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So: 4 115  /KH-LDLD Tp. Thi Dic, ngày tháng 12 nàm 2022 

KE HOACH 
To chfrc trao qua doàn viên cong doàn, cong nhân, viên chile, lao dng 

có hoàn cãnh khó khãn nhân dp Tét Qu Mao näm 2023 

Thirc hin K hoach s 89/KH-LDLD ngày 05 tháng 10 näm 2022 cüa Lien 
doàn Lao dng Thành phô Thu Dire ye vic to chirc các hot dng chäm lo Têt Qu' 
Mao näm 2023 cho doàn viên cong doan, cong nhân, viên chirc, lao dng Thành phô 
(g9i chung là doàn viên cong doàn, ngiii lao dng). Nhäm thiêt thijc chám lo doàn 
viên cong doàn, ngiRii lao dng có hoàn khó khän duçc vui xuan, don tét; Ban 
ThTthng vi Lien doàn Lao ding Thành phô Thu Dire xây dirng ké hoach to chirc tang 
qua xuân Qu' Mao näm 2023 vi nhü'ng nOi  dung cv the nhu sau: 

I. MIJC BICH - yEu cAu 
1. Mic dich 

Chäm lo thit th?c cho doàn viên, cong nhân, viCn chire, ngthi lao dng nhân 
dip xuân Qu Mao näm 2023, vâi phuang châm "Tat cà doàn viên, ngui lao dng 
dêu có TCt"; phát huy vai trô cira to chirc Cong doàn, phôi hp vi nguôi sir dung lao 
dông chäm lo cho ngui lao dng và giám sat ngixi sir dung lao dng thirc hin dung 
các chC d, chInh sách theo quy djnh cüa pháp lut, han  chê xáy ra tranh chap lao 
dng; dng viên doàn viên cong doan, ngthi lao dng yen tam lam vic, gàn bó lâu 
dài vài dan vj, doanh nghip. 

Chit dng ph& hçp vOi lãnh dao  ca quan, dan vj, doanh nghip xây dirng k 
hoach chäm lo Tét thiCt thirc cho doàn viên cong doàn, nguäi lao dng dam bào thirc 
hin ditng quy djnh các chC d chInh sách de nguäi lao dng an tam lao dng san 
xuât. 

2. Yen can 

Cong tác chäm lo Tt näm 2023 d'ixcic t chirc thrc hin chu dáo, kjp thai, chit 
dng rà soát nàm tinh hInh vOi phixang chârn: "Phài dam báo mçi doàn viCn cOng 
doàn duçic chäm lo, trong do can quan tam den dOi tuçing có hoàn cãnh dc bit khó 
khän". 

Xây dung các phro'ng an t chirc trong diu kin thIch irng an toàn, linh 
hot va phái tuân thu cac bin pháp phOng, chông djch Covid-19 trong tInh hjnh 
mOi. 
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II. DOT TUNG CHAM LO 
1. Doàn viên cong doàn, ngtrôi lao dng ti các CDCS trijc thuc Lien 

doàn Lao dng Thành phE Thu Du'c có hoãn cãnh khó khän thuc các dôi tirqng 
sau: 

Doàn viên/ ngi.xäi lao dng lam viêc a môi tmàng khO khàn, nguy him, dc 
hai, cong nhân trirc tiêp lam cong tác v sinh du&ng phô. 

Doàn viên cong doàn/ nguai lao dng hoc vçi/ chng/ con mc bnh nan y, 
bnh hiêm nghèo dang näm vitn diêu trj hoc dang diêu tr ngoi tri1 ti nhà. 

Doan viênl ngisii lao dng là bão v, tp vi, bão mu, diu dng, h l' có 
hoàn cành khó khän dang lam vic tii khôi giáo diic, hành chinh sij nghip. 

2. S hrçng doàn viên cong doàn, nguèi lao dng chãm 10: 3.200 ngithi. 

3. Müc chãm lo: Mi doàn viCn cong doàn, ngthi lao dng duc nhn 01 
phân qua trj giá 500.000 dông (tiên mat). 

III. THI GIAN, D!A  DIEM 
1. Thai gian t chirc di..r kin: Ngày 03 tháng 01 nàm 2023 (nhm ngày 12 

tháng chap am ljch) 

- Tü 15h00 — 16h30: DVCD/ ngithi lao dng lam vic a môi tnrng dc hai, 
cong nhân trirc tiêp lam cong tác v sinh dng phô. 

- Tir 16h30 — 18h00: DVCD/ ngrai lao dng hoc vq/ chng/ con bj bnh 
nang y, hiêm nghèo. 

