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KE HOACH 
to chirc chiro'ng trInh hop mt trao tang qua tt cho doàn viên Nghip doàn 

Chü d: "Tt sum vãy - Xuãn tn an" Ham 2023 

Can cir K hoach s 89/KH-LDLD ngày 05/10/2022 cüa Ban Thumg VU 

Lien doàn Lao dng thành phô Thu Dirc ye to chirc các boat dng chäm lo Tét Qur 

Mao nàm 2023 cho doàn vién cong doàn, cong than, viên chc, lao dng trén dja 
bàn thành phô Thu Düc; 

Lien doàn Lao dng thành ph Thu Düc xây dung k hoach t chüc chuang 
trmnh h9p mt trao tang qua tét cho doàn viên Nghip doàn - ChU dê: "let Sum vây 
- Xuân tn an" näm 2023 vth nhü'ng ni dung ci the nhu sau: 

I. MUC filCH - YU CAU 

1. Mic dIch 

- T chüc các hoat dng chàm lo, h trçY thiêt thirc di sng vt chit, tinh thin 
cho doàn viên nghip doàn, dam bão don Têt vui tuai, hanh  phüc. 

- Thông qua các hoat dng chäm lo T&, giüp doàn viên nghip doàn nhn 
thüc vai trO, trách thim và nhing dóng gop cüa to ch(rc Cong doàn; gän bó vâi to 
chirc Cong doàn, tCr do tto dng 1irc khIch l, dng viên toàn the doàn viên an tam 
lao dng tang nàng suât, chat luvng và hiu qua. 

2. Yêu can 

- Các boat dng chàm lo doàn viên nghip doàn t chirc dam bào thi& thirc, 
hiu qua, dung dOi tiing, an toàn, phü hp vth tirng loai hInh nghip doàn. 

- LTu tiên doàn viên co hoàn cành d.c bit khO khän, bj tai nan  lao dng, bnh 
nghê nghip, mac bnh hiêm nghèo, thiên tai, bão lfl; dc bit là doàn viên thuc 
dôi tuçing gia dInh chmnh sách hoc nhiéu näm chua cO diêu kin ye qué sum h9p 
vâi gia dInh trong djp Têt Nguyen dan. 

II. NQI DUNG THU'C H1IN: 

1. Dôi t.rqng - S hrçrng: 

- D1 ttrçrng: doàn vién nghip doàn trirc thuc. Riêng di vci Nghip doàn 
Tiéu thuong phài là doàn viên có hoàn cânh khó khàn, dang trc, gia dInh neo 
dan, thu thp khOng on djnh. 

- S lirçrng: 500 do\n viên. 

2. Thoi gian - IJ!a diem: 

2.1. T 13 giô 30 philit - 15 giô 30 phüt, ngày 05/01/2023 (thir Näm - 14/12 AL) 
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- Dia diem: Hi tri.rông Lien doãn Lao dng 

(Sá 17 Lê Quj Don, Blnh ThO, Tp. Thu D&c,) 

- S hrçrng: 154 suit, các Nghip doàn sau: 

+ Nghip doàn kinh doanh thirc an di.räng ph phung Linh Trung: 22 doàn vién. 

+ Nghip doãn nghê xc ôm thành pM Thu Dirc a khu we 2,3: 111 doàn viên. 

+ Nghip doân ngh giip vic thành pM Thu Dic a khu we 3: 21 doàn vien. 

2.2. Tir 16 gi 00 phi1t - 18 gii 00 phüt, ngày 05/01/2023 (thir Nãm - 14/12 AL) 

- Dja diem: Lien doàn Lao dng thành phi Thu Dirc (Hôi tnxang lu 1) 

(Sá 245 Nguyln Duy Trinh, BInh Trirng Táy, Tp. Thi D&c) 

- s6 hrçrng: 346 suit, các Nghip doân sau: 

+ Nghip doàn ngh gi trê thành pM Thu Due: 112 doàn vien. 

+ Nghip doàn ngh xe ôm thành pM Thu Due khu we 1: 54 doàn vien. 

+ Nghip doàn nghê giüp vic thành pM Thu Due khu we 1: 44 doàn vien. 

+ Nghip doân hó't toe lam Nail Phi.rang Tháo Din: 27 doàn viên. 

+ Nghip doàn mô to 3 bánh thành pM Thu Due: 39 doàn vien. 

+ Nghip doàn Tiêu thixmig: 60 doàn viên. 

+ Nghip doàn xe Cong ngh thành phô Thu Due: 10 doàn viên. 

3. Ni dung chàm lo: trao tang mi doàn viên 01 phAn qua tin mt tn giá 
500.000 dng/sut. 

4. Ni dung chtro'ng trinh hop mAt: 

- Van ngh du gia; 

- Tuyên M 1 do - Giâi thiu di biu; 

- Báo cáo tOrn tAt tInh hinh cham to Tt cho doàn viên, ngi.rai lao dông näm 2023; 

- Phát biu chüc Tt cüa lãnh dao; 

- Phát biu eüa doàn viên 

- Kt thüe ehiio'ng trinh. 
* Phông san khu 

a 

LIEN BOAN LAO BONG THANH PHO THU DUC 

HQP MAT 

TRAO QUA TET CHO BOAN VIEN NGHIP DOAN 
CHU BE: "TET SUM VAY - XUAN Till AN" 

Thành pM Thu Dz'rc, ngày 05 tháng 01 nám 2023 
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II. TO CHIC THZJ'C HIIN: 

1. B phn To chirc: 

- Xây dirng k hoach, tng hçip danh sách. 

- Dir trii và quy& toán kinli phi theo quy djnh cUa tài chInh. 

2. B phn Van phông: 

- Phát hành giy m&i dn lãnh dao,  các dôi tuclng tham gia chLxmlg trinh hcip mat. 

- Chun bi dja diem, cong tác hâu cn cüa chucmg trinh. 

3. B phn Tuyên giáo: 

- Miii báo dài, tmyn hInh cong nhân cOng doàn cUng du và dua tin; 

- Ghi hInh, vit tin däng trOn các trang thông tin diên tü cña Lien doàn Lao 
dng Thành phô Thu Düc. 

4. B phn Tài chInh: 

Tng hçip d1r trü kinh phi, phi hçp b phn To chüc thirc hin quyt toán 
theo quy djnh. 

Trên day là K hoch to chirc chizo'ng trInh hQp mt trao qua tt cho doàn viên 
Nghip doàn - Chu dê: "Têt Sum vây - Xuân tn an" näm 2023 cUa Ban Thu&ng vu 
Lien doàn Lao dông thành phô ThU DUc./. 
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