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Tp. Thu Du'c, ngàyiothang 10 näm 2022 

KE HOACH 
A A A A A To chtrc tp huan, truyen thong, tur van 

v sü'c khôe sinh san — dan s và phát trin nám 2022 

Can cir Hu&ng dn s 55/HD-TLD cUa Tng Lien doàn Lao dng Vit 
Nam ye cOng tác BInh däng giâi, gia dInh và tré em nàm 2022; 

Can cl'r K hoach s 09/KHPH-LDLD-CCDS ngày 09 tháng 8 näm 2022 
ye To chi'rc các ho.t dng tuyên truyên, giáo dc dan so và phat triên giia Lien 
doàn Lao dng Thành phô Ho ChI Minh và Chi ciic dan so Ké hoach hoá gia dInh 
näm 2022; 

Thrc hin Chixong trinh s6 05/Ctr-LDLD-BNC ngày 2 1/3/2022 cUa Lien 
doàn lao dng thành phô Thu Due ye Chucmg trInh cong tác Nt cong näm 2022; 

Th%rc hin K hoich s 83/KH-LDLD ngày 28 tháng 9 näm 2022 v T 
chüc các boat dng k' nim 92 nàm ngày thành 1p Hi Lien hip Ph%i nU Vit 
Nam (20/10/1930 - 20/10/2022) & K nim 12 nàm Ngày Phi ntt Vit Nam 
(20/10/2010 - 20/10/2022); 

Lien doàn Lao dng thành ph Thu Due xây dirng k hoach t chirc tp 
huân, truyên thông ye dan sO, s'crc khOe sinh san, sirc khOe tiên hon nhân cho can 
b nit cOng và cong nhân lao dtng vth các ni dung nhu sau: 

I. M!JC DICH - YEU CAU 

Cung cp kin thi:rc dn can b cOng doãn, huy dng sir tham gia, t chüc 
thirc hin cOng tác dan so thông qua vic chi dao  lông ghép tuyên truyên cong tác 
dan so den ngui lao dng nhäm nâng cao châtluçing dan sO, gop phãn giài quyêt 
tInh trng m1rc sinh thâp trên da bàn Thành phô Ho ChI Minh. 

Nhm tuyên truyn giáo dic v dan s - phát trin dn cong nhân lao dng, 
cáe cp vç chông trong d tuôi sinh dé dã có hai con tr& len, cac nam nit thanh 
niên cOng nhân trong các khu nhà tr9 nhât là nit cOng nhân biêt cách chàm soc 
src khOe, dtc bit là sirc khOe sinh san, chü tr9ng nâng cao chat luqng nOi giông 
dan tc thông qua tuyên truyên 4n dng, tu van khám sue khOe tiên hon nhân, 
sang 19c truOc sinh và sang 1cc so sinh. 

Tao diu kiin cho ngiIi lao dng cO co hi diqc giao liru, hpc tp duçic 
tim hiêu kiên thuc chäm soc sue khOe sinh san, sue khOe tiên hon nhân. 

II. NQI DUNG 

Tp hun, truyn thOng, tu vn và chäm soc sue khOe tin hon nhãn, sue 
khOe sinh san cho phii nit trong ct tuôi sinh dé (chu trQng n3i dung. vó sinh; phá 
thai và hgu qua, phá thai an toàn; lam mc an toàn, phông tránh các bnh nhiêm 
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khudn ththng sinh sán, các bnh lay truyn qua dw&ng tInh dyc, tInh dyc an 
toàn). 

Thrc hin tuyên truyn mi cp vçi chng nên sinh dü hai con, tmg buâc 
den mirc sinh thay the. 

Cung c.p t? roi, tà buóm lien quan phiic vli cho các hot dng tp hun, 
truyên thông, tiz van. 

III. HINH TH11C TO CH1i'C 

1. Thành phn, thôi gian, dla  dim 

1.1 Thành phân: Can b nfr công, cong nhân lao dng trên dja bàn thành 
phô Thu Due. 

1.2 Hmnh thfrc, thin gian, dja dkm: 

- Ngày 23/10/2022: To chüc 01 lop truyn thông cho nft cong nhân lao 
dng (100 ngithi) ti khu nhà trQ thuc khu phô 3 phumg Linh Trung, thành phô 
ThU DUc. 

