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THANH PHO THU  C 

S& 444  /KH-LDLD Thi Di'rc, ngày  7.  tháng 12 nàm 2022 

KE HOACH 
Tuyên truyn Dii hi Cong doàn các cap 

nhiêm k' 2023 - 2028 

Can cir K hoch s 79/KH-LDLD ngây 18/11/2022 ci:ia Lien doân Lao 
dng Thãnh phô Ho ChI Mirth ye vic tuyên truyên Di hi Cong doàn các cap 
tiên tài Dai hi XII Cong doàn Thành phO Ho Chi Minh và Di hi XIII Cong 
doàn Vit Nam; Ban Thung vii Lien doàn Lao dng thành phô Thu Di:rc dê ra 
kê hoch tuyên truyên vâi các ni dung nhu sau: 

I. MVC  IMCH, yEu CAU 

1. Miic dIch: 

- Tuyên truyn dn doàn viên, nguii lao dng nhüng chü trt.rcrng, djnh 
hu&ng l&n cüa tO chüc Cong doàn Vit Nam, gop phân tao  sr chuyCn biên trong 
cong tác vn dng, tp hcp cong nhân, viên chirc, lao dng vào to chüc cOng 
doàn, xây drng giai cap cong nhân và tO chirc Cong doàn Vit Nam ngày càng 
phát triên. 

- T chirc các hoat  dng tuyên truyn Dti hi gn vOi vic phát dng 
phong trào thi dua yêu nuOc trong doàn viên, nguii lao dng 1p thành tich chào 
mrng Dai  hi Cong doàn các cap tiên tói Dai  hi xiii Cong doàn Vit Nam. 
Quan triêt, cu the hoa Nghi quyêt Dai hôi Dang toan quôc lan thu' XIII, Nghi 
quyêt sO 02-NQ/TW ngày 12 tháng 6 näm 2021 cua Bô ChInh trj ye "Dôi rnâi to 
chüc và hoat dng cüa Cong doàn Vit Nam trong tInh hInh mdi". 

- Dng viên doân vien, nguñ lao dng thành ph Thu Dirc phát huy chI 
tr hrc, tr cithng, näng dng, sang tao,  quyêt tam vuçlt qua khó khän, thi dua lao 
dng san xuât, nâng cao thu nhp, câi thin di sOng 4t chat, tinh than; giü 
vüng bàn linh chInh trj cüa giai Cap cong nhân, cting cO niêm tin ye vai trO dai 
din cüa to chüc Cong doàn Vit Nam. 

2. Yêu cu: 

- Cong tác tuyên truyn trin khai bang nhiu hInh thuc phong phu, sinh 
dng, tao  khOng khi phân khi, tin tu&ng vào Dai  hi Cong doàn CaC cap — dt 
sinh hoat chInh trj sâu rng, dan chü, ngày hi cüa can b, doàn viên, nguôi lao 
dng và tO chirc Cong doàn. 

- Hoat dng tuyên truyn cn bão dam cht lugng, thit thrc, tránh lang 
phi, pho truang, hInh thüc; dâu tranh kjp thii, hiu qua các thông tin sai trái, thñ 
djch ye giai cap cOng nhân, tO chirc Cong doàn Vit Narn. 
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II. NQI DUNG, HINH THUC TUYEN TRUYEN 

1. Ni dung tuyên truyn: 

- Tuyên truyn thành tiru cüa t chi'rc Cong doàn, cüa giai cp cong nhân 
dôi vâi qua trInh xây dirng, bão v, phát triên Thânh phO. Vai trô can b, doàn 
vién, cong nhân lao dng dóng gop tIch crc, thiêt thirc, hiu qua cüng Thânh 
phô, dông hành cñng doanh nghip khôi phiic san xuât, phát triên kinh té - xâ 
hi. 

- Tuyên truyn nghia, tm quan tr9ng, rnic tiêu, thim vii cüa di hi 
cong doàn các cap, Dii hi COng doân thành phô Thu Dirc lan thu I, Dii hi XII 
Cong doàn Thành phô Ho ChI Minh và Dai  hi XIII Cong doàn Vit Nam; các 
dir thâo van kin và vic thâo 1u.n, gop vào các dir tháo van kin trInh Dai  hi 
Cong doàn các cap. 

- Gki thiu nhQ'ng kt qua dat  dixcrc, kjp thai ghi nhn, phân ánh tam tu, 
nguyen vng, tam trng và nhng dánh giá cüa doàn viên, ngithi lao dng dOi 
vOi Dti hi Cong doán các cap. 

