
LIEN D(I)N LAO DONG TP. HO CHI MINH CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VLkT NAM 
I1INDOANLAOBQNGTHANHPHOThUDIXC Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

So: 108/KH-LDLD Tp. TIn Dt'c, ngày 0ltháng 12 nàm 2022 

KE HOACH 
To chuc chu'ong trInh hçp mt ting qua doàn viên nghip doàn 

Têt Nguyen dan Qu Mao nãm 2023 

Can cir K hoach s 68/KH-LDLD ngày 05 tháng 10 näm 2022 cüa Lien 
doàn lao dng thành ph H ChI Minh v vic t chirc h9p mt tang qua doàn viên 
nghip doàn có hoàn cành khó khän Tt Nguyen Dan näm 2023; 

Thirc hin K hoach s 89/KI-I-LDLD ngày 05 tháng 10 näm 2022 cña Lien 
doàn lao dng thành ph Thu Dirc v t chüc các boat dng chäm lo Tét Qu Mao 

näm 2023 cho dioàn viên cong doàn, cong nhân viên chirc lao dng trên dja bàn 
thành ph Thu Düc. 

B phn T chirc xay drng k hoach t chirc h9p rnt tang qua doàn viên 
nghip doàn có hoàn cãnh khó khàn, väi nhQng ni dung cii th nhu sau: 

L MUC IMCH — YEU CAU: 

- Nhm th hin six chàm lo cüa tè chüc cong doàn dn doàn viên, nguii lao 
dng có hoàn cânh khó khän tai  các nghip doàn có diêu kin vui xuân don Têt. 

- Dng th?yi dng viên, tip tiic vn dng ngi.thi lao dng tham gia hoat dtng, 
gia nhp vào to chüc Cong doãn. 

- bat dng chàm lo dung di tixng — tit kim. 

II. NO! DUNG THIIC HIN: 

1. Thôi gian - Bla dim to chfrc: 

- Thôi gian: 17 gR 00, ngày 09/01/2023 ('nhcrn ngày 18/12 am ljch thi hal) 

- Dja dkm. Di.r kin HOi  tnthng Lien doàn Lao dng thành ph Thu Dirc 

(So 17 Lê Quj Don, phuàng BInh ThQ, thành M Tith Dc) 

2. Dôi tuqng — so Iu'çng: 

- Di din lãnh dao  Lien doàn Lao dng TP. I-Is ChI Minh: 02 ngui 

- Dai din lãnh dao  Ban Dan vn Thành üy thành ph Thu Dirc: 01 ngi.thi 

- Lien doàn Lao dng thành ph Thu Düc: 7 ngtthi 

- Dai din lânh dao  phung có nghip doàn dóng trên dja bàn: 09 ng.thi 

- Dai din Ban chip hành các nghip doàn: 09 ngithi 
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- Doàn viên nghip doàn trirc thuc Lien doàn Lao dng thành ph Thu Dirc 
có hoàn cánh khó khàn, tham gia tIch circ hot dng cong doàn dircic chãm lo trong 
chu'cmg trIrth: 310 ngi.thi. 

3. Ni dung chtrong trInh h9p mt: 

- Chuang trInh van ngh d.0 gi; 

- Tuyên b 1 do, gifi thiu dai  biu; 

- Phát biêu cüa lãnh dao  Lien doàn Lao dng Thành ph H ChI Minh; Ban 
Dan vn Thành üy Thânh phô Thu Due; 

- Di din doàn viên nghip doàn phát biu cam nghi; 

- Tang qua cho doàn viên nghip doàn; 

- Kt thuc chucing trmnh. 

4. Ye kinh phi chäm 10: 

- Kinh phi chäm lo: 500.000 dng/ngwiri (ngun kinh phi cüa Lien doàn Lao 
dng thành phô Ho ChI Minh) 

- Qua tang cho doàn viên nghip doàn: 200.000 dng/ngithi ( ngun kinh 
phI cüa Lien doàn Lao dng thành phô Thu Dic) 

III. TO CHC THU'C HIEN: 

1. Bô phn to chfrc: 

- Xây dirng k hoach, kjch bàn chuo'ng trInh chi tit, bang phân công, tng 
hçp danh sách chãm 10, bài phát biêu cOng nhân, lien h mua qua; 

- Dr trà và quyt toán kinh phi qua tang cho doàn viên nghip doàn theo quy 
dinh cüa tâi chInh; 

2. B phn van phông: 

- In và phát hành thu rni dn lãnh do, các di tugng tham gia chuang trInh 
hgp mit. Di chuyCn qua len hi tnthng; 

- Lien h 4 nü doàn viên h trg phát qua; 

- Chun bj dja dim, cong tác hu c.n cüa chumg trmnh. H trG dim danh 
khách mii, doàn viCn nghip doàn nhn qiia; 

3. B phn Tuyên giáo: 

- Mñ báo dài, truyn hInh cong nhân cOng doàn cüng dir và dua tin; 

- Cir can b ghi hInh dàng len trang thông tin din tu cüa Lien doãn Lao dng 
Thành phô Thu Duc; 

4. B phn Tài chinh: Tong hçp dir trü kinh phi và huâng dn quyt toán 
theo quy djnh; 

5. DOi vói Ban chap hành Nghip doãn: 
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TM. BAN THTJ'UNG VJ 
P ---T!CH 

- Lp danh sách doàn viên nghip doãn có hoàn cnh kho khãn, tham gia tIch 
crc hoat dng cong dioan gtri ye b phn To chirc tr?c tiêp cho dông chI Phü Thày l3Inh 
sO diênthoai 0918184902 

- Thông tin dn doàn viên nghip doàn tham dr di1ng thành ph.n, thii gian tham 
dr chucing trinh chäm Jo theo thu mi 

Trên day là K hoch t chirc h9p m.t tang qua doàn viên nghip doãn có hoàn 
cãnh khó khän. Ban Thung vv Lien doàn Lao dng thành pho Thu Drc dê Ban chap 
hãnh Nghip doãn can cir ni dung cüa kê hoach to chirc triên khai, thirc hin. 

Noi nhãn: 
- LDLD TP 11CM: TI', Ban CSPL, Ban 'I'ô chñ'c; 
- TU — UBND TP. ThCi D(rc: TI'TU, TI' UBND; 
BDV; 
- Các don vj CDCS 
-Lun. 

Nguyn Thi Ngçc Hu'o'ng 
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