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S& 7 /KH-LDLD 

KE HO3CH 
To chfrc hi thi "Thiêt kê các san phâm do dung, vt diing 

gia dInh tr nguyen vt lieu dä qua sfr diing" 

Can cir Chtwng trInh s 05/Ctr-LDLD-BNC ngày 21/3/2022 cüa Lien doàn Lao 
dng thành phô Thu Due v Chisong trInh cong tác Nft cong näm 2022; 

Can cü K hoich s 95/KH-LDLD ngày 14 tháng 10 näm 2022 cüa Ban Thirông 
vii Lien doàn Lao dng thành phô Thu Due; 

Ban Thu?mg vi1 Lien doàn Lao dng thành ph Thu Dirc ban hành K hoach t 
chirc hi thi "Thit k các san phâm, do dung, 4t diing gia dInh t1r nguyen v.t 
1iu dà qua sfr diing", ci the nhu sau: 

I. M!JC DICH YEU CAU 

Gia tang mi quan tam và nâng cao nhn thirc cong dng, dc bit là trong h 
thông cong doàn, doàn vien, ngui lao dng v tái sir diing, tái ch ti các san phm, 
4t lieu dã qua sr ding, khuyn kIch áp dicing các giâi pháp nhrn tiêt kim tài nguyen 
và bão v mOi trii1ng. 

HOi thi s gop phn lan tOa nhftng lçii ich tIch circ, hInh thành thói quen ti& kim 
tài nguyen, tit kim chi phi và bâo v mOi truông trong doãn viên cong doàn, cong 
nhân, viên chüc, ngithi lao dng. 

Hi thi là djp d doàn viên cong doàn, cong nhân, viên chi'rc, ngui lao dng các 
CDCS trao di thông tin, giao luu h9c hOi ln nhau trong cong tác bão v mOi truô'ng, 
gift gin môi trLrYng sOng. 

II. DO! TIJQNG, THÔI GIAN 

1. Ditirqng: 

Doàn viên cOng doàn, ngithi lao dng tti các CDCS trrc thuc Lien doàn Lao 
dng thành phô Thu Dirc. 

2. Thô'igian: 

Thi gian tip nhn san phm dr thi, kern bang thuy& minh san ph.m ti'r ngày 
02/11/2022 dn ht ngày 09/11/2022 (Thu ttr) 

Thii gian chm thi: Ngày 10/11 và 11/11/2022 

Thai gian cOng b và trao giâi: Ngày 12/11/2022 (Thu bay) 
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III. NQI DUNG, H!NH THU'C, TIEU CHI DANH GIA 

1. Ni dung 

San phm dir thi là các mô hInh, san phm, vt dçing, d dung gia dInh,... tir 4t 
lieu dã qua sir dung. 

Các san ph.m dir thi phài th hin sir sang tao, có th tuyên truyn rng räi, 
mang tInh giáo diic và nâng cao thrc bâo v môi tru&ng. 

2. HInh thtrc 

Mi CDCS gi'ri 01 san phm dr thi kern bài thuyt minh v mô hInh, san phm, 
trInh bay tithng, nguyen lieu, each lam, cong diing, nghTa,... cüa san ph.m dir thi 
ye Ban t chüc hôi thi. 

3. Tiêu chI dánh giá san phm dir thi 

- Giá trj sü ding; 
- TInh sang tao, mâi ia; 

- ' nghTa v mt môi truông (giãm phát sinh cht thai, tit kim tài nguyen...) 

- TInh thm m; 

IV. Cor cu giãi thtrô'ng 

- Giài nht: 1.500.000 dtng/giãi 

- Giái nhI: 1.000.000 dng/giâi 

- Giãi ba: 800.000 dng/giâi 

- Giài khuyn khIch: 500.000 dng/giâi 

- Giâi phii: San phm ducic yêu thich nh.t 

- Giãi ph11: San phm dçp nhk 

Thy theo sd lupng don vi tham gia, Ban td chzc sê xem xét s lurc)ng giái thzrdngphi hQp. 

Dr kin cong b kt qua và trao giâi trong chuyn tham quan, ye nguOn ti Ben 
Tre ngày 12/11/2022 (Thfr bay). Các san phm di thi sê thrçrc Ban t chfrc sfr 
ding vol milc dich tuyen truyen trong cac hoyt dQng phu hçrp. 

