
LIEN DOAN LAO DØNG  TP. 1-1CM 
LIEN BOAN LAO BONG 
THANH PHO THU BC 

S:  A41j  /KH-LDLD 

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Bc 1p  - Tij do - Hanh phñc 

Tp. Thz Dzc, ngày - tháng 12 nãm 2022 

KE HOACH 
To chuc chu'ffng trInh "Têt doàn viên" 

thành phô Thu Dtrc nãm 2023 

Th?c hin K hoch s 89/KH-LDLD ngày 05 tháng 10 nàm 2022 cüa Ban 
Thu&ng vit Lien doàn Lao dng thành phô Thu Due ye vic to chüc các boat dng 
chàm lo cho doàn vien cong doàn, cong nhan, viên churc, lao dng Thành phô nhân 
dip Xuân Qu Mao näm 2023. 

Ban Thu&ng vi1 Lien doàn Lao dng thânh pM Thu Dirc xây dçmg ké hoach 
to ehic chucmg trmnh "TCt doàn viên" thành phô Thu Due näm 2023 vth nhüng 
ni dung sau: 

I. MUC IlICH, YEU CAU: 

Nhm d chäm 10 thit thirc cho doàn viCn cong doàn, cOng nhân, viCn 
chirc, nguii lao dng nhân dip  xuân Qu' Mao 2023 vOi thu dê Chung trInh 
"Tét ctoàn viên" phát buy vai trO cüa to chic Cong doàn, phôi hçip vâi ngui sir 
dtng lao dng chàm lo nhäm dng viên doàn viên cong doàn, cOng nhân, viên 
chüc, ngithi lao dng yen tam lam vic, gàn bô lâu dài vi co quan, don vi, 
doanh nghip. 

Thông qua các boat dng chäm lo T&, nâng cao nhn thrc doàn viCn cong 
doàn, cong nhân, viên chuc, ngithi lao dng ye vai trô, chüc näng và nhung 
dóng gop cüa tO chüc Cong doàn, tin tirung gàn bó vài to chrc Cong doàn, thu 
hut ngui lao dng tham gia to chüc cOng doàn, tao  dng lirc khIch l, dng viên 
doàn viên cOng doàn, cOng nhân, viên chuc, ngui lao dng lam vic tang näng 
suât, chat hrçmg, hiu qua cao hcm và ngày càng gàn bó vâi doanh nghip. 

II. NQI DUNG THUC HIN 

Lien doàn Lao dng thành pM Thu Due tp trung chäm lo thit thirc cho 
doàn viên, ngxui lao dng trong dip  Têt Nguyen Dan 2023 vài nhiêu hInh thüc 
phong phü da dang nhu tang qua, van boa, van ngh chào Xuân. 

Cong doàn co su can cu tInh hInh thirc t ti don vj pMi hçp Thu trithng 
cácca quan, don vj, chü doanh nghip tO chüc "Tét doàn viên" näm 2023 bng 
nhieu hinh thüc phong phü, da dang, thiêt thc phu hvp_vui nhu câu cüa doàn 
vien, ngixäi lao dng trong dip  xuãn Qu Mao näm 2023. 
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LIEN DOAN LAO DONG  THANH PHO HO CHI MINH 

LIEN DOAN LAO BONG THANH l'HO THU DUC 

CHUNG TRiNH 
"TET DOAN VIEN NAM 2023" VA TRAO QUA CHO BOAN VIEN 
CONG BOAN, CONG NHAN, VIEN CHU'C LAO BONG CO HOAN 

CANH KHO KHAN — XUAN QU\ MAO NAM 2023 

TP Thi D&c, ngày ......tháng 01 nám 2023 

1. Bôi tuqng chãm to: 

Doân viên cong doàn, ngui lao dng khó khän khu virc ngoài nhà rnthc 
nhu: thu nhp thap; bj mat vic lam do doanh nghip khó khän phãi thu hçp san 
xuât, ngrng hoat dng, giãi the, phá san, doanh nghip di däi di ni khác, chü 
doanh nghip bO trôn hoc không dirge doanh nghip thiràng Tét t?i  thai diem 
chäm lo TCt; lao dng nü dang mang thai, doàn viCn cong doàn nuôi con nhô 
duói 36 tháng tuôi; doàn viên cong doàn, con doàn viên cong doàn dirge mô tim 
có hoãn cãnh khó khän trong chrnmg trInh "Trái tim nghTa tmnh". 

2. Thôi gian — B!a dim 

Thri gian t chü'c: 08 gii 00 ngày 07/01/2023 — Thu bay (nhäm ngày 16 
am lich) 

Da dim to chüc: san khu Hoàng D khu du ljch van boa Sui Tiên 

(Dia chi: 120 Xa Ló Ha Nói, P Tan P/ia, Tp. Tht Dc,) 

3. JJôi vói Lien doàn Lao dng thành ph Thu Bu'c 

T chirc h9p mt Tt doàn viên Va tang qua cho 2.000 doàn viên cong doàn 
Co hoàn cãnh khO khãn theo dung dôi ttxgng nCu trên. 