- Ngày 29/10/2022 t chüc 02 lrp tp hun kin thüc cho can b ncr cong 
Cong doàn ca s& (200 ngithi) tai  Lien doàn Lao dng thành phô ThU Due. 

2. Báo cáo viên, kinh phi 

2.1 Báo cáo viên: 

Báo cáo viên cUa Chi c11c dan s K hoach hoá gia dInh TP. H ChI Minh. 

2.2 Kinh phi: 

- Icr ngun kinh phi cUa Lien doàn Lao dng Thành ph H ChI Minh (01 
ló'p truyên thông cho nh' cong nhán lao dç5ng (100 ngwài). 

-Tü ngun tài chInh cUa Lien doàn Lao dng thành ph ThU Due (02 lap 

tap huân cho can b nit cOng COng doàn cc sO' (200 ngwai). 

IV. TO CHU'C THVC HIN 

1. Thành Ip  Ban t chü'c 

- Die D Thj Thu Hin - Phó ChU tjch - Trii&ng ban; 

- Die H Thj Thu Hin - UV. Ban thumg vi - Phó ban; 

- Die Nguyn Ngçc Báo Châu - UV. Ban thithng v - Phó ban; 

- Die Lé ChUc Triu ThUy - UV. Ban thithng vi - Thành viên; 

- Die Nguyn Thanh ThUy - UV. Ban thithng v1i - Thành viên; 

- Dic Hoàng Thj Kim Hung - Chuyên trách LDLD - Thành viên; 

- Die PhU ThUy BInh - Chuyên trách LDLD - Thành viên; 

- D/e Doàn Thi Thanh Dip - ChU tjch CDCS P.Linh Trung - Thành viên; 

- Ba Nguyn Tuy& Anh -T trtràng T CNTQ s 37A dii&ng 11, t 
19, KP3, Phix&ng Linh Trung - Thành viên. 
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2. Phân cong nhim viii 

2.1 Lien doàn Lao d3ng thành ph Thu Dá'c 

Tham miiu xây dirng và trin khai K ho.ch; 

Lien h v&i Ban nf± cong Lien doàn Lao dng Thành ph H ChI Minh 
chuân bj cho cong tác to chüc, phôi hcip vói b phQn tuyên giáo dê tO chüc truyên 
thông tai  To CNTQ so 37A dcring 11, to 19, KP3, Phithng Linh Trung. 

Dr trCi va quy& toán kinh phi cho ngu?ii tham dir tp hun và các chi phi 
phát sinh khác... theo quy djnh. 

2.2 Cong doàn ctl so try'c thuc và To cOng nhân 4r quãn 

* D6i vOi COng doàn cos4 

Ci:r can b nft cong tham dir tp hun theo phân b 

B tn dja dim, chun bj các ni dung tuyên truyn có lien quan t?i  dn vi 
trong dçit hot dung 20/10 và báo cáo kêt qua nhanh ye Ban nft cong Lien doàn 
Lao dng thành phô Thu Due. 

* T COng nhân 4r qudn s6 37A du'à'ng 11, EE 19, KP3, Pltwó'ng Link 
Trung 

Trao di vOi cac thành viên n&, 4n dng sp xp thii gian tham dir, b trI 
dja diem chu dáo cho buôi truyên thông. 

Phi hqp vâi Ban t chüe chun bj cOng tác t chüc phçic vi cho bui 
truyên thông dt kêt qua tot. 

Trên day là k hoch th chuc tp hu.n, truyn thông, tu v.n v Sirc khóe 
sinh san— Dan so và phát triên näm 2022. Dé nghj các CDCS và cá nhân có lien 
quan phôi hçp dé triên khai thrc hin tOt ni dung Kê hoich dâ dê ra .1. 

No'inhIn: 
-Ban Nft cong LDLD.Tp Thu [Xrc; 
-Thu&ng trrc LDLD Tp Thu Di'rc; 
-Thãnh viên Ban to chirc; 
-CDCS có lien quan; 
- To CNTQ có lien quan; 
-Luu: VP-NC. 
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