
LIEN DOAN LAO DONG CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
THANH PHO HO CHI MINH Dc 1p — Tii do — Hnh phác 

LIEN DOAN LAO DQNG 
THANH PHO THU DC 

S:A 05/K}j-LDLD TP. Thi D&c, ngày tháng 12 náin 2022 

KE bACH 

Tong kt phong trào cong nhân, viên chirc, lao dng 
vã hot dng Cong doàn 11am 2022 

Thirc hin chi dao  cUa Ban Thuông vi,1 Lien doàn Lao dng Thành phô và 
Thizyng tr%rc Thành üy thành phô Thu Due ye vic to chüc Tong kêt hoat dng phong 
trào CNVC-LD và hott dng COng doàn näm 2022; 

Ban Thii?ng vii Lien doàn Lao dng thành ph Thu Dirc xây dirng Kê hotch to 
chi.'rc Hi nghj Tong kêt phong trào CNVC-LD và hoat  dng Cong doàn nãm 2022, 
gôm các ni dung cv the sau: 

I. MJC D!CH yEu CAU 

Nhm dánh giá k& qua phong trào cong nhân, viên chüc, lao dng và hoat dng 
Cong doàn näm 2022; rñt kinh nghim, khäc phvc nhüng han  ché; dê ra phuong 
huóng, nhim vv cong tác Cong doàn näm 2023. 

Due k& nhUng mô hInh, giâi pháp hiu qua trong cong tác chäm lo, nhân rng 
den các cong doàn co s& gän vói thim vv chInh trj cüa dja phuong, don vj. 

Kjp thôi tuyên diiong, dng viên, khen thuâng các tp th& Ca nhân có thành 
tIch tOt hoàn thành xuât sac nhim vv trong phong trào cong nhân, viên chi'rc, lao dng 
và hoat dng cong doàn trong nàm 2022. 

II. NQI DUNG THIXC HIIN 

1. Tho'i gian - Dia dim: 

Th?yi gian: 08 gi 00 phüt, ngày 20 tháng 12 näm 2022 (Thr ba) 

Dja dim: Hi truàng (1u 2) — Lien doàn Lao dng thânh ph Thu Düc 

(S 17 Lé Qu DOn, phung BInh Thç, thành ph Thu Dirc) 

2. Thành phn tham dy': 

Thixing trrc va Lath dao  các Ban chuyên d Lien doàn Lao dng Thành ph 
Ho Chi Minh; 

Lânh dao  Thành Uy, Uy ban nhân dan, Uy ban MTTQ Vit Nam và các doàn 
the chInh trj thành phô Thu Due; 

Länh dao Ban Dan van, Ban Tuyên giáo, Uy ban kim tra, T chuc, Dáng üy 
Doanh nghip thành phô ThU DUe; 

Lath dao  Phông Lao dng ThuGng binh và Xâ hi, Phông Kinh th, Bão him xã 
hi, Phông Tu pháp, Phông Van hOa Thông tin, Trung tam Y té, Trung tam van hóa; 
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Uy viên Ban Chap hành, Uy vien Uy ban Kim tra Lien d:oàn Lao dng thành 
phô Thu Dirc; 

Báo Ngui lao dng, Bàn tin thành ph6 Thu Drc, Dài truyM hinh cong nhân 
Cong doàn Tp. Ho ChI Minh; 

Tap th, cá nhân ctuqc khen thu&ng ctp Tng Lien doàn, C thi dua, Bang khen 
cüa LDLD Thành ph H ChI Minh, giây khen LDLD thành phô Thu Düc có nhiêu 
thành tIch trong hoat dng Cong doàn näm 2022. 

3. Chiroiig trInh Hi nghj: 

- Van ngh; 

- Tuyên b l do, giâi thiu dai  biu; 

- Báo cáo Ttng kt (Video clip) phong trào cOng nhân, viên chüc, lao dng và 
hoat dng Cong doàn näm 2022; 

- Trin khai phuang huóng, nhim v11 trçng tam näm 2023; 

- Báo cáo tham lu.n cüa Cong doàn co sâ: 

- Phát biu chi dao  cüa Lien doàn Lao dng Thành ph H ChI Minh và Thành 
üy thành Phô Thu fXrc; 

- Tiêp thu kin chi dao; 

- Phát dng phong trào thi dua näm 2023; 

- Khen thu&ng; 

-Bêmc. 