- Tir 18h00 — 20h00: DVCD/ nguai lao dng là báo v, tp vi, bão mâu, diâu 
duang, h l dang lam vic t.i các tru&ng hQc, ca quan hành chinh, sir nghip. 

2. Dia dim t chüc: Hi trithng Lien doàn Lao dng Thành phô Thu Dic. 

(Só 17 duthig Lê Quj Don, phuthig Blnh ThQ, thành ph Thi Dic,) 

IV. NO!  DUNG, TO CH1C THTJC HIN 
1. Ni dung chtro'ng trInh trao qua 

- TuyCn b 1 do, giai thiu dai biu; 

- Lien doàn Lao dng thành ph Thu Dirc thông tin v tInh hInh chäm lo tt 
trCn dja bàn thành phô ThU DUe. 

- Phát biu chUc tt cUa lãnh dao  Thành ph H ChI Minh và lãnh dao  Thành 
phô ThU DUc; 

- Trao qua cho doàn viCn, ngithi lao dng có hoàn cãnh khó khan; 
- K& thUc chxcrng trInh. 

2. PhOng san khâu: 

(Logo Cong doàn) 
LIEN DOAN LAO DQNG THANH PHO HO CHI MINH 
LIEN DOAN LAO BONG THANH PHO THU DC 

HQP MINT 
TRAO QUA CHO DOAN VIEN CONG BOAN, CONG NHAN, VIEN CHUC, 

NGUI LAO BONG CO lOAN CANH KilO KHAN 
XUAN QU MAO - NAM 2023 

Thành phó' Thu D&c, ngày tháng 01 nám 2023 

2 



3. To chtrc thtrc hiên 
3.1. B phn ChInh sách pháp Iut 
Dan chuccng trInh buôi trao qua. 
Xây dirng ké hoch, tong hçp danh sách chàm lo doan viôn cong doàn, ngu&i 

lao dng có hoàn cânh khó khàn dôi tixçing tai  Mc 1, phân II. 
Tong hçp các dtj trü kinh phi cüa các b phtn phôi hcip và quyêt toán kinh phi 

thrc hin theo quy djnh. 
3.2. B phn Tuiyên giáo 
Ciir can b ghi hinh, ch'çip ánh và dãng tin len trang thông tin din tir Lien doàn 

Lao dng Thành phô Ho ChI Minh. 
Chuân bj am thanh, maket san khâu 
Mi truyên hInh cOng nhân cong doàn, báo Ngixi Lao dng, t tin thành phô 

Thu Dirc, den dir và dua tin. 
Dir trü phân kinh phi các ni dung cüa b phtn mInh phi trách. 
3.3. B phn Van phông 
Phát hành giây rnOi dti biêu, chuân bj hi trrnrng, lien h báo v, giü xc. 
Ho trq cong tác diem danh. 
Du trü phân kinh phi các ni dung cüa b phn mmnh phii trách. 
3.4. B phn tài chInh 
Chuân bj kinh phi to chtrc. Huâng dan b phn ChInh sách pháp 14t quyCt 

toán kinh phi theo quy djnh. 
Ho trq cong tác diem danh. 
3.5. B phn To chü'c, Ban Nfr cong 
H trçi cOng tác diCm danh ngithi tham dr 
3.6. Dôi vol các cong doàn co s& Co dôi tu'qng du'qc dê xut chãm to 
Lp danh sách doàn viên Cong doàn, ngui lao dng có hoàn cãnh khó khän 

theo cac nhóm dôi tixçing tai Mic 1, phân II cüa Kê hoach nay gui ye b phn chinh 
sách pháp lust Lien doàn Lao dng Thành phô Thu Dirc trtró'c ngày 27/12/2022. 

Trên day là kC hoch to chirc trao qua cho doàn viën cong doàn, ngithi lao 
dng có hoàn cãnh khó khan trên da bàn Thành phô Thu Dirc nhân dip  xuân Qu' 
Mao narn 2023. Dê nghj các b phn chuyCn dO, cong doàn c s can cir ni dung kê 
hoch triOn khai thrc hin theo dung tiên d và nhim vii duc phân cOng. 

Niiinliân: 
- Ban CSPL LDLD TP (dê b/c); 
- Ban BDV TU TD (dé b/c); 
- Các b phn chuyên dé (phôi hçp T/h); 
- CDCS trnc thuôc (dê thirc hiên); 
- Luu: VT, (CSPL; TD-06b) 

o/BAN CHAP HARH\ 
5 fLIN OOA LAO DON& 

1HANH PHO 

N THU'ONG VJ 

 

  

Nguyn Thi Hông Nhung 
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