- Phát dng các phong trào thi dua, thrc hin các cong trInh, san phm 
chào rnüng Dai  hi Cong doàn cci s&, Dai  hi Cong doàn thành phô Thu Düc lan 
thir nhât, Dai  hi XII Cong doàn Thành phô Ho Chi Minh và Dai  hi XIII Cong 
doàn Vit Narn; biêu duong nhitng tam guang tiêu biêu trong lao dng, san 
xuât, guong diên hInh hçc tp và lam theo tis tithng, dao  düc, phong cách Ho 
ChI Minh. 

- Tuyên truyn, du tranh, phán bác các quan dim sai trái cüa các th lrc 
thu djch chông phá Dâng, Nba ntthc và to chirc Cong doàn Vit Nam. 

2. Hlnh thtrc tuyên truyn: 

T chirc thông tin, tuyên truyn phong phi, da dng, linh hoat, phü hgp 
véfi diêu kin thirc tiên cüa các cap cong doân: 

2.1. Tuyên truyn trén các phixong tin: báo chI, trang thông tin din tii'r 
cong doãn các cap, trén mng xã hi (Facebook, Zalo, Youtube...). Vn dng 
can b, doàn viên, ngithi lao dng tIch circ tuyên truyên, dàng tãi, chia sé các 
thông tin tIch crc ye di hi trén rnng xâ hi. Dông thi, t?o  rniic t.r van nhanh 
ye cong tac dai  hi nhäm kjp thai näm bat tam tu nguyen vng, nhüng 1 kiên 
phan hôi cüa can b, doàn viên, nguai lao dng dôi vâi hoat  dng Cong doàn va 
phong trâo CNVC-LD Thành phô, van kin dai  hi Cong doàn các cap. 

2.2. Da dng các hInh thüc tuyên truyên: Co dng trirc quan, biên soan, 
phát hành các an phâm tuyên truyên (de cl.rcmg, tài 1iu tuyên truyên, sách, kl 
yêu, phirn). . .và sang tác, quáng bá các tác phâm van hc - ngh thut dé tuyên 
truyên rng rãi trong can b, doân viên, ngizai lao dng. 

2.3. T chuc các phong trào thi dua yêu nuâc gän vâi kl  nim các ngày lê 
ion cüa dat nuOc vâo thai diem truOc, trong và sau Di hOi;  tO chüc gãn biên các 
cOng trInh chào mung vâ tOn vinh tp the, ca nhan diên hInh tiên tiên. 
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2.4. T chirc các cuôc thi tim hiêu kin thüc Cong doân vâ các hoit dng 
van hóa, the thao: 

- To chirc hi thi tim hiu v ljch sü giai ctp cong nhân, to chirc Cong 
doàn Viêt Nam, các kS'  Dui hi... 

- T chi'ic các hoat  dng trin lam, van hóa - van ngh, th dc - th thao 
chào mi'xng dai  hi Cong doân các cap. 

II. TO CHIYC THUC HIEN CAC DQT TUYEN TRUYEN 

1. Dçt 1: Tü' 12/2022 dn 31/5/2023, chü d "Tr Di hi sJn Diii hQi" 

* Lien doàn Lao d3ng thành ph Thu Dfrc 

- Tham mixu xay dirng K hoch tuyên truyn chào mlxng Di hi, Hurng 
dan trang trI, tuyên truyên trirc quan Di hi Cong doàn các cap triên khai den 
các cOng doàn co sO'; 

-Thijc hin kháo sat ly kin dóng gop cüa can b, doàn vien, nguO'i lao 
dng ye các chi tiêu thirc hin Nghj quyêt di hi cong doàn các cap nhirn kS' 
2023 — 2028, cong tác phát triên doàn viên, các phong trào thi dua và hot dng 
Cong doàn thânh phô Thu Dirc... Lay kiên gop cüa doàn viên, ngui lao 
dng cho dii thão van kin Di hi XII Cong doàn Thành phô Ho ChI Minh và 
Dii hi xiii Cong doàn Vit Nam (Giao b5 phcn Tuyên giáo, bç5 phcin To chzc 
tham mu'u thy'c hin). 

- Tuyên truyn v nhUng thành tru ni bQt cüa phong trào cong nhân, viên 
chüc, lao dng và hoat dng Cong doàn thành phô Thu Drc nhim kS' 2018 - 
2023, miic tiêu, các chi tiêu, phucmg hi.r&ng, nhim vii cOa tO chüc Cong doãn 
thành phô Thu Dirc nhim k5' 2023 - 2028. 

