
LIiN I)OAN LAo 1)ONG 'I'P. FIO ciii MINJI cQNGHOAXAHQIcHUNGHiA VIETNAM 
LIENDOANIAODQNGTHANHPHOTHUDU'C Dc 1p - Tir do - Hinh phüc 

S:1' /KH-LDLD 

KEHOACH 
to chüc các hoit dng dii din chãm 10 bão v quyên, 19i ich hqp pháp 

chinh dáng cho ngtrôi Lao dng ti các Doanh nghip dä thiuc hin kinh phI 
cong doãn tiên tói 4n dng thành 1p cong doàn co so nãm 2023 

Can cir Quyêt djnh s 4290/QD-TLD ngày 01 tháng 3 narn 2022 cüa Tng Lien 
doàn Lao dng Viol narn ban hãnh quy djnh thu, chi, quàn 1 tài chInh cong doàn ca 
si (viCt tat là QuyCt djnh 4290/QD-TLD); 

Can cir Huàng dn s 22/HD-LDLD ngày 18 tháng 8 näm 2022 cüa Ban 
Thung vii Lien doàn Lao dng thành phô Ho ChI Minh ye hu'âng dan chi tir nguôn 
kinh phi cong doàn cUa co quan, tO chc, doanh nghip chua thành 1p cong doàn ca 
s0; 

Ban rIhu.g  vii Lien doàn Lao dng thành ph Thu Dirc xây drng kê hoch 
to chirc các hoat dông dai  diên chäm lo bâo v quyên, lçii ich hqp pháp chInhdáng 
cho ngithi lao dng ti các Doanh nghip dã thrc hin kinh phi cOng doàn tiên ti 
vn dng thành 1p cong doàn ca sà näm 2023vói ni dung ci the nhu sau: 

I. MIJC DICH, YEU CAU: 

Dam bão kt hcp hài bOa giUa mic tiêu chi chäm lo, bão v cho nguii lao dç5ng ti 
các dan vj chua thành lap cong doãn cci s (CDCS) và im1c tiêu tuyên truyên phát triCn 
doàn vien, thành lap CI)CS t.i các dan vj nay thco chi tiCu duc cap cO thâm quyCn 
giao. 

Vic t chirc chäm lo ngu6i lao dng tai  các dan vj chua thành 1tp cl)CS cO 
nghia thiCt thuc, the hin tOt vai trO di din cüa to chüc Cong doàn dôi vói ngu6i 
lao dng, qua do tao  sçr chuyCn biCn rnanh  m trong tu luOng do ngu6i lao dng ngày 
càng thây duac tam cjuan tr9ng khi tham gia vào to chrc cong doàn, gop phãn thiêt 
ih'c dO darn bào quyCn, lçi ich hqp pháp khi tham gia lao dng và san xuât. 

'i's chirc hoat  dCng phong trào trong các doanh nghip chua thành 1p CDCS là 
dip dO chia sO và nàm rO han ye di song, vic lam cüa ngi.thi Lao dng, diOu kin ca 
câu hot dng cña doanh nghip, tr dO dO ra các giâi pháp phO hqp nhärn thu hñt 
ngu'i lao dng tr nguyen tham gia tO chUc Cong doàn và six hO trq, phOi hp cüa 
ngu'i sü dwig lao dng dO CDCS hoat  dng ion manh. 

Cong tác thãrn hói, chàrn lo cho nguOi lao dng phái dam báo dung quy djnh, 
có sir Ian tOa sâu rng và mang lai  hitu qua trong vic t.p hçp ngi.rOi lao dng tai  các 
dan vi chua thành 1p CDCS dOn vOi to chüt Cong doàn. 

