
LIEN DOAN LAO DQNG — HO! CTD CQNG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
THANH PHO THU BIIC 

S: IC-'6/KHPH-LDLD-CTD Tp. Thz Dtc, ngày3c) tháng 11 nám 2022 

KE HOACH PHOI HCP 
To chu'c "Chuyn xe nghia tInh cong nhân Thu Dfrc" lan 3 - Ham 2023 

Thrc hin K hotch s 89/KH-LDLD ngày 05 tháng 10 nàm 2022 cüa Ban 
Thithng vi Lien doàn Lao dng thành phô Thu Dirc ye vic to chic các boat dng 
chäm lo cho dioàn viên cong doan, cong nhãn, viën chic, lao dng Thành phô nhân 
dp xuân Qu Mao näm 2023. 

Ban Thu?mg vii Lien doàn Lao dng thành ph Thu Dirc xây drng Kê hoach 
phôi hçp to chtc "Chuyên xe nghia tInh cong nhân Thu Due" lan 3 vói các ni dung 
cu the nhu sau: 

I. MIJC DfCH — YEU CAU 

Nh&m tip tiic thirc hin chrnng trInh "Trn ye nghia tInh" vOi phuoiig châm 
"Tét den vOi mçi doan vien, nguäi lao dng" the hin sir quan tam thiêt thirc cña các 
cap Cong doàn den doàn viên cOng doàn, ngui lao dng, gop phân dng viên, chia 
sé khó khän cüa cong nhân lao dng trong vic ye quê sum h9p cüng gia dinh nhân 
dip Xuân Qur Mao näm 2023. 

Cong tác chäm lo ducic th chüc thrc hin dng b i các cp di vi các di 
tuçlng doàn viên cong doàn, ngtthi lao dng có hoàn cãnh dc bitt cãnh khó khàn, 
tr9ng tam là cOng nhân có gia tai  rüng bi ánh hx&ng bii thiên tai, bão lfl trong thi 
gian qua. 

Vn dng các doanh nghip tham gia cüng t chirc Cong doàn h trçi dixa Cong 
nhân lao dng ye quê don Têt; dông thai de nghj ngithi lao dng quay trô 1aj  lam 
vic dung thai gian quy djnh, tham gia cüng doanh nghip tiêp tic san xuât gop phân 
phát triCn kinh tC Thành phô. 

Dâmbão h tro' ye xe di1ng di tirçYng; cong tác t chüc an toàn, chat chë, chu 
dáo và tiêt kiêm. 

IL. NQI DUNG 

1. Di tirqng, diu kiin duçrc ho trçr ye xe 

1.1 Do'i tuçrng: Là h gia dInh (vçil chng, con) doàn viên cOng doàn tai  các cOng 
doàn Co sâ trrc thuc LiCn doàn Lao dng thành phô Thu Due. 

1.2 Tiêu chI thrçtc ho iic ye' Xe: Dáp 1r11g 01 trong các tiéu chi sau: 

- Doàn viên cong doàn tIch cire tham gia các hoat dng Cong doàn, hoàn thành 
tot nhirn vi chuyên môn, không vi pham k' lutt trong don yj,  có hoàn cánh khó 
khàn nhiêu 11am lien (It nhât 02 näm lien) chira ye quê don tét. 
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- Doàn viên cong doàn bj chtm dü't h9'p dng lao dng, hçp dng lam vic nhixng 
không dü diêu kin hixrng trçi cap that nghip; doàn viên cong doàn không có giao 
kêt hçip dông lao dng bj mat vic lam trong dip tét. 

- Doàn viên nghip doàn cO hoàn cánh khó khän. 

2. Lô trInh, s iuçrng xe, phtro'ng tin, thôi gian và dja diem 

2.1 Lô trinh- s lupng: 160 suit (04 chuyèn xe) trong do: 

- Dn Quãng BInh: 40 suât 

- Dn Quãng Trj: 40 sut 

- Dn Qung Nam: 40 sut 

- Den Quâng Ngãi: 40 sut 

2.2 Phu'ong tin di chuyn: BAng xc ô to 45 ch ngôi 

2.3 Th&i gian và dja dkm khô'i hành 

- Thai gian: 06 già' 30 phüt, ngày 14 tháng 01 näm 2023 (Thir bAy) (nhcrn ngày 
23 am lich). 

- Dja diem tp trung: Trung tam van hóa, th thao phtr?rng Linh Xuân; 

(Du'&ng s 8, khu ph 1, phw&ng Linh Xuán, thành p/ia Thi Dz'c) 

3. Phn ho: (Theo bángphán bó dinh kern,) 

4. Kinh phi thirc hin: 

+ Tr ngun qu xã hi cüa Lien doAn lao &ng thAnh ph Thu Dirc. 

+ Tir ngun kinh phi cña Hi Chit thp dO thành pM Thñ Dirc. 

+ Tir  ngMn 4n dng doanh nghip và các mnh thung quân trên dja bàn. 

