
LIEN DOAN LAO DONG  TP.HO cHI MNH CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
LIEN DOAN LAO DQNG QUJN  1 Dc 1p — Tr do — Hnh phüc 

S6: , /KH-LDLD Qucn 1, ngày 'tháng 11 nàm 2019 

KE HOACH 
T1 chtrc các hot dng k nim 90 nám 

Ngãy thành 1p Bang Cong san Vi@ Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) 

Thirc hin K hoch s 96/KH-LDLD ngày 23 tháng 10 nàm 2019 cüa Ban 
Thuô'ng vii Lien doàn Lao dng Thành phô ye to chüc các hoat dng kSr nirn 90 
nàm Ngày thành l.p Dãng Cong  san Vit Nam (03/02/1930 - 03/02/2020). Ban 
Thi.r?mg vi Lien doàn Lao dng qun 1 xây dimg ke hoach triên khai các hoat dng 
vói các ni dung nhu sau: 

I. MIJC BICH, YEU CAU: 

1. Nâng cao nh.n thirc, nirn tr hào v truyn thng 90 11am du tranh cách 
mng ye yang cüa Dàng, cüa giai cap cong nhân, cüng co và tang ci.r&ng niêm tin 
cüa giai cap cong nhân Vit Nam vào sir lãnh dao  cüa Bang, sr quàn l cüa Nba 
nu&c. 

2. Khng djnh nhUng bài h9c kinh nghirn, nhüTlg giá trj cot löi và thành tiru 
cüa giai cap cOng nhân và Bang Cong san Vit Nam trong s1r nghip giài phóng 
dan tic, xây drng và bào v To quOc, trong cOng cuc dOi mi dat nuOc. 

3. Thông qua các hoat dng kr nim gop phn c vu, dng viên doàn viên, 
CNVC - LB hang hái thi dua lao dng san xuât, l.p thành tIch xuât sac chào müng 
90 nàm Ngày thành l.p Bang, chào mimg Dai  hi Bang các cap tiên den Dai  hi 
XI cüa Bang b Thành phO và Dai  hi Bang toàn quOc lan thO' XIII. 

4. Các hoat dng kS'  nim cn dugc t chüc thik thirc, hiu qua, tit kim, có 
tr9ng tam, tr9ng diem gän vói hoat dng chàrn lo Têt Canh T näm 2020; quan tam 
to chüc các hoat dng thiêt thirc chäm lo di sOng v.t chat, tinh than cho doàn 

cvc - LD, nhât là doàn viên, cong nhân lao dng, dàng viên cOng nhân có 
hoàn cành khó khàn; cOng nhân, lao dng tr1rc tiêp san xuât khOng có diêu kin ye 
que an têt. 

II. NQI DUNG bAT BONG: 

1. Ni dung tuyên truyn: 

Tuyén truyn, giáo dic truyn thng ye yang cüa Bang Cong san Vit 
Nam, trong dO tp trung nêu b.t nhüng thành tiju to 1óT1 cüa cách mang Viet 
Nam dithi sir lanh dao  cüa Bang trong 90 nãrn qua; nhüng bài hçc kinh 
nghim cüa Bang trong lãnh do cOng cuc xây dirng, phát trien và bão v dat 
nuó'c, dc bit là cong cuc dôi rnó'i và hi nhp quOc tê; neu cao trách nhim 
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cüa rni can b Cong doàn, doàn vién, CN'VC-LD trong xây dçrng Dâng hin 
nay, gàn vri Dai  hi Dâng các cap, Di hi XI cüa Dâng b Thành phô và D.i 
hi Dâng toàn quôc lan thir XIII, thông qua các hInh thrc: gp gô, tuyén 
duang, hOi  thi, hi thao, van hóa, van ngh... 

