
LiEN DOAN LAO DNG TP. HO CHI MINH CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIIT NAM 
LLENDOANLAODQNGTHAMIPHOTHUDU'C Doe Ip-Trdo-Hnh phác 

S6: /KH-LDLD Tp. Thi D&c, ngày 2. tháng 10 nàm 2022 

KE HOACH 
To chIrc trao tng Bão him y té tir nguyen cho J)oàn vin nghip doàn 

có hoàn cãnh khó khãn - Ham 2022 

Thrc hin sr chi do cüa Lien doàn Lao dng thành ph H ChI Minh v 
to chirc trao tang Bào hiCm y tC tir nguyen cho Doàn viên nghip doàn có hoán 
cânh khó khän — näm 2022; 

Can cir nhu c,u thirc tin cüa doàn viCn nghip doàn và ngui lao dng tir 
do dugc tiCp cn ducic các chinh sách an sinh xã hi, bào hiCm xã hi tai  Lien 
doàn Lao dng thành phô Thu I)rc. 

I. NO! DUNG THIIC HIN: 

1. Thô'i gian —Ola diem: 

- Thai gian: 14 gia 00 phüt, ngày 27 tháng 10 näm 2022 (Thü' nArn) 

- Dja dirn: iIi tnthng Lien doàn Lao dng thành ph Thu Dirc. 

S 17 LC Qu DOn, Phuang BInh Thç, thành ph Thu fXrc 

2. Thành phãn tham dir: 

- Lãnh dao  Lien doàn Lao dng Thành ph; Ban ChInh Sách Pháp Lut 
Lien doàn Lao dng Thành phô Ho ChI Minh; 

- Lãnh dao Ban I)ân van thành uS' Thu Dac; 

- Lãnh dao  Phông LF)TB-XI-1 thành phé Thñ Drc; 

- Lãnh dao  ca quan I3ão I-1im xa hi thành ph Thu Düc; 

- Co quan báo chI: Báo Ngithi Lao dng, Truyn hInh Cong nhân, Ban tin 
thành phô 'l'hi.i I)irc. 

Chuo'ng trmnh trao ting: 

- TuyCn b lS' do, giói thiu d.i biu; 

- Báo cáo qua trinh t chüc 4n dng và k& qua thirc hin; 

- Phát biêu cña doàn viCn nghip doàn; 

- Phát biêu cüa dan vj mnh thu'mg quân; 

- Phát biu cüa Lien doàn Lao dng thành ph Thu Drc; 

- 1'rao tang ThC bâo him y t tr nguyen cüa dan vj manh  thung quân; 
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TM. BAN THu'(NG VU 
P ICH 

Nguyn Thi Ng9c Huo'ng 

- Trao qua cho Doàn viên nghip doãn khó khän cilia thành ph 'l'hili I)ilrc; 

- Kêt thilic chuong trInh. 

It. PHAN CONG THU'C HHN: 
I. Ran ChInh sách — Pháp 1ut: 
- 1( hoach t chüc 

- Rà soát di tuçrng d xut thành ph trao t.ng the 

- I)ir trü, quy& toán kinh phi cong tác t chirc hi ngh. 
2. Van phông: 
- Phát hành thu' mdi, tài 1iu phiic v tng kt. 
- Cong tác hu cn trong FIi nghj. 

- Chun b hi tru&ng, khu hiêu. 

3. Khâu hiu•: 

(Logo Cong doan) 

LIEN BOAN LAO BONG THANH PHO THU m5'c 

CHU'(ThTG TRINH 
TRAO TNG BA() HIEM Y TE TTf NGUYEN CHO DOAN VIEN NGHIEP 

BOAN cO HOAN CANH — NAM 2020 

Thành phd Thi Dic, ngày 27 lháng 10 nãm 2022 

Trên day là ké hoach  t chirc trao tang Bão him y t tr nguyen cho l)oãn 
viên nghip doàn có hoàn cânh khó khan — nàm 2022 .1. 

No'i izhân: 
- IA)LI) 'I'P: 'IT, Ban CSPL; 
-  Can b Co.  quan; 
- C•t' các nghip doàn; 

I LIU VP. 
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