- Tham mini thit k, trang trI Hi trithng tr1i sO' Lien doàn Lao dng 
phiic vii cong tác Dai  hi (thiêt kê, trang trI Hi truO'ng, panol, phOng san 
khâu,...) (Giao bç5 phan  Tuyên giáo, bç5 phn Van phông tham mu'u thy'c hin.). 

- TO chirc chiwng trinh van ngh "Müng Xuân Qu Mao — Mü'ng Dãng 
quang vinh" chào mrng Di hi Cong doàn thành phô Thu Dirc lan thir I nhim 
kS' 2023 — 2028 (Giao Nhà van hóa Lao d5ng tham mu'u thy'c hin,). 

- T chi'rc hi thi trrc tuyn "TIm hiu kin thüc Dti hi Cong doàn Vit 
Nam qua các thO'i ks" (Dr kiên tháng 3) (Giao bç5 phgn Tuyên giáo tham muu 
thy'c hin). 

- Phát dng phong trào thi dfla châo m1rng Di hi Cong doàn các cap, 
trong do thirc hin 01 cOng trinh chào mrng Di hi Cong doàn thành phô Thu 
Düc lan thir I, 01 cong trInh chào ml'rng Di hi XII Cong doàn Thành phO I-lô 
ChI Mirth, nhim kS'  2023 — 2028. (Giao Bó phçn ChInh sách - Pháp lui thorn 
miru thy'c hin). 
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* Cong doàn co' th trrc f/i u3c. 

- T chüc tuyên truyn Di hi Cong doàn co s& tiên tâi Dai  hi Cong 
doan thành phô Thñ Dirc lan thir I nhim kS'  2023 - 2028; phát dng và däng k 
cong trInh thi dua chào rnirng Di hi Cong doân ca sà, Dai  hi Cong doàn 
thành phô Thu Düc. 

- Thirc hitn treo bang rol trithc cong chào mimg Dai  hi Cong doàn cüa 
don vj. Day manh  cong tác truyên thOng, tuyên truyên trên các trang thông tin 
diên tCr, trang mng ni b cüa các cong doàn ca sâ, cp nht hInh ãnh tO chirc 
Dai hi dàng tãi trên trang "Tir hào doàn viên Cong doàn thành phô Thi't Dirc". 

- Báo cáo kêt qua Dii hi cOng doân co sâ nhim k' 2023 — 2028 v Lien 
doàn Lao dng thành phô Thñ Dirc (Thông qua b5 phçn TO chth) 

2. Dqt2: Tü' 01/6/2023 dn 31/7/2023, chü d "Cong doàn thành phô 
Thu Dü'c — Dôi mói, dan chü, doàn kt, phát trin" 

* Lien doàn Lao d3ng than!, pIi ThU Di'rc 

- To chüc tháng cao diem thông tin tuyên truyn, c dng trirc quan chào 
mirng D.i hi Cong doàn thành phô Thu Dirc lan thir I thông qua các irng ding 
tr%rc tuyén, các trang tin din t1r, trang mang xã hi cüa các cap Cong doàn; day 
rnnh tuyên truyên trirc quan (man hInh din ti:r, panô, bängrôn, áp phich, tranh 
cO dng...) tai  các tuyên thrng trung tam, nhà van hóa, trll sà các Ca quan, don 
vi, CDCS; các hoat dng triên lam...; Phát hânh các tar buâm, panol tuyên 
tuyCn; thiêt kê dithng link nhic "Ca ngqi to chüc Cong doàn" tuyên truyên chào 
rnarng Dcii hôi; 

- T chirc so kt 01 näm thirc hin hçc tp và lam theo tr tuâng, do dirc, 
phong cách Ho ChI Minhgiai docin 2022 —2023, biéu throng, khen th1xarng, ton 
vinh, nhân rng các tp the, cá nhân tiêu biêu. 

- T chiirc cac hot dng van hóa, van ngh, th thao, hi din,... tao 
không khI vui thai, phân khii trong doàn viên, nguôi lao dng cháo mrng Dai 
hi Cong doãn thành phO Thu Dirc lan thu I, nhim k' 2023 — 2028. 

