
LIEN DOAN LAO DONG  TP. HCM 
LIEN DOAN LAO BONG 
THANH PHO THU DUC 

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc Ip - Tir do - Hnh phüc 

   

 

S6: l'43/KH-LDLD 
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KE HOACH 
To chuc chu'ong trinh "Tét sum vây — Xuãn tn an" 

Thành phô HI ChI Minh nãm 2023 

Can cir K hoach s 66/KH-LDLD ngày 13 tháng 10 nàm 2022 cüa Ban Thithng 
vit Lien doàn Lao dng Thành phô Ho ChI Minh ye vic to chüc chucmg trInh "Têt 
sum vây — Xuân tn an" mrng xuân Qu Mao näm 2023. 

Ban Thmng vi Lien doàn Lao dng thành ph Thu Due xây dmg kê hoch to 
chirc chixcmg trinh "Tét Sum vây — Xuân tn an" Thành phô Ho Chi Minh nàm 2023 
vói nhirng ni dung sau: 

I. MJC DICH, YEU CAU: 

Chàm lo thit thc cho doàn viên cong doàn, cong nhân, viên chrc, ngui lao 
dng nhân dip  tét Qu Mao 2023 vâi ehü dê Chxung trInh "Têt sum vãy - Xuân tn 
an" phát huy vai trO cüa to chiic Cong doàn, phôi hcip vth ngmYi sfr dng lao dng 
chäm to nhäm dng viên doàn viên cong doàn, cong nhân, viên chirc, ngithi lao dng 
yen tam lam vic, gän bO lâu dài vOi co quan, thm vj, doanh nghip. 

Thông qua các hoat dng chäm lo Tt, nâng cao nhtn thüc doàn viên cong doàn, 
cong nhân, viên chirc, ngithi lao dng ye vai trO, chirc nàng và nhIrng dóng gop cüa 
to chüc Cong doàn, tin tithng gän ho vOi to chirc Cong doàn, thu hut ngi lao dng 
tham gia to chüc cOng doàn, tio dng hrc khIch 1, dng viCn doàn viên cOng doàn, 
Cong nhân, viên chirc, ngx&i lao dng lam vic tang náng suât, chat hxçmg, hiu qua 
cao hcm và ngày càng gän bó vài doanh nghip. 

II. DOI TU1NG CHAM LO 

H gia dInh doàn viên, ngithi lao dng có hoàn cánh khO khän không Co diêu 
kin ye qué don TCt trên dja bàn thành phô Thu Dirc. 

III. NQI DUNG, THrn GIAN, IJIA DIEM 

1. Ni dung 

To chüc hçp m.t, chixcing trInh van ngh chào xuân, tang qua cho 650 h gia 
dInh và chüc tCt cho doàn viCn cong doàn. 

2. Thôi gian to chirc: 16 già 00 ngày 08/01/2023 (c/iü nI,it) — nhcm ngày 17 
tháng chgp - AL) 
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3. Dja dim t chfrc: Nhà thiu nhi thành ph Thu Dirc 

Dja chi: S 281 dithng Vö Van Ngân, phung Linh Chiu, TP. Thñ Dirc 

IV. KHAU HIEU CHUNG TRINH: 

c°" 

LIEN DOAN LAO DONG THANH P110 HO CIII MINH 

CHUJNG TRINH "TET SUM VAY NAM 2023" 
Chü dê: Têt sum vy - Xuân tn an 

To chtrc tii: Lien doàn Lao dng thành phô Thu Due 

TE Ho ChI Minh, ngày ......tháng 0] nám 2023 

V. PHAN CONG NHIM VJ 
1. Lien doàn Lao dng thành phô Thu Dfrc 
1.1 B phn ChInh sách pháp 1ut 

Phi hçrp von các b phn lien quan tham muii K hoch t chirc các ho.t dng 
"Têt Sum vây — Xuân tn an" näm 2023, triên khai den Cong doàn co sâ. 

Lien h dja dim t chCrc. 

Theo dôi các Cong doàn Co s& t chüc Chucing trInh chäm lo Tét và h6 trci ('nêu 
can) tong hçip báo cáo theo quy djnh. 

Tham mmi phân b các phân qua dn CDCS. 

Tng hcip danh sách gi:ri v Ban ChInh sách — Pháp 1ut LDLD TP. HCM. 

Dir trü kinh phi các ni dung phii trách và thrc hin chi, quy& toán theo quy 
dinh. 

Phi hçrp v1i cac b phn lien quan t chüc trao qua cho doân viên cho gia dInh 
doàn viên theo phân bô. 

1.2 B phn Van phông 

Tham mmi phát hành thix moni lãnh dao  Thành üy, UBND Thành ph Thu Düc và 
các don vj lien quan theo chirong trInh. 

PMi hcm  chuAn bj qua, kinh phi chàm lo dn các h gia dInh tham dir Chuccng 
trInh "Têt Sum vây — Xuân tn an". 
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1.3 B phân Tuyên giáo vã Nhã van hóa Lao dng 

Phân cong can b chiip hinh, quay phim trong sut thii gian din ra hoat dng. 

Xây dirng chuang trmnh, kjch bàn giri Ban Tuyên giáo LDLD TP. HCM phé 
duyt. 

Tham muu phông san khâu, market, các ni dung tuyën truyn (nêu co). 

Chun bj chuang trInh van ngh chào Xuân Qu Mao näm 2023. 

Cap nh.t thông tin hoat dlông cüa Lien doàn Lao dng thành ph6 Thu Dirc và ca 
sâ die viêt bài dàng trên trang din tü Lien doàn Lao dng thành phô Thu Dirc và 
Thành phô, mi phóng viên báo dài tham dir và dua tin; tong hap và lu'u tri3 các don 
phim dung lam tu lieu. 

Phi hap dii trü kinh phi các ni dung phii trách và thirc hin chi, quyêt toán 
theo quy dljnh. 

1.4 B phn Tài chinh 

Chun bi kinh phi t chirc theo quy djnh. 

Huàng dn các b phn xay d?ng dir trü và chun bj kinh phi theo dr trü thirc 
hin quyêt toán dung quy djnh. 

Phi hap dim danh và chun bj qua cho các h gia dInh doàn viên. 

1.5 Các b phn khác 

Ph6i hap t chirc chuang trInh theo thông báo phân Cong CU th& 

2. Ban chap hành Cong doãn co 

Lp danh sách ho gia dInh doàn viCn Co hoàn cánh khó khän dáp üng các tiCu 
chi theo quy djnh ('theo phân bó dInh kern,) gui bàn giây và file mém ye Lien dloàn 
Lao dng thành phô Thu Dirc thông qua b ph.n Chinh sách - Pháp 1ut (D/c During 

Thânh Danh — S diên thoai 0934.139.294). 

Lu'u : các doii vj gii van ban bt buc phái có xác nhçn cia Ban Ghá'p hânh 
Cong doàn (dóng m5c dáu) và thông qua lânh dao cza don vj. 

D cong tác t chirc các hoat dng "Tt Sum vy — Xuân tn an" näm 2023 duçc 
chu dáo, Ban Thithng vii Lien doàn Lao dng thành phô Thu Dirc die nghj các B 
phn có lien quan và Cong doàn ca si phôi hap tO chirc chi.rang trInh theo diing kê 
hoach die ra. 

Noinhân: 
- Ban CS-PL LDLD Thành phô HCM; 
- Ban dan van Thânh üy Thu Dirc; 
- TT LDLD TP. TD; 
- Các Bô phn chuyén d; 
- Các CDCS trirc thuôc; 
- Liru VT, (CSPL; TD-05b) 
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