V. THANH PHAN BAN TO CHIC — BAN GIAM KIIAO 

1. Ban Tii chfrc 

- Die Nguyn Thj Hng Nhung — Chü tjch LDLD - Tnr&ng ban; 

- Die D Thj Thu Hin — Phó Chü tjch — Phó Tnxng ban; 

- Die H Thj Thu Hin — UVTV — Thành viên; 

- Die Lé Chüc Triu Thüy — UVTV — Thành viên; 

- Dic Nguyn Ng9c Bão Châu — UVTV — Thành viên; 
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- Die Nguyn Thanh Thüy — UVTV — Thành viên; 
- Die Hoàng Thj Kim Huang, chuyên trách - Thành viên 

2. Ban Giám khão 

- Die Dai  din Ban nU cong Lien doàn Lao dng thành ph Thu Due; 

- Dic Nguyn Thj Hng Nhung, Chü tjch LDLD TP. Thu Dirc; 

- Dai din Lãnh dao  Ban Tuyên giáo thành ph Thu Dtre; 

- Di din Lânh dao  Ban dan vQtn thânh ph Thu Due; 

- Di din Länh dao  H)i Lien hip phi nt thành ph Thu Due. 

VI. TO CHU'C THVC HIN 
A S P 1. Lien doan Lao d9ng Thanh pho Thu Ihrc 

1.1 B phn Nfr cong 

- Tham muu xây dirng K ho.ch và trin khai dn các CDCS trrc thuc. 

- Phi hçip vâi Bt ph.n Tuyên giáo Lien doàn Lao dng trin khai, ph bin 
rng râi den Cong doàn car so tham gia HOi  thi. 

- HiiOng dan, theo dôi, don dEc Cong doàn ear sO triên khai tham gia Hi thi. 

- Tng hqp các san ph.m di,r thi trInh Ban giám khâo xem xét, chm dim. 

- Di,r trü kinh phi t chirc, giãi thixOng và quyt toán theo quy djnh. 

- Tham miru hot dng tng kt h0i  thi, khen thi.r&ng các darn vj dt thành tIch 
cao trong hi thi. 

1.2 B phn Tuyên giáo 

Phi hçrp vOi BO phn Nü cong và cáe darn vj lien quan trin khai Hi thi dn 
cong doàn car sO và däng tin kjp thôi ye Hi thi qua các kênh thông tin cüa Cong doàn 
thành ph Thu Dcrc. 

1.3 B phn Tài chInh 

HrOng dn dir trü kinh phi và quyt toán kinh phi hi thi theo quy djnh. 

2. Các Cong doàn co s& triyc thuc 

- Trin khai K hotch dn doàn viên, ngiiOi lao dng huy dng tuOng thirc 
hin san phm dir thi, mi darn vj tham gia 01 san phm và gui v Ban nt cong Lien 
doàn Lao dng thành ph Thu Due dung thOi gian quy djnh tai  11.2 cüa ké hoch nay. 

- Thrc hin kern theo bài thuyt minh niin gon  v mô hInh, san phm, trInh 
bay ti.thng, nguyen 1iu, each lam, cOng dung, nghTa,... cua san phâm dçr thi. 

Các vn d vi.rOng mc cn trao di vui lông lien h dng chi H Thj Thu Hin — 
B phn Nü Cong Lien doàn Lao dng thành ph Thu Due s din thoi 
0919.070.938. 
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Hing Nhung 

Trén day là k ho.ch t chüc "Thi& k các san phm, d dung 4t diing gia dInh 
tü nguyen vt 1iu dã qua s1r dung" cüa Lien doàn Lao dng thành ph Thu Dirc, d 
nghj các b ph.n có lien quan và cong doàn co sâ tr1rc thuc triên khai thirc hin t& 
K hoach dA d ra.!. 

Ntii nhin: 
- Ban Nü cong LDLD TP.HCM; 
- BTV LDLD TP,Thi Düc; 
- Các bO phn chuyên d LDLD TP.ThÜ Düc; 
- CDCS tWc  thuOc; 
- Liru: VP-NC. 
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