
LIEN DOAN LAO DONG  TP. HO CHI MINH CQNG HOA xA 1101 CHU NGHITA VIT NAM 
LIEN DOAN LAO DQNG QU4N 1 Dc Ip  — Tr do — Hanh phñc 

S: O /K}{-LDLD 

KE HOACH 
T chfrc Chtroiig trinh tuyên dtro'ng "Giroiig sang dãng viên" Ham 2020 

nhân k nim 90 nãm Ngày thành 1p Bang Cong san Vit Nam 
(03/02/1930 -03/02/2020) 

Can cir K hoch sé 56/KH-LDLD ngày 08/11/2019 cüa Ban Thuông V11 

Lien doàn Lao dng qi4n 1 v t chCrc các hot dng kr  nim 90 nãm Ngày 
thành 1p Dãng Cong san Vit Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), Ban Thuing vii 
Lien doàn Lao dng qu.n 1 xây dimg k hoch t chüc Chircrng trInh tuyên 
duung "Gucrng sang dãng viên" näm 2020 nhân kr nim 90 nàm Ngày thành 1p 
Dãng Cong  san Vit Nam (03/2/193 0 - 03/02/2020) nhix sau: 

I. MUC IMCH - YEU CAU: 

- Nhim on 1i truy&n thng ye yang qua chng dithng 90 nm cüa Dãng 
Cong san Vit Nam, qua do tip ti,ic vun dp lông yêu nuóc, 1 ttrOng và do dirc 
cách mng trong di ngü can b, doàn viên Cong doãn và cong chüc, viên chüc, 
cong nhãn, lao dng (CNVC-LD); giüp mi CNVC - LI) không ngüng nãng cao 
nhn thüc, nim tin v Dãng, ttx tu&ng H Chi Minh; khng djrih vai trô länh dao 
cüa Dãng Cong  san Vit Nam trong du tranh giành dc lQtp, thng nht T quc, 
tht là trong .sl:r nghip di m&i, cong nghip hóa, hin tbi  hóa và hi nhp quc t; 
chào mrng Di hi Dang cáccp tin dn Di hi Dang XII Dãng b qun 1, Di 
hi XI Bang b Thành ph và Di hi Bang toàn quc 1n thu XIII. 

- Gi&i thiu và ton vinh các guong Bang viên tiêu biu có thành tIch xut 
s&c trong phong trào thi dna lao dng san xnt ti dan vj; có nhiu giài pháp, 
each lam hiu qua trong xây dirng t chirc Cong doàn ca s; lam t& cong tác 
phát trin dãng viên trong cOng nhân viên chirc lao dng, d.c bit là cOng nhan 
trirc tip lao dng san xut r doanh nghip khu vrc ngoài Nhà nuc. Thông qua 
hot dng tuyen duang d doàn viên, CNVC-LD qun 1 nâng cao nhn thirc sâu 
sc khi duqc vinh dir dCrng vào hang ng cüa Bang Cong  san Vit Nam. Qua do 
giüp CNVC-LD tip tçic rèn 1uyn, phAi'i du hçc tp bing nhing vic lam ci 
th, thi& thirc, gop phn xây dimg và phát trin Qun 1. 

- Chuang trInh kST nim duçc th chrc trang tr9ng, nghTa va mang tInh 
giáo diic cao nhung dam bâo tiêu cM ti& kiêm, thit thc và hiu qua. 

Quân 1, ngay3lthang 12 nám 2019 
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II. NOI DTThG CU TifE: 

1. Thô'i gian: 7g30 dn 11g30 ngày 16 tháng 01 nm 2020 (thu Näm) 

2. Bja dim: Bào tang H CM Minh 

S 01 Nguyln Tá't Thành, Phzz&ng 12, Qun 4. 

3. Thành phân tham dtr: 

- Länh d.o Lien doàn Lao dng thành ph; lnh do qun üy qun 1 
- Dai din C.p üy eàng c.p vci Cong doàn c.p trên cci s&, Cong doàn ca 

si trire thuc Lien doàn Lao dng qun 1;. 
- BCH, UBKT Lien doàn Lao dng qun 1; 
- Dàng viên tiêu biu dirge tuyen duong; 
- Các don vj báo, dài. 

ifi. BOl TU'CNG — QUY TRINTI XET CHQN "GUNG SANG 
BANG V1IN": 

1. Bi ttrçrng xét ch9n d nghj tuyên diro'ng "Gtrrng sang dãng viên" 
nám 2020: 

Tuyên duang các dng cM là Chü tjch, Phó Chü tjch CDCS phái là dáng 
vien) trrc thuc Lien doàn Lao dng qun 1. 

Lwuj: Mi CDCS cM d xut 01 guong 

* Tiêu chun ci thã: 

- TIch circ h9c tp nâng cao trInh d, k5 näng ngh nghip; tIch crc 
chüc the phong trào thi dua cüa don vj; có thành tIch xuât sac trong cong tác, lao 
dng san xuât. Chân tInh chia sé vâi dông nghip ye nhüng kinh nghim, sang 
kiên trong cong tác, lao dng san xuât dé cüng nâng cao trinh d chuyên môn, 
nghiêp VçT, tay nghê. 

