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S& 0 '3 /KH-TTVH-LDLD 

icE HOJCH PHOI HçIP 
Ti chfrc chiro'ng trinh van ngh phiic viii doàn viên cong doàn, 

cong nhân lao dng trên dja bàn thành ph Thu Duc 

Thrc hin k hoch 136-KH/TU ng4y 15/6/2022 cUa Thành Uy Thu Due v 
Xây dirng "Không gian van hóa H ChI Minh gn vci giit gin và phát huy dc 
trung van hóa cüa thành ph Thu Dirc giai doan 2022 - 2025. 

Thirc hin kê hoach  347-K}IIUBND ngày 02/8/2022 cüa Uy ban nhân dan 
thành ph Thu Drc v trin khai thirc hin xây dmg "Không gian vn hóa H ChI 
Minh" cüa thành ph Thu Dirc giai doan  2022 - 2025. 

Thirc hin k hoich 09-KH/TTVH ngày 2 1/2/2022 cüa Trung tam van hóa 
thãnh phô Thu Due v thirc hin k hoach  äm 2022. 

Trung tam van boa phi hqp v&i Liê doàn Lao dng thành ph Thu Drc t 
chrc Chuo'ng trInh van ngh giói thiu v cuc &li và sr nghip cách mng cUa 
Chü tjch H Chi Minh phiic vii doàn viên cong doàn, cOng nhân lao dng trên dja 
bàn thành ph ThU Dirc, vâi nhCing ni dung cv th nhu sau: 

I. MIJC DICH, YEU CAU 

- Duy trI, phát trin phong trào van hóa van ngh, dáp üng nhu cu huâng 
thy tinh thn trong cong nhân, viên chüc, lao dng, thu giãn và giao km vi nhau 
sau gRi lam vic; giUp ngui lao dng lam vic hang say vâi nàng su.t, hiu qua 
t& han. 

- Thông qua chrnmg trInh van ngh nh.m tuyên truyn trong Cong nhân, 
viên chiic, lao dng, h9c sinh, sinh viên và nhân dan nim tir hào v nht1ng thành 
qua to lan cUa cách mng duói sir lânh dao  cüa Dãng Ctng san Vit Nam, v 
nhüng cng hin vT dai  cUa cUa Chu tjch H ChI Minh d& vâi sir nghip cách 
mng cUa Dãng, cUa dan tc ta. 

- Chuang trInh t chüc dirqc dam b4o v cong tác an ninh trt tir, cong tác 
phông, chng djch Covid- 19; Chucmg trInh din ra mt cách thit thvc, nghia, 
hiu qua và tit kim. 

II. NQI DUNG THIIC HIIN 

1. Các ca khUc gn vâi cuc dai, sr nghip each mng cüa Chu tjch H Chi 
Minh, tInh yéu qué huang, dat nuóc, con nguai Vit Nam trong sir nghip xay 
dyng và báo v T quc, các sang tác mói v thânh ph Thu Due. 



2 

2. Tiu phm v phông chng ti phm; Chi thj 19-CT/TU ngày 22/10/2018 
cüa Thành üy v thirc hin cuc vn dng "Nguàri dan thành ph H ChI Minh 
không xâ rác ra du&ng và kênh rch, vi thành ph sach,  giám ngp nuOc". 

III. DO! TIJNG, THI GIAN, OjA DIEM: 

1. Di tirçrng: doàn viên cong doàn, cong nhân lao dng trên dja bàn Thành 
ph Thu Drc. 

2. Thbi gian: Dir kin se t chüc trong th&i gian tü 18g30 dn 20 gii. 

3. Oja dim: 

- Ngày 13/10/2022: tai  Cong ty TNHH san xut can Nhon Hóa, dja chi: s 
516, Qu6c 4513, phzthng Hip BInh Phzthc, Thành pM Thz Dzc. 

- Ngày 30/10/2022 tai:  245 Nguyn Duy Trinh, phung BInh Tnrng Tây - 
Nba van boa Lao dng Thãnh ph Thu Düc. (Dw kiln) 

- Ngày 15/11/2022 ti: 440 Lê Van Vit, ph.r?ing Tang Nhcin Phü A (Dckie'n). 

