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S:A4 G  /KH-LDLD
Tp. Thi Dzc, ngày ç tháng 12 närn 2022 

KE HOACH 
T chuc thäin và chI,c tt Chü nhà trQ thtic hin tot vic mien, giãm giá 

tiên thuê nhà tr9 dông hành ciing ngirôi lao dng 
nhân dIp  Xuân Qu Mao nãm 2023. 

Thirc hin K hoch s s 89/KH-LDLD ngày 05 thãng 10 närn 2022 cüa Ban 
ThiRing vu Lien doàn Lao dng Thành phô Thu DUc ye to chüc các hot dng chärn lo 
Tét Qu Mo nàm 2023. B phn Tuyên giáo Lien doàn Lao dngthành phô Thu Dirc 
xây dirng to chirc thäm và chUc Tét các chü nhà tr9 Co thành l.p To cong nhân tir quãn 
trén dja bàn vâi nhung ni dung cii the sau: 

I. MIJC D!CH, YEU CAU 

Nhrn th hin si quan tarn cüa th chilic Cong doàn di vOi chO nhà tr9 luôn dông 
hành cüng to chi'rc Cong doàn, h trçi và chärn lo tot cho cong nhân lao dng CO hoàn 
cãnh khó khän nhu mim, giám giá tiên thuê nhà tr9, tiên diên — nmc, tang nhu yêu 
phârn cho ngri lao dng trong dçt djch Covid-19. 

II. THO'I GIAN, lilA DIEM, THANH PHAN 

1.Thôi gian: dr kin tir ngày 03/01 dn ngày 06/01/2023 zhrn ngày 12/12 dé'n 
ngày 15/12/2022 am ii ch). 

2. DIa dim: Các khu nha tr9 cO dong cong nhân lao dng trên dja bàn 09 phung 
(Phicác Long A, Phióc Long B, Tam Pha, Tarn Blnh, Linh Thy, Linh Trung, Linh Xuán, 
BInh Chiêu, Hiêp Blnh P/urác). 

3. Thành phn: 

- Thung tr1rc Lien doàn Lao dng Thành ph Thu Dirc, B phn Tuyên giáo; 

- liJy ban nhân dan phirng; 

4. Kinh phI chäm 10: 

Qua tang 25 chü nhà trç (co danh sách dInh kern) là 01 ph.n qua trj giá 1.000.000 
dông (M5t triu ddng). 

III. TO CHUC THUC HIN 

1. B plin Tuyên giáo: 

- Tham rnuu xay dirng k hotch t chi.'rc thäm và chUc T& các chU nhà tr9 thirc 
hiên tot viêc mien, giãm giá tiên thuê nhà tr9 dông hành cüng nguôi lao dng nhân djp 
Xuân Qu Mao näm 2023. 

- Dir trü và quy& toán kinh phi qua thärn và chüc T& chü nhà trç theo quy djnh. 

- Lien h vâi các phithng ctr can b huOng dn doàn dn thärn chUc T& các chü 
nhà tr9 hen dja bàn phuO'ng theo danh sách dé nghj. 
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TM. BAN THU (NG V1J 
HU TICH 

- Chiip hInh và vit tin và dang tin trên trang thông tin din ti:r cüa Lien doàn Lao 
dng thành phô Thu Dirc. 

2. Bô phán Van phông: 

- Ph& hçip, h trçi mua 25 phn qua, m6i phn qua trj giá L000.000 clông (Mç3t 
triu dóng). 

- Lien he dat xc ch doàn dn thãm va chüc T& các chü nhà tro theo danh sách. 

3. Bô phn Tài chInh Lien doàn Lao dng Thành phô Thu Dfrc: 

ChuAn bj kinh phi theo dir trU và huàng dn th%rc hin quy& toán theo quy djnh. 

Trên dày là K hoch t chic thäm và chüc Tt chü nhà tro thrc hin tot vic 
min, giâm giá tiên thuê nhà trç dông hành cün nguoi lao dng nhân djp Xuân Qu Mio 
närn 2023. Dê nghj các b phn lien quan phôi hcip thrc hin dé cong tác chäm lo vt 
chat, tinh than cho doàn viên cong doàn, ngtri lao dng dt két qua thiêt thirc./. 

Ncri nhân: 
- Ban Tuyên giáo LDLD Tp.HCM; 
- Ban Dan 4n Thành Ciy Tp. Thu Dirc; 
- CDCS phixmg có chü nhà tr9 thärn, chüc t&; 
- Luu VT. 
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