II. NQI DUNG THVC HIN: 

Tp. Thi Djc, ngày 10 'tháng 12 nàrn 2022 
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1. chirc tuyên truyn v 1uit, tuyên truyn v giói, bIrih dng giói và lông 
ghép các hot dng ye dan so, scrc khoC sinh san, các hot dng tuyCn truyCn các ngãy 
1 lan cüa dat nuâc cho nguôi lao dng ti các doanh nghip. To chirc tuyên truyCn " 
nghia ye các ngày nhu': Quôc tê phii nQ' 8/3. ngày quôc tC hnh phñc 20/3, ngày Phçi 
nt Vit Nam 20/10, ngày Gia dInh Via nam 28/6, ngày I)ân so 26/12, tuyCn truyCn va 

truyên tái các loi sách báo, t1p chI, an phâm cüa to chirc cong doàn nhix: Báo lao 
dng, Tp chI Lao dng và Cong doàn, ChuyCn dC An toàn v sinh lao dng và sách 
an phârn cüa Nhà xuât ban Lao dng tài lieu tuyCn truyn ye 119c tp và lam thco tu 
trnng, dao  di'rc, phong cách HO ChI Minh. (giao bó phn Tuyên giáo và Nil' cong thy'c 
hiên). 

2. To chüc các chuo'ng trInh ip hun ngn hin, bEi duO'ng chuyCn mon nghip 

vv, các k näng thrc hành nhu'; dn chuGng trInh, k näng thuo'ng krgng, k näng 
dam phán, k näng nghC nghip cho ngu'ô'i lao dng. Tp huân an toàn v sinh lao 
dng; tp huân bôi duö'ng kiCn thirc cho nguô'i lao dng vC an bàn v sinh lao dng. 
(giao bç3 phçn TO chz,'rc ihicc hién). 

3. '1'hrc hin các chu'oig trInh v dii din, bão v quyn, Igi Ich hgp pháp chIith 
dáng cüa nguô'i lao dng; gp khó khän do tai nin lao dng, tai nn do rüi ro, bj ânh 
hithng do thiCn tai, djch bnh, háa hoan, mac bnh hiCm nghào, ãnhhuâng chit dc 
màu dacam gay ton that ye süc khóc hoc tàisân. Các hoit dng tu van cho ngui lao 
dng ye pháp lutt lao dng, cong doàn các van dê liCn quan den quyCn và lci Ich hgp 
pháp, chInh dáng cüa ngui lao dng. (giao bó phn ChInh sách pháp luái thy'c hiçn). 

4. T chirc các chuo'ng trInh hott d(ng van hOa van ngh, th dtc th thao 
nhânk' nim các ngày; ngày QuOc te phii nü' 8/3, ngày quOc te hnh phüc 20/3, ngày 
Phii nQ Vit Nam 20/10, ngày Cia dInh Vit iiam 28/6, ngày I)ân sO 26/12. ('giao bçi 
phn Tuyên giáo, Ni? cong và Nhà van hóa ihy'c hin). 

5. T chirc tuyCn du'o'ng khcn thu'àng, dng viCn chärn lo nhu: khcn thuô'ng 
Ngu'ôi lao dng hoàn thành xuât sac nhim vçi trong näm, khcn thu&ng các cá nhân 
có thành tIch xuât sac trong vic v41n dng thành l.p CDCS (nCu co); khcn thuäng 
con ngu'o'i lao dng h9C giOi, xuât sac (tinh thco näm h9c) lông ghép to chirc các hot 
dng nhân ngày QuOc tê thiCu nhi. TCt Trung thu hang näm. PhOi hgp von chü doanh 
nghip tham gia huàng dan chi kinh phI dC to chirc cho nguO'i lao dng di tham quan, 
nghi durng. (giao bç5 phan  TO chác và Tài chInh hu'O'ng dOn DN thirc hin,). 

6. 'f chüc các hi nghj, hi thi tuyên truyn giâi thiu tng quan v t chüc 
cOng doàn, DiCu l COng doàn Via Nam, tO chrc các buôi tuyCn truyCn, vn dng 
nguô'i lao dng tham gia tO chirc cOng doàn. ('giao bç5 phan  TO chi'c ihyr hinj 

III. THO'! GIAN TO CHU'C H04T DQNG TRONG TAM NAM. 2023: 

ThO'i gian 
thtrc hin 

NEi (king hoi1 d)ng stt 

1 01/2023 

0 1/2023 

'1' chirc thäm hôi Doanh nghip thrc hin t& 
nghia vii kinh phi cOng doàn và khen thi.râng cho 
ngu'ô'i lao dng thii'c hin tot cOng tác chuyên mon 
näm 2022. 