- Co nhtrng giãi pháp, each lam hiu qua nâng cao ch.t hrgng hoat dng 
Cong doàn co si, nhât là trong cOng tác chm lo, d.i din, bào v quyên, lçii Ich 
hqp pháp, chinh dáng cho CNVC - LD. Kêt qua dánh giá CDCS nàm 2018 dat 
danh hiu vffiig manh  và nm 2019 dat  hoàn thành tot nhim vi tr& len. 

- TIch circ h9c tp và lam theo tLr tuâng, dao  due, phong each H CM 
Minh bang vic lam ci the, hiu qua, mang lai  igi Ich thiét thrc cho bàn than và 
co quan, don vj, doanh nghip dang cong tác. Két qua phãn tIch chat higng dãng 
viên nam 2018 dat müc hoân thành tOt nhiêm vu trâ len. 

2. Phiro'ng thfrc xét ch9n: 
- Cong doãn co si rà soát giâi thiu các guong dü tiêu chu.n gui v Lien 

doàn Lao dng qun 1 (theo mu dInh kern) chm nhât vào ngày 08/01/2020. 
- T chüc tuyên duong: ngày 16/01/2020. 
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J\L BAN THU (NG VEJ 
3 7:j,  ,)TU T!CH 

BAN CHA,6  NANH 
LIEN 

QUAN1 

Trircrng Th Minh Dung 

IV. TO CHtC THE)'C ffltN: 
1. Thành lap Ban to chfrc: 

- Dic Trixang Thj Minh Dung — ChU tjch LDLD qun 1 Trir&ng ban 
- Die Hurnh VTnh Lm — Phó Chü tjeh LDLD qun 1 Phóban 
- Die Ha Thi Thu Dinh — UVTV LDLD qun 1 Thành viên 
- Die Nguyn Ng9c Dan — UVTV LDLD qun 1 Thành viên 
- Die Hoàng Thj Ha —TJVBCHLDLD qun 1 Thành viên 
- D/c Hu5'nh Ngçc Hôa — CB Chuyên trách LDLD qun 1 Thành viên 
- Die Hira Trung Nghia — CB Chuyên tráeh LDLD qu.n 1 Thành viên 

2. Phân cong thic hin: 

2.1. Di vó'i Lien doàn Lao d3ng quIn 1: 

- Phát hành thu môi dãng viên duçic tuyên ducmg; tham mini van bàn huy 
dng doàn viên Cong doàn mi tu; CNVC-Lf) tham dir chuo'ng trinh và Ban 
Chap hành CDCS tham dir. 

- Tng hçp danh sách dãng viên ducic gid thiu, xét ch9n và trInh 
Thu&ng tc.LDLD qun 1. 

- Phát hành K hoach, giy mô'i dn CDCS. 
- Dim danh Lnh dao  và cung cp danh sách eho nguôi dk chuong trInh. 
- Phãn cong can b phii trách don tip dai  biu, phiic vi nuâc ung cho 

di biêu ngoài hi tnxOng, chiip ành và dang tin trén cong thông tin din tir cña 
LDLD qun 1. 

2.1. DEi vói Cong doàn cc" só: 
Xét ch9n guong sang dàng viên theo tiêu ehI nêu trên gCri v Lien doàn 

Lao dng qun 1 chm nhât den ngày 08/01/2019. 

Ban Ththng vi Lien doàn Lao dng qun 1 d nghi các dcin vj trin khai 
thirc hin d Chucing trInh Tuyên duong "Gucing sang dàng viên" nãm 2020 
nhân kS'  nim 90 nàm Ngày thành l.p Dãng Cong  san Vit Nam (03/02/1930 - 
03/02/2020) d.t kt qua t&. - 

No'i nhIn: 
- Ban Tuyên giáo LDLD TP; 
- Ban Tuyên giáo, Ban Dan vn Qun üy Qi; 
- Ban Chap hành LDLD.Q1; 
- Cong doàn ca s; 
-LuuVT. 
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LIEN DOAN LAO DONG QUN 1 CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
COCS  Doe lap — Tu' do — Hanh phüc  

DANH SACH 
BE XUAT TUYEN DU'ONG "GU'ONG SANG BANG VIEN" NAM 2020 

Stt 
Ho và ten 
Näni sinh 

Cong doan co sO' 
So din thoi 

Chirc vii Kiêm nhim côngtác 

üy 
viên 

Dãng 

Bang üy 
cap trên 

Dánhgiá kt qua 
narn 2019 

Torn tat thank tIch cá nhan 

CT PCT 
BT 
CB 

PBT 
CB Chi 

b 
cocs Bang 

viên 
1 
2 
3 
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TM. BAN CHAP HANH COCS 
(kj ten, dóng dá'u, ghi rö h9tên) 
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