.TD  
- Thng trijc LDLD TP TD; 
- Các B phn Chuyên d "d th1hin"; 
- BCH CDCS tic thuc "dé thlhien"; 
- Ltru CSPL, VP. 

10 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10

		2022-10-05T09:58:41+0700
	Việt Nam
	LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC<tpthuduc.ldld@tphcm.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