Tr9' cp cho nguii lao dng có hoàn cãnh khó 
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Phu trách 

TO chüc 
'l'ài chInh 

TO chirc 



Stt Noi dung hoat dong - Phu trach Thôi gian 
thirc hiçn 

khän vào các djp cui närn và Tháng cong nhân 
näm 2023. 

Tài chmnh 05/2023 

3 

T chirc "Ngày hôi Ngtthi lao dông" tuyCn 
truyen Ngay quoc te 8/i va to chut ngay quoc te 
gia dinh hanh phüc; xét ho Ira cho gia dinh ngui 
lao dong kho khan co con nho dang gui nha tre, hoc 
mau giao durn 5 ti..ioi. 

Ban Nu'cong 
hi h 

Nhavanhoa 
valaichrnh 

3/2023 

4 

5 

T chüc "Chu'o'ng trinh tu vn k nàng nghê 
nghip cho nguô'i lao dçng": tp huân an toàn v 
sinh lao dng, bôi duOng kiCn thirc cho nguôi lao 
dng ye an toàn v sinh lao dng nhân hot dng 
"Tháng cong nhân". 

Phi h9p Ngui sr diing lao dng t chirc 
"Ngày hi thiCu nhi" vui he và trao khen thuông 
cho con ngui lao dtng dt hpc sinh giOi, chärn 
ngoan närn h9c 2022 - 2023. 

ChInh sách 
Pháp 1ut 

Ban N cong 

l'ô chirc 

5/2023 

7/2023 
I' chrc hi thi online tuyên truyn giii thiu 

tong quan ye tO chirc Cong doàn, DiCu l Cong 
doàn Viôt Narn. 

6 

7 

8 

T chirc hot dng "Tu vn pháp lut" cho 
nguâi lao dng ye pháp 1ut lao dng, Lut COng 
doàn và các van dê lien quan den quyCn, igi Ich hp 
pháp, chInh dáng cüa ngu?i lao dng nhân "Ngày 
Pháp Iut Vit Nam" 

Phi hGp vói ngui si1 diing lao dng to chiirc 
"Ngày hçii trung thu" cho con ngi.thi lao dng và to 
chirc chärn lo nguäi lao dng khó khän theo dC 
xuât ci:ia I)oanh nghip (nCu co). 

ChInh sách 
Pháp lu.t 
Nü cOng 

' 
To chirc 

11/2023 

I-Iàn 
th - ang 

'I' chüc djnh k' hang qu tip xüc tuyCn truyn, 
vn dçng ngu'ài lao dOng tham gia to chi:rc cOng doàn 
trong näm 2023. 

Ph6i hgp vâi ngui si diing lao dng t chirc 
tharn quan du Ijch cho ngui lao dng näm 2023 

To chUc 
Tài chinh 

IV. TO CH1JC THYC HIN: 

1. Lien doàn Lao dng thành ph Thu Dfrc: 

- Bó phán id chic: I'ham mini xây dijng k hoach, khão sat nhu cu h trç cüa 
doanh nghip và ngui lao dng, rà soãt dja chi lien 1ic, sO din thoai, ngui lien h 
dôi vâi 1.300 doanh nghip dä dóng nghia vi kinh phi cOng doàn nhung chua thành 
l.p cOng doàn CO SO'. 
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Xây dirng ljch chi tit t chirc hoat dng cho các I)oanh nghip, thi& k các 
biêu rnu gi'ri ye doanh nghip khi cO tham gia ho.t dng. 

T chirc hi nghj trin khai k hoch hot dng nãm 2023. 

Chju trách nhim thuc hin chInh Mtc 5,7 - III và phM hçp vói b phn 'I'ài 
chInh thirc hin Miic 1,2,8 - Ill. 

Giao b phn t chirc theo döi don Mc các b phn chuyên d t chirc hoat 
dng và phôi hqp Irong cong tác to chirc thrc hin. 

- Ban Ni cóng: Tharn rnuu các ni dung chäm lo cho ngz?ñ lao dng mang thai 
và nuOi con nhO (nCu co). 