2. T chtrc các hoit dng tr9ng tam: 

2.1. Can cir vào tInh hmnh thi:rc tin và diu kin, d.c thu cüa trng dan v, 
cong doãn co sâ tr1Ic thuc dãng k It nhât0l cong trInh chào mfrng 90 nm 
Ngày thành 1p Dãng Cong san Vit Nam ye Lien doàn Lao dng Qun 1, tp 
trung các ni dung sau: 

- Các cong trInh, ph.n vic c11 th gän vOi phong trào "Lao dng giOi — Lao 
dng sang tao"  trong doanh nghip có giá trj lam igi cao; "Tham muu giOi — 
Phiic vi tot" trong khu v11c hành chInh sr nghip mang lai  hiu qua thiêt thirc, 
lam tang müc d hài lông, tin nhim cüa ngu'i dan dôi vi dan vj; các sang kién, 
dôi mri phuong pháp giãng day trong khôi giáo diic... 

- Các chi tiêu v 4n dng thành l.p Cong doàn, nghip doàn ca sâ, nâng 
cao t' l t.p hçTp doãn vién Cong don, gió'i thiu và phát triên dng viên. 

- Các hoat dng chäm lo: xây drng Mái .m Cong doàn, trao tng h9c bng, 
ye xe ye qué an Têt,... 

- Các cOng trInh van hóa xã hi: trang bj tü sách, thành 1p san chai, các câu 
lac b dci, nhóm,... 

2.2. Tang ciRmg cong the tp hçTp doàn viên; thành 1p Cong doàn, nghip 
doàn ca si; bôi duoig, giâi thiu doàn viên Cong doàn un tü cho Dàng xem xét, 
két nap. 

Ill. TO CH15'C THITC HIN: 

1. Di vó'i Lien doàn Lao dng qun 1: 

- Xây dirng k hoach t chüc k nim 90 närn Ngây thành 1p Dáng Cong 
san Vit Nam; djnh hu&ng và triên khai ni dung to chuc các hoat dng cho các 
cong doàri cci s trrc thuc. 

- Däng k 02 cong trInh chào mmg kr nim 90 nãm Ngày thành 1p Dâng 
Cong san Vit Nam (giao Bó phcn CI'zInh sách Pháp lut thc hin,): 

+ Chàm lo Tt Nguyen Dan Canh T 2020 cho doàn viên, CNVC-LD vâi 
các boat dng thiêt thirc, hiu qua. 

+ Xây drng 02 Mái m COng doân cho doàn viên COng doàn có hoàn 

cành khó khàn. 

- Phi hgp vói Qun Doàn qun 1 t chrc chuang trInh h9p m.t t9a dam, 
giao liru, g.p gä Dàng vién tré vâi Lãnh dao  Quan uy, Hi dOng nhân dan, Uy 
ban Nhan dan qun (dçr kiên trong thai gian tir ngày 06/0 1 - 17/01/2020) nhàrn 
tao mOi quan h m.t thiêt giüa Dãng, chInh quyên và giai cap cong nhân, dng 
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thôi tao diu kiên cho Dãng viên tré dugc trInh bay nguyen vng, nêu len kiên, 
trách nhirn cüa mInh dôi v&i cong tác xây dirng và phát triên Qun 1, phát triên 
Dãng trong cOng nhân lao dng (giao Bç5 phn Tuyên giáo thyc hin,). 

- T chirc trao danh sach doàn viên COng doàn uu tü (Dçt 1) cho Qu.n iy 
qun 1 xem xét bOi du'O'ng, kêt n.p Dâng khi dü diêu kin (giao B phn To chüc 
thztc hién). 

- T chirc phát dng, tuyên truyn can b, doàn viên Cong doàn, CNVC-LD 
tIch circ tham gia cuc thi trác nghirn "TIm hiêu 90 näm ljch si.r ye yang cüa 
Dãng Cong  san Vit Nam" do Ban Tuyên giáo Trung uang to chüc (giao Bô 
phn Tuyên giáo thicc hin). 

- To chirc Chuang trInh van ngh châo müng k' nirn 90 11am Ngày thành 
l.p Dãng Cong  san Vit Nam, chào mmg Dai  hi Dãng các cap tiên den Dai  hi 
XI cüa Dàng b Thành phô và Dai  hi Dãng toàn quOc lan thir XIII tai  01 doanh 
nghip dOng lao dng có xithng san xuât (giao B(5 phn Tuyên giáo thifcc hin). 