III. PHAN CONG THVC HIN 
S A S 9 1. Lien doan Lao dçng thanh pho Thu Dtrc 

a) B phn Van phông: 

Phát hành thu mi lãnh dao,  phông ban Lien doàn Lao dng Thành ph H ChI 
Minh, Thành üy, UBND thành phO Thu Düc; Ban Chap hành, Uy ban Kiêm tra LDLD 
thành phô Thu Due; Tài lieu phc vJt Hi nghj Tong kêt; 

Phi hcip b ph.n Tuyên giáo thirc hin Video clip phong trào cong nhân, viên 
chüc, lao dng và hot dng Cong doàn näm 2022; 

Dóng tp tài lieu Tng kt phii v11 hi nghj (50 cun) 

Phi hçrp các b phn chuyên d thrc hin cong tác hu cn trong Hi nghj. 
A A b) B9 phn To churc: 

Chun b bài phát dng phong trào thi dua yêu nuóc nãm 2023; 

Lien h CDCS thirc hin 01 bài báo cáo tham lun trInh bay t?i  Hi nghj; gui 
bài báo cáo tham 1un hoàn chinh ye b ph.n Van phông dê dóng tp tài 1iu phiitc vi 
Hi nghj truâc ngày 14/12/2022. 

c) B phn Tuyên giáo: 
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Thic hin Video clip (khoãng 20 phñt) phong trào cong nhân, viên chüc, lao 
dng và hoit dng Cong doàn nãm 2022; 

Trixng bay hInh ãnh hot dng Cong doàn trong nàm 2022; xây drng tiêu cãnh 
góc hi trung lan; lien h báo, dài. 

Dua hinh ánh Tng kt len các trang tin thánh ph Thu Dirc và gi:ri v LDLD 
Thành phô HO Chi Minh. 

Lien h CDCS thirc hin 01 bài báo cáo tham lun trInh bay ti Hi nghj; gi:ri 
bài báo cáo tham lun hoàn chinh ye b phn Van phông dê dóng tp tài lieu phiic vii 
Hi nghj truâc ngày 14/12/2022. 

d) B phn Nü công, Uy ban kim tra: 

Ph6i hçp b phn Van phông chun bj cong tác hu cn trong Hi nghj. 

Lien h CDCS thrc hin 01 bài báo cáo tham lu.n trInh bay ti Hi nghj (Nü 
công); gri bài báo cáo tham 1un hoàn chinh ye b ph.n Van phàng dé dóng ttp tài 
1iu phiic viii Hi nghj truâc ngày 14/12/2022. 

d) B phn Chinh sách Pháp 1ut: 

Thrc hiên h so khen thithng cho các tp th, cá nhân có thành tIch trong phong 
trào cOng cong nhân, viên cht'rc, lao dng và hott dng Cong doàn näm 2022; 

Chuyn thu m1i dn các CDCS có tip th, cá nhân duqc khen thu&ng ti Hi 
nghj. 

Lien he CDCS thrc hiên 01 bài báo cáo tham 1un trInh bay tai  Hi nghj; gi:ri 
bài báo cáo tham lun hoàn chinh ye b phn Van phông dê dóng t.p tài 1iu phic v11 

Hi nghj tri.râc ngày 14/12/2022. 

Dn chuong trInh (MC) Tng kit; 

e) B phn Tài chmnh: 

Htrâng dn các b phn chuyên d dir trü kinh phi và quy& toán to chüc hi 
nghj, kinh phi khen thtthng cho các tp the, cá nhân näm 2022; 

g) Nhã Van hóa Lao dng: 

Chun bj am thanh, ánh sang trong hi nghj và khen thuâng; cay king trang trI 
hi tnrYng; 

Lien h các ti& miic van ngh phiic vi hi nghj; 

Trang trI hi tri.rang, phong Hi nghj, treo bang ron "Chào mrng Di biêu dir 
Hi nghj Tong ket phong trão CNVC-LD và hot dng Cong doàn näm 2022" truac 
cong chInh co quan. 

2. Côngdoàn cos&trirc thuc: 

Ban Chp hành CDCS xin kin Lânh do don vj to diu kin các tp the, ca 
nhân duçic khen thtr&ng näm 2022, dam bão dung thành phân tham dr và dung gR. 
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Các dan vj duçic ch9n trInh bay báo cáo tham 1u.n phân cong can b trInh bay 
ni dung báo cáo trong Hi nghj Tong kêt và g1ri bài báo cáo tham 1un ye Lien doàn 
Lao dng thành phô (b phn chuyên môn) dung thai gian. 

Trên day là K hoach Tng k& phong trào CNVC-LD và boat  dng Cong doàn 
näm 2022 cüa Lien doàn Lao dng thành phO Thu Drc. 

THYNG VV Ncin/,ân: 
- LDLD TP: Ti', VP, các Ban chuyên dé; 
- Thânh ñy: TT.TU, TT.UBND, BDV; 
- BCH, UBKT, BTV LDLD thành phô; 
- Các CDCS truc thuôc; 
- Li.ru: VP. 

THA. '*% 

BAN CHAP HAHH  .'. 
1:i  NOONAOD9 .. 

( TI-(ANI1 P1(0 

\ T}1LD1SC 

Nguyen Th1 Hng Nhung 
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