Chju trách thim thirc hin phii hgp vi bô TuyCn giáo thirc hin Miic 1-111 vâ 
Nhà van hóa, Tuyên giáo thuc hin Miic 3,4 - 11!. 

- B5 phn Tài chInh: phi hçip b phtn 'I's chirc trong vic rà soát các doanh 
nghip, kiêrn ira danh sách dê xuât chi chäm lo, bão v cho ngithi lao dng ti các 
doanh nghip. 

Chu.n bj ho sor, biu mu lien quan din cOng tác quyt toán, thirc hin th.rn 
dinh chüng tir thanh toán theo quy djnh (công van dé xuát khen thwóng, biêu máu 
danh sách khen thu'ing, dé ngh kinh phi nêu co). 

Thrc hin chinh các hang Mi.ic 1,2,3,8 - III 

- B5 phn Tuyên giáo và Nhà Van hóa Lao dç5ng: Chju trách nhirn thirc hin 
chmnh Muc 1, 3 - III. 

- B phin ChInh sách pháp /uçIt: Chju trách nhirn thirc hin chInh Mic 4.6 - 
III. 

2. Các Doanh nghip thtrc hin tot nghia viii kinh phi cong doàn: 

- Rà soát, gi1i van bãnd nghj khcn thu&ng các tru'dng hçp ngithi lao dng có 
thành tich xuât sac, tiêu biêu, th?c hin tot cOng tác duc giao dê nhân rng then 
hinh tai  doanh nghip. 

- Chi do nguôi phi trách thirc hin các bInh xét chäm lo nguOi lao dng, con 
nguôi lao dng các djp xét h9c bong, chàm lo têt trung thu, têt thiêu nhi mt each 
cOng khai. 

- T.o diu kin d Lien doàn Lao dng tip xüc, gtp g thäm hôi va trao tang 
qua ngithi lao dng ti don vj cUng nhu các hoat dng tuyên truyCn ye to chic COng 
doàn tiCn tOi thành 1p CDCS t?i  doanh nghip. 

- T.o diu kin cho ngui lao dng Iharn gia các hot dng do Lien doãn Lao 
dng to chirc djnh kS'  (theo thông báo khi thrc hin). 

- Các vn d cn trao Mi, lien quan Mn ni dung hot dng và cong tác 
chãm lo cüng nhu lien h thành l.p CDCS t.i doanh nghip dê nghj lien h ph 
trách khu virc 1 (qu.n 2 cü) dông chI Nguyen Thi TuyCn, din thoai 
0919.278.538; phii trách khu virc 2 (qu.n 9 cü) dông chI Ph ThñyBInh, din 
thoi: 0918.184.902 hoc phii trách khu virc 3(Qun l'hü J)irc) dOng chi I-)ô 
Thành Non, din tho.i 0907.03 5.079 dê hrnng dan giâi quyCt. 
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TM. BAN THUNG VJ 
U 

hjHngNhung 

- Các van do can trao di ye tài chinh chi thco dung huâng dn và thic hin 
cong tác thanh quyOt toán, dir toán thco diing quy djnh cüa Tong LiOn doàn Lao 
dng Vit Nam liOn h dông chi 1,0 Chiic 'l'riOu Thüy - KO toán truâng din thoai: 
0909.136.773. 

TrOn là K hoach t chirc các boat dng dai  din chärn lo bào v quyn, igi Ich 
hp pháp chinh dáng cho nguôi lao dng tai  các I)oanh nghip dã thixc hin kinh phi 
cOng doàn tiOn tói vn dng thành Ip  cOng doàn c s närn 2023, dOnghj các doanh 
nghiêp, Ng.thi sir dung phoi hgp vth LiOn doàn Lao dng thành phô Thu Duc thirc 
hin tot các ni dung dã dO ra. 

Noi nhãn: 
- IA)IA-XI'P (Ban ToC vã Ban CS-PL); 
- Ban I)ân van thânh üy; 
- BTV L1)LD thânh phô; 
- Các b phn duçc 1,hân công; 
- J,u'u: VP. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

		2022-12-20T10:31:08+0700
	Việt Nam
	LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC<tpthuduc.ldld@tphcm.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