- Trên ca s& rà soát theo tiêu chI cüa Lien doàn Lao dng thành ph& Ban 
Thumg vi Lien doàn Lao dng qun 1 tOng hçxp xét ch9n, gió'i thiu dàng viên 
tiêu biêu dê xuât Lien doàn Lao dng Thành phô tuyên duong "Gzcang sang 
Dáng viên" närn 2020 (giao Bó phgn Tuyên giáo thyc hin). 

2. Dôi v&i Cong doàn co s&: 

- T chrc các boat dng tuyên truyn, giáo dçic truyn thng vâi các ni 
dung và hInh thirc duçc ch9n 19c phü hgp vOi tInh hinh thrc tiên cüa don vj. 

- Phát dng phong trào thi dua hoàn thành tnrâc k hoach trong lao dng 
san xuât, tang nàng suât lao dng và däng k it nhât 01 cOng trInh chào mmg 90 
näm Ngày thành l.p Dàng Cong  san Vit Nam ye Lien doàn Lao dng qun 1. 

- lIch c1rc t chirc phát dng, tuyên truyn, c vu can b, doàn viên COng 
doàn, cOng nhãn, viên chc, lao dng tIch circ tham gia Cuc thi trãc nghim 
"Tim hiêu 90 näm ljch s1r ye yang cüa Dãng Cong  san Vit Nam". 

- Can Cu tinh hinh thrc tin cüa dja phuang, Co quan, dan vj t chüc các 
hoat dng phü hcip gän vâi ke hoach chãm lo Têt Canh T näm 2020.- Phôi hqp 
vi chinh quyên, ngithi sir ding lao dng chäm lo di sOng 4t chat, tinh than cho 
CNVCLD, chü tr9ng các truông hçp dc bit khó khän. Tuyên truyên, vn dng 
CNVCLD don Xuân Canh T 2019 vui tuai - an toàn - tiêt kim, khOng tham gia 
các hoat dng c bac,  me tin dj doan. 

- Xét ch9n và d xu.t dâng viên tiêu biu dü tiêu chu.n v Lien doàn Lao 
dng qun 1 d tham dr chuong trInh "Guong sang dang viên" do Lien doàn Lao 
dng Thành phô to chi'rc vâ chuong trInh h9p mat, tQa darn, giao lu'u, gp g do 
Lien doàn Lao dng qun 1 tO chuc (se có thông báo ci the,). 

- Lp danh sách doàn vien Cong doãn ixu tü giâi thiu cho Dâng xem xét, 
kêt nap  (dt 1 nam 2020) gui ye Lien doàn Lao dng qun 1 tong hp danh sách 
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Trirong Tb! Mmli Dung 

Ncrinhin: 
- Ban Tuyên giáo LDLD.TP; 
- Ban Tuyên giáo Qun üy qi4n 1; 
- Ban Dan vn Qu.n üy qun 1; 
- BCH, UBKT LDLD Quan 1; 
- Các CDCS trrc thuoc; 
- Liru: VP, TO, CNTT. 

gii thiu Qu.n üy qu.n 1 xem xét, bi duô'ng, phát trin Dâng (se có thông báo 
c the). 

- Sau dc't boat dng, d nghj CDCS gui báo cáo k& qua v Lien doàn Lao 
dng qun 1 truOc ngày 10/02/2020 (qua Bóphqn Tuyén giáo LE'LD quqn 1). 

Ban Thuàng vi Lien doàn Lao dng qu.n 1 d nghj Ban Chphành CDCS 
báo cáo Cap üy và Thu tnr&ng dan vj, Ban Giám dôc dê ho trg tao  diêu kin và to 
chrc thirc hin các hot dng kS'  nim 90 nàm Ngày thành 1p Dâng Cong  san Via 
Nam that  nghia và thiêt thirc. 
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