
LIEN f)OAN LAO IX)NG TP. HO crif MINH CQNGHOAXAHQI CHU NGI1IAVITNAM 
IJENDOAMAODONGTHANHPHOTHUDIJC Dc 1p - Tr do - Hnh phüc 

S: /1)4  /KH-Lf)LI) Tp. Thi D&c, ngày 12 nàm 2022 

KE HOACH 
to chuc chiro'ng trinh h9p mt can b cong doàn chuyên trách 
các don vi kinh tê triyc thuc và To chfrc tài chInh Vi mô CEP 

Can cü Ke hoach so 89/KH-LDLD ngày 05/10/2022 cüa Ban Thu&ng vi 
Lien doàn Lao dng thành phô Thu Düc ye to chrc các hot dng chäm lo Tét Qu 
Mao näm 2023 cho doàn viên cong doàn, cong nhän, viên chirc, lao dng trên dja 
bàn thành phô Thu Durc; 

Lien doàn Lao dng thành ph Thu Dirc xây dirng k hoch to chüc chung 
trInh h9p m.t can bô cOng doàn chuyên trách, các dcm vj kinh tê trirc thuc và To 
chcrc Tài chInh Vi mô Cep näm 2023 vi nhing ni dung ciii the nhu sau: 

I. NO! DUNG THIXC HIEN: 
1. Thri gian - DIa diem to chfrc: 
- Thi gian: 09 gR 00 phñt, ngày 10/01/2023 (thu Ba - 19/12 Am ljch) 

- Dja dim: Hi trithng Lien doàn Lao dng 

(S6 17 Lê Quj Don, BInh ThO, Tp. Thz Dtc,) 

2. M ttrçfng - so hrçrng: 

2.1. Di ttrqng: 

- Länh dao,  khách mäi: 05 ngithi 

- C quan chuyên trách Lien doàn Lao dng: 23 ngii1i 

- Nhà van hóa Lao dng thành ph ThU DUe: 10 ngithi 

- cong ty TNHH MTV djch vti du ljch cong doàn ThU DUe: 13 ngui 

- T chUc tài chInh vi mô CEP - Chi nhánh Dông Sài Gôn: 16 ngithi 
- To chUc tài chinh vi mO CEP ThU DUc: 16 ngithi 

2.2. S luqng: 83 ngithi 

3. Ni dung chirong trInh hçp mt: 

- Van ngh dtu gi; 

- Tuyên b 1 do - Giii thiu di biu; 

- Phát biu chUc Tt cUa lãnh dao; 

- Trao qua cho doài viên có hoàn cãnh khó khän; 

- Hop mt chuang trInh giao hru, bc thàm trUng thtthng; 

- Diing cm than m.t; 

- Kt thUc chucmg trInh. 
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TM. BAN THU (NG VtJ 
P .0 TICH 

BAN CHA HANH 

LiEN DOAN !..Q EO!j 

T}JANH '}IO 

Ng' cHlro'ng 

A A * Phong san khau 

a 

LIEN DOAN LAO DQNG THANH PHO THU D1C 

HQP MiNT 

CAN BQ CONG DOAN CHUYEN TRACH 
D(JN VI KENH TE TRIJ'C THUOC vA TO CH(JC TAI CH!NH VI MO CEP 

Thànhphó' Thu Dzc, ngày 10 tháng 01 nám 2023 

II. TO CH1YC THIXC lIEN: 

- B phn to chü'c: xây dirng k hoach, tong hcip danh sách. Dir tth và quyt 
toán kinh phi theo quy dnh cüa tài chInh. Lien he dt cm tnra và xây dirng kjch bàn 
chung trinh. 

- B phn van phông: phát hânh giy mOi dn lành dao,  các d& tuçYng tham gia 
chuung trInh hçp mat. Chuân bj dja diem, am thanh, san khâu và cong tác hu can 
cüa chucrng trInh. 

- B phn Tài chInh: tong hqp d1r trà kinh phi, phi hçip bô phân To chirc 
thirc hin quyêt toán theo quy dinh. 

- T cong doàn co quan Lien doàn lao dng, don vj kinh t truc thuc, T 
chu'c Tài chInh Vi rnô CEP: Rà soát, dê xuât danh sách doàn viên có hoàn cânh 
kho khàn ti dn vi dé nghi chäm lo. Chuân bj 1 - 2 tiêt miic van ngh giao liru. 

Trén day là K hoach to chüc churng trInh chi.rang trInh hçp mt can bô cong 
doàn chuyên trách, các dcm vj kinh tê trirc thuc và To chüc Tài chinh Vi mô Cep - 
ChU dé "Têt Sum vây - Xuân tn an" nàm 2023 cUa Bn Thi.thng vi Lien doàn Lao 
dng thành phô Thu Due.!. 

No'i nhn: 
-Muc2; 
-LtruVP. 
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