* COng doan co' So' try'c fhuc 

- Triên khai trong doàn viên, nguari lao dng däng k thi dua lao dng giói 
- lao dng sang t.o vâi miic tiêu tang nàng suât, chat luqng, hiu qua, dàng k 
cOng trinh, san phâm mói, däng k gàn biên cong trInh chào müng Dai  hi Cong 
doàn thành phO Thu Düc lan thir I. GiOi thiu nhüng tam giiong tiêu biêu cUa 
các tp the và cá nhân doàn viên, ngi.thi lao dng có thành tIch trong lao dng, 
san xuât, cOng tác vá trong vic thirc hin h9c tp và lam theo tr t1.r&ng, do duc 
HO ChI Minh. 

- Môi CDCS thirc hin treo 01 bang rOn tnrâc cong don vj tuyên truyn 
chào miirng Di hi Cong doàn thành phO Thu Duc van ni dung "NIiit 1it 
chào rnU'ng Dii !,5i COng doàn thank p/i0 ThU DU'c Ian thU' I n1,ini kj' 2023 - 
2028" (thai gian tliy'c hin tz 01/7 — 31/7/2022) 
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- Tang cung cong tác tuyên truyn v ' nghia và t.m quan tr9ng cüa Dai 
hi Cong doàn thành phô Thu Drc lan thu I, xây drng các chuyên trang, chuyên 
m11c ye Dti hi Cong doàn trên trang Cong doàn thành phO Thu Dirc và các 
kênh m1ng din tir,... 

3. Dit 3: Tu' 01/8/2023 dEn 30/9/2023, chü d "Cong doàn thành ph6 
Ho ChIMinh - Niêm in cüa ngithi lao d5ng" 

* Lien doàn Lao dng thành ph Thu Düc 

Tp trung t chüc các hot dng tuyên truyn Dai  hi Cong doàn Thành 
phô Ho ChI Minh. 

- To chüc Chuong trInh van ngh (ngày hi van hóa) châo müng thành 
cong cUa Dai  hi Cong doan thành phô Thu Due lan thir I và chào m11ng Dti hi 
XII Cong doàn Thành phô Ho ChI Minh tiên ti Di hi xiii Cong doàn Vit 
Nam. 

- Thông báo nhanh v k& qua Di hi Cong doàn thành ph Thu Due 1.n 
thu I nhim k' 2023 - 2028; xây dirng chuong trInh hành dng thrc hin Nghj 
quyét Dui hi Cong doàn thành pho Thu Dirc. Phát dng các phong trào thi dua 
thc hin các chi tiêu Nghj quyêt Dai  hti XII Cong doàn Thành phô Ho ChI 
Minh trong doàn viên, ngu?i lao dng. 

- T chüc so kt thi da khen thithng các tp th& cá nhân có thành tIch 
tiêu biêu trong dçit thi dua chào mirng Dai  hi Cong doãn thành phô ThU DUe 
lan thU I nhiêm k' 2023 — 2028 ((Giao bç3 phcfin GhInh sách- Pháp lut tham 
muu thu'c hién). 

- TO chUc hi nghj hçc t.p quán trit Nghj quy& Di hi Cong doàn thành 
phô ThU DUe và Dti hOi  XII COng doàn Thành phô Ho ChI Minh(Giao b5 phn 
Tuyên giáo tham mu'u thrc hin) 

* COng doàn co th lrrc thu3c 

- Tip tiic dy mtnh cOng tác tuyên truyn v nghia và tam quan tr9ng 
cUa Dai  hi Cong doãn các cap; tO chUc các hot dng thiêt thirc, phU hcip vOi 
thirc tiên don vj dé chào mUng thành cOng Dti hi Cong doàn các cap tiên ti 
Dti hôi XIII COng doàn Vit Nam. 

- Thirc hin treo bang ron tuyên truyn chào mUng Di hi COng doàn 
Thành phO HO ChI Minh vUi ni dung "Nhit 11 chào mfrng Diii hi GOng 
doàn thành phO HO Cli,' Mmli Ian iha' XII nhim kj) 2023 - 2028" ('thO'i gian 
thy'c hin tIr 15/8— 3 0/9/2022) 

- Trin khai cho doàn viên, nguYi lao dng tIch circ tham gia h9c tp Nghj 
quyêt Di hi Cong doàn các cap. 

