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KE HOACH 
To chrc thäm, chüc Tt và tng qua gia dlnh doàn viên cong doàn, 

cong chüc, ngu?ri lao dng cüa co' quan và các don vi  trirc thuc 
9 9 9 f Lien doan Lao dçng thanh pho Thu Dire nam 2023 

Nhm t chrc các hott dung chàm lo thit thrc cho doàn viên cong doàn, 
cong chirc, ngithi lao dng tai Co quan Lien doàn Lao dung thành phô Thu Due 
nhan dip  T& Qu Mo nàm 2023, Ban Thtthng vi Lien doàn Lao dng thành 
phô Thu Due xây dirng Kê hoch tO chirc thàm, chüc Tét và t.ng qua gia dInh 
doàn viên cOng doàn, cong chrc, ngu&i lao dng cüa cci quan và các don vj trirc 
thuc Lien doàn Lao dong thành phô Thu Dirc, ciii the nhu sau: 

I. MUC DICH, YEU CAU 

B phn Van phông xây drng k hoach thàm, chüc t& và tang qua gia dInh 
doàn viên cong doàn, cong chirc, nguäi lao dng cüa Ca quan và don vj tr1rc 
thuc Lien doàn Lao dng thành phô Thu Di'rc, chäm 10 Tét thiêt thirc cho doàn 
viên cOng doàn, cong chüc, ngtthi lao dng; thirc hin day dü các ché d chInh 
sách theo quy djnh cüa Nhà nuOc, dé doàn viên cOng doàn, cong chi'rc, ngrYi lao 
dng an tam lam vic và thc hin tot các nhim vii duc giao. 

II. NQI DUNG vA THI GIAN TO CH1fC 

1. Thôi gian t chfrc di thám, tng qua: 

Ti'i ngáy 26/12/2022 dn ngày 14/01/2023 

2. Dla  dim: 

Lânh dio sê di thàm, chüc T& và tng qua ti tu gia cüa tung doàn viên cOng 
doàn, cong chirc, ngiIYi lao dng ci'ia Co quan và các don vj trirc thuc Lien doàn 
Lao dng thành phô Thu Dirc. 

3. Thành phn Doãn: 

Chu tjch vá Phó Chü tjch Lien doàn Lao dng thánh ph Thu Dirc; 

Can b, cOng chirc, ngu?i lao dng co quan Lien doàn Lao dng thành ph 
Thu Due (neu sap xêp dtrçic cong vic cüng tham gia doàn). 

4. Chirong trInh vã ni dung di thäm. 

Tuyên b 1 do, giói thiu Lânh dto. 

Trao di, tam tInh vâi Gia dInh 

Di din lnh do doàn, chUc Tt và tng qua cho Gia dInh 

Kt thuc, di chuyn dn thàm Gia dInh khác. 

III. TO CHC THIXC HIEN: 
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1. B phn vn phông: 

Tham mini Ban Thuing v11 Lien doàn Lao dng thành ph6 Thu Dirc xay 
dirng Ké hoach to chirc thäm, chic Tet và ttng qua gia dInh doàn viên cOng 
doàn, cOng chirc, ngui lao dng cüa Co quan và các don vj trrc thuc Lien doàn 
Lao dng thânh phô Thu Düc nàm 2022. 

Thuê Xe, sp xp ljch trinh di thàm. 

Du trü, quyt toán kinh phi theo thirc th. 

2. B phn Tài chInh: 

HuOng dn b phn Van phông kinh phi dir trü và quy& toán kinh phi. 

3. Bô phn chuyên d: 

H trçi trong cong tác h.0 cn dn thärn và chüc Tt tang qua gia dInh doãn 
viên cOng doàn, cong chirc, nguYi lao dng cüa co quan và các don vi trirc 
thuôc. 

Trén day là K hoach dn thàm, chác Tt và tang qua cho gia dInh doàn 
viên cOng doàn, cOng chüc, ngui lao dng cüa co quan và các don vj trrc thuc 
Lien doàn Lao dng thành phO Thñ Dirc nám 2023.!. 

Noi nhân: 
- IT LDLD Thành ph6 Thu Dcrc; 
- bàn th can bô ca quan LDLD TPTD; 
- Lru: VT. 
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THAN PFIO 
THU D1J 

Nuien Thj Hng Nhung 
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