- Ngày 30/11/2022 tii: 17 Lê Qu Don, phuing BInh Thç (Ds- kiln,). 

IV. BAN TO CHC 

1. Ong: Trtrang Tan Kit - Giám dc TTVH - Tri.râng ban 

2. Ba: Nguyen Thj Hông Nhung - Chu tjch LDLD - Dng Trixông ban 

3. Ong: Trtrong Anh - Phó Giám d6c TTVH - Phó ban 

4. Ong: Trn Phixâc Hung - Phó Chu tjch LDLD - Phó ban 

5. Ba Trn Kim Phuqng - P.VH-VN TTVH - Thành viên 

6. Ong Nguyn Quc Himg - P.VH-VN TTVH - Thành viên 

7. Ong L Nguyn Minh Phüc - IJV.BTV LDLD - Thành viên 

8. Ba: Hoàng Thj Kim Huang - Chuyên trách LDLD - Thành viên 

V. TIEN DQ ThVC HIN: 

- Ngày 09/9/2022: Xây dmg k hoch, dr trü kinh phi t chüc và trinh K 
hoch länh dao  phê duyt. 

- Tir ngày 15/9/2022 - 26/9/2022: Chuân bj cong tác to chüc, xây dimg kjch 
ban; chircing trinh van ngh phiic vi 

- Tir ngày 13/10/2022: Trin khai thirc hin chirnng trInh phic vi theo dung 
k hoich. 

IV. TO CH1C THIJ'C HIN: 

1. Trung tam Van hóa thành ph Thu Dfrc: 

- Phi hqp vi Lien doàn Lao ctng thành ph Thu Dirc xây dirng k hoach 
và phi hçip thirc hin. 
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- ChU trI, trin khai thirc hin k hoach,  xay dirng dir toán chi tit, biên dao, 
dan dmg, xay dirng chwing trInh chi tit có chü d tham gia biêu phic vi 

- Lien h, mi 1iic 1ung ca si, ngh si chuyên nghip và ban chuyên nghip 
tham gia chiiong trInh. 

- Chun bj san khu, ngun din, h thng am thanh, ánh sang ti các dja 
dim biu din. 

- Thirc hin cong tác tuyên truyn, c c1ng, 1y tin, quay phim, chp hInh 
lam tu lieu và däng tãi trên các trang thông tin din t1r cüa thành ph6 Thu Dirc. 

- Dam bào cong tác hu can, phic vi nhu: Sp xp bàn gh cho di biu 
(nu có); 1irc luçing khán giá tham dir chucing trinh 

- Dr trà kinh phi t chüc chuang trInh và tong hcip kinh phi cüa các dan vj 
có lien quan dn cong tác t chirc chuang trInh. 

2. Lien doàn Lao dng thành phô Thu Düc: 

- PhM hçp vi Trung tam Van hóa thành ph Thu Dirc v cong tác th chirc: 
chuân bj dja diem phU hcip; chi phi gOm: bàn + ghê nhra, nuóc uông cho di biêu, 
giü Xe, giU gin an ninh trt tr và thông báo cho doàn viên cOng doàn, cOng nhân 
lao dng trén dja bàn den xem. 

Trên day là K hoach  phi hçp t chrc chtrang trinh van ngh phic vi doàn 
viên cOng doàn, cong nhân lao dng trên dja bàn thành ph Thu Dirc. D nghj các 
ca quan, don vj can cir ni dung thirc hin theo diing k hoch./. 

• A A •A Nguyen Th! Hong Nhung Tan Kiçt 

jjoj n/ian: 
- Si VH&TT TP.HCM; 
- TTTTTL TP.HCM; 
- TTVH TP.HCM 
- Thtrà'ng trirc Thãnh üy Thu EXrc {dê báo cao}; 
- LIBND TP. Tht'i Drc {dé báo cao}; 
- P. VH&TT, 
- LDLD, TTVH TP. Thu fXrc {dé thc hin}; 
- Luu VT. 
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