Phông san khâu: 

4. Bi vol Cong doàn cr s& 

Thy theo diêu kin cü dcin vj, Ban chp hành CDCS phi hgp vâi ngiräi sr 
ding lao dng to chüc Chizang trInh "TCt doàn viên" näm 2023 bang các hinh 
th'rc nhu h9p mt tat niên, tang qua, thäm hOi ngixâi lao dng, ngoài vic chäm 
lo cüa doanh nghip, Ban Chap hành Cong doàn co sâ can cü nguôn kinh phi 
cüa cOng doàn, to chüc các hoat dng chäm lo cho doàn viCn cong doàn tai  don 
v theo Quy chê. 

Cong doàn ca sâ thit k khu hiu tuyên truyn 4n dicing theo thirc t 
tInh hInh cüa don vi. 
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IV. PHAN CONG NHIM VIJ 

1. Lien doàn Lao dng thành ph Thu Dfrc 

1.1 B phn ChInh sách pháp 1ut 

Phi hçp vi các b phn lien quan tham rnuu K hoach t chirc các hot 
dng "Têt Sum vây — Xuân tn an" nàm 2023, triên khai den Cong doàn co s&. 

Lien h dja dim t chi.'rc. 

Theo dôi các Cong doàn Co so t chirc Chuong trInh chäm lo Tét Va tong 
hçp báo cáo theo quy djnh. 

Phân b qua dn các CDCS, don vj, trInh Thithng trirc xem xét. 

Dr trà kinh phi các ni dung ph trách và thirc hin chi, quyt toán theo 
quy djnh. 

Phi hcip vOi các b phtn lien quan t chirc trao qua cho doàn viên cho gia 
dinh doàn viên theo phân bô. 

1.2 B phn Van phông 

Phát hành thu mOi lãnh dao  Thánh üy, UBND Thành ph Thu Dirc và các 
don vj lien quan theo chuxcmg trInh. 

Phi hçp chun bj qua, kinh phi chäm lo dn các doàn viên, nguxOi lao dng 
tham d\r Chucing trInh "Têt doàn viên" näm 2023. 

1.3 B phn Tuyên giáo và Nhà Van hóa Lao dng 

Phân cong can b chiip hinh ho.t dng. 

Xây d1rng chixcmg trinh, kjch ban, chun bi chuong trinh van ngh chào 
Xuân Qur Mao näm 2023. 

Tham muxu phông san khu, market, các ni dung tuyCn truyn nIu co,). 

Cp nht thông tin hoat dng cüa Lien doàn Lao dng thành ph Thu DOc 
và cc sO dê viCt bài däng trên trang din tO Lien doàn Lao dng thânh phô Thu 
DOe và Thánh phô, mOi phOng viCn báo dài tham dir và dua tin; tong hçp và km 
trO các don phim dung lam tu lieu. 

Phi hqp dir ti-u kinh phi các ni dung ph11 trách và thrc hin chi, quyêt 
toán thco quy djnh. 

1.4 B phn Tài chinh 

Chun bj kinh phi th chOc theo quy djnh. 

HuOng dn các b phn xây durng dr trü va chun bj kinh phi thco dir trü 
thurc hin quyCt toán dung quy djnh. 

1.5 Các b phn khác 

Phi hçp t chOc chucing trInh thco thông báo phân cOng ci the. 

2. Ban chap hành Cong doàn co s& 
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Lp danh sách doàn viên cong doàn, ngui lao dng có hoàn cánh khókhan 
theo the nhóm dôi tuçing t.i Mic 1, phân II ciia Kê ho.eh nay gui ban giây Va 
file excel ye Lien doàn Lao dng thành phô Thu Dirc thông qua B phn Chinh 
sách - Pháp 1ut (D/c Dzrcrng Thành Danh — So din thogi 0934.139.294) trixc 
ngày 2 0/12/2022. 

Lu'u : các do'n vj g&i van ban bat bu5c phái CO xác nhn cia Ban C'háp 
hành COng doàn (dOng mi3c  dáu) và thong qua ldnh dgo cia don vj. 

Thy theo diu kiên thrc t, Ban chip hành CDCS phi hçip vâi chü doanh 
nghip chü dng tO chrc hoat dng chäm lo têt phü hçip vâi diêu kin thirc tê tai 
dan vi và dam bão an toàn, vui trai, lành minh. 

D eOng tác t chirc eác hoat dng "Tt doàn vien" näm 2023 duc chu 
dáo, Ban Thu&ng v Lien doàn Lao dng thãnh phô Thu Dirc dC nghj các B 
phn, dan vj có lien quail, Cong doàn ca sâ to chirc Chuang trInh theo dñng kê 
hoach và hiu qua. 

Ncyinhân: 
- Ban CS-PL LDLD Thành phô HCM; 
- Ban dan van Thành üy Thu Thc; 
- TT LDLD TP. TD; 
- Các Bô phn chuyén d; 
- Các CDCS tri.rc thuoc; 
- Luu: VT, (CSPL; TD-05b) 

N THI1ONG VI 
c HAN 
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juK OO9t 
mA}i  P110 

ThUD 

Nguyen Thj Hông Nhung 
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