III. PHAN CONG THVC HIN 

1. Lien doàn Lao dng thành p  Thu Dfrc: 
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- B pliçin Tuyên giáo: Tharn mru, xây drng k hoach tuyên truyn, trin 
khai hithng dn Cong doàn cci so' thrc hin cong tác thông tin, Co dng; Thirc 
hin trang trI khu vrc hi truo'ng to chirc Dti hi;Tham mini phôi hçTp vo'i các 
dcm vj có lien quan thirc hin triên lam hInh ãnh, treo panol tai  các  trVc  duo'ng 
chInh cüa thành phô Thi Dtc; To chirc các chirnng trInh ngh thut phic vi Dai 
hi Cong doàn thành phô Thu Due,... Thiêt kê inforgraphic huOng dan cOng tác 
Di hi; Theo döi, cp nht, don doe các dGn vj thirc hin tuyên truyên; dê xuât 
kinh phi thrc hin Ké hoch và thanh quyêt toán theo quy djnh. 

- B3 phin T clth'c: Phi hcip vói b phn Tuyên giáo thiic hin khâo sat 
ly kin dóng gop cüa can b, doàn viên, nguo'i lao dng ye các chi tiêu thirc 
hin Nghj quyêt di hi cong doàn các cap nhim kS'  2023 — 2028. 

- B3 phIn ChIn/i sad, Pháp luçit: Phi hçp vói các b phn chuyên d 
thirc hin phát dng dçit thi dua cao diem dang k thi dua 1p  thãnh tich chào 
mo'ng Dai  hi Cong doàn các cap; Tong hçip, dê xuât khen thithng cho các tp 
the, cá nhân có nhiêu thánh tIch tiCu biêu trong dqt thi dua chào mo'ng Di hi 
Cong doàn thành phô Thu Do'c lan tho' I nhim kS'  2023 — 2028. 

- Bô phçin NW công: Phôi hçip vói các b phn chuyên dê dam bâo thirc 
hin cong tác tuyên truyên Dai  hi Cong doàn các cap trong nü doàn viên cong 
doân, nguo'i lao dng. 

- Bt3 phin Van plthng: PhM hçcp thirc hin các to' roi, buâm, panol tuyên 
truyCn Dti hi. 

- B3 phçin Ta! cl,,'nh,: I-Is trq, hi.râng dn các b phn chuyên d và cong 
doàn cci so' thrc hin thanh quyêt toán các ni dung tuyén truyên Dai  hi. 

2. DI!1 vói COng doàn co' s& trirc thuc 

- Can co' ni dung k hoach tuyên truyn Dai  hi cüa Lien doàn Lao dng 
thành phô Thu Do'c, Ban chap hành Cong doàn ca so' dam bâo thirc hin tOt cong 
tác tuyên truyên truót, trong và sau Di hi; To chüc phát dng các phong trào 
thi dua, thirc hin cOng trInh chào miirng Di hi vâi ni dung, hInh thIrc da 
dng, phü hcip diêu kin thirc tiên cOa ca quan, dan vj, doanh nghip. 

- K& thuc mi dt tuyCn truyn có báo cáo k& qua (dInh kern hInh ãnh) 
thrc hin ye Lien doàn Lao dng thânh phO Thu Due (qua b phn Tuyên giáo, 

a chi mail tuyengiao . ldldtpthuducgmai1.com,). 

IV. TIEN DQ THU'C HIJN 

- To' ngày 20/11/2022 dn ngày 31/11/2022: Xây dung k hoch. 

- To' 12/2022 den 3 1/5/2023: To cho'c các hoat dng tuyên truyên dqt 1. 

- T 0 1/6/2023 dn 31/7/2023: T chuc eác boat dng tuyên truyn dçt 2. 

- To' 0 1/8/2023 — 30/9/2023: T chüc các hot dng tuyen truyn dçrt 3. 
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V. KINH PHI THU'C HIEN: 

Ngun kinh phi t chirc tuyên truyn Di hi Cong doàn các cp, Dai  h5i 
Cong doàn thành phô Thu Dire lan thir I thrgc sir diing tir nguôn tài chinh cong 
doàn, nguôn xã hi hóa, ho trq cüa các Co quan, don vj vii tinh than thiêt thirc, 
hiu qua, tiêt kim. 

Trên day là K hoich t chirc tuyên truyn Dui hi Cong doàn các cap 
nhim k5' 2023 —2028, dênghj các don vi có lien quan quan tam thirc hin theo 
dung tinh than Ké ho.ch dê ra./. 

Noinhân: 
- Ban Tuyên giáo LDLD Tp. I-Jo Chi Minh; 
- Thành üy thành phô ThO Dirc: BTG, BDV; 
- Thi.rrng trrc LDLD Tp. Thu D(rc; 
- Các bO phn chuyên dé LDLD Tp. Thu fXrc; 
- CDCS tnrc thuôc; 
- Lixu: VT-TG. 
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