III. TO CHUC TH1J'C HIN: 

1. Thành lap Ban TO chfrc: 

- Die Nguyn Thj Hng Nhung — Chü tjch LDLD TP. Thu Dirc —Tmàng ban; 

- D/c Dng Trn Nguyen ThAo - Chñ tjch Hi CTD TP. Thu Düc — Phó ban 

- D/c Nguyn DInh Cixcing - Phó Chü tjch LDLD TP. Thu Dirc — Phó ban 

- D/e Cao Thj Tuyt Nhung - PhO Chu tjch Hi CTD TP. Thu Dirc — Thành 
viên; 

- Die Lé Chüc Triu Thüy — UV. BTV LDLD TP. Thu Due — Thành viên; 

- D/e Ducmg Thành Danh — chuyCn trAch LDLD TP. Thu Due — Thành viên; 

2. Phãn cong thirc hin 

2.1 Lien doàn Lao d3ng t/iành pI6 Thu Dác 

- Xây dmg K hoch "Chuyn xe nghia tInh cOng nhân Thu Dirc" 1n 3 nAm 
2023, phân bô và triên khai Ké hoach den cAc CDCS trirc thuc. 
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- Du trü kinh phi thrc hin và lien h nhà Xe, k hap dng vn chuyén hành 
khách theo quy djnh. 

- Chuân bj 100 phn qua (mi phAn trj giá 300.000d) d trao cho h gia dinh 
doàn viën ye quê don tét. 

- Phân cong cii th thành viên pht1 trách, dam bão chu dáo, trang trçng, hiu qua, 
tiét kiêm. 

- Thit k ye xc (gm ten, dan vj, nai dn..) g11i các CDCS theo phân bô thông 
báo lien quan den chuyên di. 

- To chi:rc trao ye xe dn diing dôi tucmg. 

- Thông báo dn nhà xc các dja dim xe së dirng d dam bão phiic vi t chirc chu 
diáo. 

- Phi hap vi nhà xc h tro ngixâi lao dng len xe và v quC an toàn, phân cOng 
ngithi phi trách xc dé dam bão thông tin lien lac. 

2.2 Hi Chü' thp dO thành phô Thu Dü'c 

- Dóng gop kinh phi chuang trInh "Chuyn xc nghia tInh cong nhãn Thu Dire" 
lan 3; 

- Cir can b tham gia cong tá c chuAn bj, t chirc chuang trinh. 

2.3 Cong dOan CO SY 

- T chirc hçp xét cOng khai, cong tam và ding dôi tugng dam báo theo các tiCu 
chi dã dé ra. 

- Lp danh sách gin v Lien doàn Lao dng thânh ph Thir Dic (theo máu) Va 
biCn ban h9p xét (theo máu), chju trách nhim ye dôi tucing ducc xét ch9n nh.n hO 
trç ye Xe. 

- V.ndng ngTxri sir ding lao dng t chic chuyn Xe dua và don cOng nhân 
lao dng ye qué don Tet; dé ngithi sir dng lao dng chi ho trçi 100% tiên ye tàu, ye 
xc ho.c ye may bay cho cong nhân lao dng t.i doanh nghip luOn hoàn thành tot 
nhim vii chuyCn mon và có hoàn cãnh dc bit khó khán, nhiêu näm lien không có 
diêu kin ye quê don Têt, dê cOng nhân lao dng dixçic ye quê don Têt vi gia dInh. 

- Dam báo doàn viên, ngithi lao dng tham gia chixang trInh dn ding thai gian 
và dija diem theo quy djnh. 

- Theo dOi v hành trmnh di chuyn cia xc, tng hap thông tin, phãn hôi ye Lien 
doàn Lao dng thành phô Thi Dire ye chat lucing xc, phiic yu cia nhà xc 

IV. THfl GIAN THIJ'C HIN 

-Ti ngày 12/11 dn 22/11/2022: Xây dçrng K hoach, dóng gOp K hoach, phân 
bô so lucmg và ban hành. 

- Ti 23/11/2022 dn 30/11/2022: Trin khai dn các dan yj  yè t chic xét chQn, 
các dan vj gin danh sách gin ye Lien doàn Lao dng thãnh phô Thin Dire thco phân 
bO. 
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HIS THAP O TMJIAN THU (YNG V1J 
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I  z  THANIL  P110 
\THU DUC 

I Hlng Nhung Ding Trân Nguyen Thão 

- Tü 01/12/2022 dn 08/12/2022: Tng hçp và gCri bang thông báo cht ye xe dn 
cácdanvi. 

- Tir 09/12/2022 den 13/01/2022: Cp nht nhü'ng thông tin v danh sách, thay 
dôi (néu co). Chuân bj cong tác to chirc cho buôi lé trao ye xe trong chrnng trInh 
"Chuyên xe nghia tInh cong nhân Thu Dirc" lan 3. 

- Ngày 14/01/2022 (Tht' bay —23 am lich,): T chcrc di.ra cong nhân v qué. 

- Tir 14/01/2022 — 16/01/2022: Cp nht thông tin v hành trInh di chuyn các xc 
và báo cáo cong tác trao ye xc theo quy djnh. 

Trén day là k hoach phi hcrp t chic thixc hin "Chuyn xe nghia tInh cong 
nhân Thu Düc" lan 3 nàm 2022 cüa Lien doàn Lao dng và HOi  ch thp do thành 
phô Thu Dirc./. 

Ncrinhân:  
- Ban CS-PL LDLD Thành phô; 
- Hi CTD Tp.Thü FXrc; 
- Ban Dan vn thânh üy Tp. Thu Dirc; 
- CDCS trilc thuôc; 
- Luu VT, (CSPL). 
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