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KE HOACH 
T chüc thãm và tng qua cho can b nil' Cong doàn co s&, Nghip toãn 

có hoàn cãnh khó khãn, bnh hiêm nghèo 
Nhn ky nim 92 nàm ngày thành Ip Hi Lien hip phy nil Vit Nam 

và 12 nim ngày phy nil Vit Nam 20/10/2010 — 20/10/2022 

Can cir Hung d.n s 83/KH-LDLD ngày 28/9/2022 cüa Lien doàn Lao 

dng Thành phô Ho ChI Minh ye to chirc các hot dng k' nim 92 näm ngày 
thânh 1p  Hi Lien hip phii nr Vit Nam và 12 näm ngày phi nir Vit Narn 
20/10/20 10— 20/10/2022. 

TIc hin Chuang trInh so 05ICtr-LDLD-BNC ngây 2 1/3/2022/ cüa Lien 

doàn ao dng thành ph ThU DUc v Chi.rang trInh cong tác NÜ cong nãrn 2022; 

Ban Thuèng vi Lien doàn Lao dng thành ph ThU DUe xây dirng Ké hoch 
to chUc thãm và t.ng qua cho nü can b Cong doãn cc sU, Nghip doàn có hoân 
cánh khó khãn, bnh him nghèo nhu sau: 

I. MIJC filCH YEU CAU 

Thrc hin cOng tác chãrn lo cho n can b cong doàn có hoàn cánh khO 
khãn, bnh hiêm nghèo; dng viên, tip them dng lirc cho nU can b cong doân 
M lirc phân dâu trong cuc s6ng, tip t1ic dng hânh vOi to chUc cong doán Va 
hoit dng n cong trong thai gian tUi. 

Cong tác chäm 10 dam báo thit thirc, hiu qua, tp trung vão các hot dng 
di séng v.t chit Va tinh thin cho nr can b cong doàn. 

Cong tác phãi that sir chãm lo dUng di tuçng và ducic Ban ch.p hành Cong 
doãn cci sa dé xut. 

II. DO! TUqNG, TIEU CHUAN, HINH THU'C 

1. Dôi tu'9'ng, tiêu chuãn 

NQ' can b Cong doàn co sâ, Nghip doàn (Chi tjch, Phó Chi tjch; U viên 
Ban chap hành, U,V viên U ban kiêm tra, Thành viên Ban nü' cóng; Can bó phán 
cong phy trách cOng tOc kiem tra, ph trách cong tác nü' cOng, K toán cOng 

TO trubng, Tphó to cOng doàn) Co hoàn cánh khó khän, bnh hiêm nghèo 
thuc I trong các trithng hcip sau day: 

- Me dan than, nuôi con nhó, CO hoàn cãnh khO khàn, h nghèo, cn nghèo; 

- Bj bnh hiêm nghèo dang diêu trj. 



2. HInh thü'c 

Thàrn và ttng qua tr1rc tip tai  nai lam vic hoc ti nhà (thuc các trlfàng 
hcip dgc biçt khó k/ian, bnh n4ng) và ti Lien doàn Lao dng thành ph Thu Diirc. 

III. KINH PH! 

1. Nguin chi: Chi tü ngun tài chmnh cüa Lien doãn Lao dng thành ph Thu Düc. 

2. Müc chi: 1.00O.00Od/nguii. 
A A 9 A A A A 3. So lu'çrng: Cong doan co' so', Nghiçp Co doi tu'o'ng, tieu chuan neu tai II.!  

xét, d nghj g1i v Lien doàn Lao dng thành pM Thf Dirc dê tong h9p chãm lo. 

4. Ho so' dê xut: 

- Van bàn d xut cüa Cong doàn co sO', Nghip doàn (co di tuo'ng chãm  

j kern danh sách có xác nhn cOa Cong doàn Ca sâ (theo rnáu); 

- Bàn photocoppy M so' bnh an, bnh nhân bj bnh hiêm nghéo; cac van 
bàn cüa ca quan có thâm quyn xác nhn là h nghèo, cn nghèo, khó khãn. 

Gà'i van bàn và dan/i sách trên (có kj dóng du cüa C'ôiig doàn co sô) ye 
Lien doàn Lao d3ng than/i p/is Thu Dá'C trlwC ngày 12/10/2022. 

IV. TO CHIIJ'C THVC HIN 

1. Lien doàn Lao dng thành pM Thu Dü'c 

- Ban nü cong Lien doàn Lao dng thành pM Thfi Dirc trin khai k hoach, 
pMi hcip vi b phn ChInh sách pháp lut to chirc thàm, tng qua theo danh sách 
ducic duyt. 

- B phn tài chinh Lien doàn Lao dng thânh pM Thu Dirc phôi hçrp vOi 
Ban nü' cong dir tru và quyêt toán kinh phi chãm lo theo quy djnh. 

2. Cong doàn co' s, Nghip doàn có dôi tu9ng d xut chàm io 

Tren co' sor các tieu chI v dôi tugng, tiêu chuân vã so 1uçng (nêu ti myc 
II.! vã 111.3) lQtp danh sách d xut chàm 10 dam bâo dOng dôi tl.9'ng gi:ri ye Lien 
doàn Lao dng thành pM Thu Di:rc (thông qua Ban nü' cóng, dóng chI Ho Thj Thu 
Hin — s diçn thogi 0919.070.938 dé tong hgp). 

Trén day là k hoach t chüc thãrn và ttng qua cho can b nQ COng doàn co' 
s&, Nghip doàn có hoàn cành khO khän, bnh hiêm nghèo cOa Lien doàn Lao 
dng thành pM Thu Duc, d nghj các Cong doàn ca s, Nghip doàn trin khai 
thirc hin./. 

No'! iihIn: 
- Ban Nu' cong LDLD TP.HCM; 
- TT LDLD TP.ThÜ Dirc; 
- CDCS, ND trirc thuc; 
- Urn: VP, NC. 
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