
LIEN DOAN LAO DONG TP.HO CHI IvllNH CONG HOA XA HOT CHU NGHIA VIT NAM 
LIEN BOAN LAO BONG QUiN 1 Bc 1p - Tir do - Hinh phñc 

So: OL /KH-LDLD Qun 1, ngày tháng 01 nám 2020 

KE bACH 
Phát dng phong trào thi dua yen niroc 

trong cong nhân, viên chfrc, lao dng nàm 2020 

Näm 2020, nàm thir hai trin khai thirc hin Nghj quy& Dai  hi XII Cong 

doàn Vit Nam và Di hi XI Cong doàn Thành ph& näm thu ba thrc hin Nghj 

quyt Dai  hi XII cong doàn Qun 1; nàm din ra Dti hi Dãng các cp, tin tó'i 

Dai hi  dai  biu toàn quc 1n thu XIII cüa Dãng; kST nim 90 nàm ngày thành 1p 

Dâng Cong san Vit Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), 130 näm ngày sinh Chñ tjch 

H CM Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), 75 näm Quc khánh Nuóc Cong  hôa Xâ 

hi Chü nghTa Vit Nam (02/9/1945 - 02/9/2020). Gn vci vic thrc hin Chi thi 

s 05-CT/TW ciia B ChInh trj v dy mtnh h9c t.p và lam theo tu tu&ng, do 

dirc, phong each H ChI Minh chuyên d nàm 2020 "Tang cith'ng khó'i dqi doàn 

kIt toàn dan tóc, xay dyng Dáng và h thIng chInh trj trong sçzch, vzmg mgnh" và 

chü d "Dá'y mgnh hogt d3ng van hóa và xáy dyng nêo sIng van minh do thj" do 

Thành ph phát dng và chü d näm "Náng cao ch& lupi'zg hogt d5ng cOng doàn 

ccr sà" do Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam phát dng. D tip tic dy mnh 

phong trào thi dua yêu nuc trong cong nhân, viên chüc, lao dng; hithng i'rng các 

phong trào thi dua do Lien doàn Lao dng Thành phi H ChI Minh và Uy ban 

nhân dan Qun 1 phát dng, Ban Thumg vii Lien doàn Lao dng Qun 1 xây 

dimg k hoach phát dng phong trào thi dua yêu nuóc trong cong nhân, viên chüc, 

lao dng näm 2020, cii th nhu sau: 

I. MJC BICH, YEU CAU: 

1. Thông qua phong trào thi dua yêu nithc, cOng doàn co s& doing viên toàn 

th cong nhân, viên chüc, lao dng (CNVC-LD) phát huy tinh thn näng dng, 

sang t.o, kh.c phic khó khãn phn du hoàn thành các m11c tiêu, chi tiêu, nhim 

vi phát trin kinh t - xà hOi  Qun näm 2020. 

2. DM mói nOi  dung và phuang thuc t chüc các hoat dng thi dua yêu nuic 

theo hithng thit thrc, hiu qua; g.n phong trào thi dua yêu nuóc vó'i vic chäm 10 

bào v quyn, igi Ich hçTp pháp, chInh dáng cho doàn viên cong doàn Va ngui lao 

ding; chCi tr9ng di.y mtnh phong trào thi dna & khu vxc doanh nghip ngoài nhà 

nu&c; tham gia thirc hin phong trào thi dna yêu nuóc näm 2020. 

3. Khen thithng kjp th&i, dung ngu&i, dung thành tIch. Quan tam di tuçmg là 

cOng nhân, vien ch(rc, lao dng triic tip sn xut, cOng tác. Kjp th&i phát hin 
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nhftng guong tiêu biu, nhüng din hInh xu.t sc d h9c tp và nhân rng trong 

phm vi dcm vj, doanh nghip. 

II. NQI DUNG: 

1. Tip tic thirc hin nhim viii phát trin doàn viên, phn du hoàn thành chi 

tiêu k& n.p doàn viên näm 2020. Dy manh  cong tác cp nhat  dü 1iu quail 1 

doàn viên và thirc hin di the doàn viên cOng doàn. 

2. Tiêp tiic dôi mri hot dng chãm lo, diii din bão v quyn kyi Ich 

hqp pháp cüa ngthi lao dng: 

Cong doan co s& dy mnh hm nUa các hoat dng chäm lo igi ich thit thirc 

cho doàn viên. Tp trung nâng cao cht lucrng thucing lugng vâi ni dung v tin 

1inng, cài thin diu kin lam vic, cht luçrng büa an giüa ca trong thOa uc lao 

dng t.p th; dng thi tham gia vói ngui sir dung lao dng có các bin pháp 

chäm lo, cài thin diu kin lam vic, dam bâo vic lam, di sng vat  cht, tinh 

thn cho doàn viên, nguài lao dng. Phi hçp giám sat vic thrc hin các ch d 

chinh sách lien quan dn quyn và lçii Ich hcrp pháp, chInh dáng cüa nguèi lao 

dng nhir: Tin hrng, tin thu&ng, BHXH, diu kin lam vic, An toàn v sinE 

lao dng... gop ph.n ngän ngüa, han  ch các tranh chp lao dng. 

Chü dng k k& các thôa thuan vi các di tác nhm mang 1aj  cho doàn viên 

cong doàn nhiu san ph.m, djch vi t& vói giá ixu dài qua chuang trInh "Phüc igi 

danE cho doàn viên". 

3. Tang cirô'ng cong tác tuyên truyên, giáo diic; tip tuic phát trin các 

phong trào thi dua yêu niroc trong cong nhân, viên chfrc, lao dng gn vói 

thirc hin có hiu qua Chi th 05-CTITW: 

Tp trung tuyên truyên nâng cao nhan  thüc v quyn, trách nhim cüa Cong 

doàn và cüa doàn viên COng doàn. Tang cumg tuyên truyn, giáo dçic nâng cao 

bàn linh chInh trj, trInh d h9c vn, chuyên mOn, k5 nAng ngh nghip, tác phong 

cong nghip, kr  luat lao dng cho doàn viên, nguii lao dng. T chcrc t& các hoat 

dng trong "Tháng cOng nhân" l.n thtr 12 gn vi "Tháng hành dng v an toàn 

v sinE lao dng" ln thu 4 nãm 2020. Tang cuông tham gia xây dimg Dãng, 

chInh quyn trong sach  vi:tng  manh;  chü tr9ng cOng tác giói thiu phát trin dàng 

trong các doanh nghip khu vrc ngoài nhà nuâc. 

Phát dng phong trào thi dua sang t.o trong lao dng, cài cách hành chInh 

ngay trong hoat dng cOng doàn, dóng gop vào thçrc hin chü d nàm 2020 cüa 

Thành ph. Van  dng di ngü can bO khoa hc k5r  thuat, cOng nhân, viên chirc, lao 

dng dang cong tác trong ngành, lThh virc Co lien quan nghiên cCru, 1rng diing các 
tin b khoa hQc, k thuat, cOng ngh mi vào san xu.t nOng nghip d tao  ra các 
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san phrn vi nng sut cao, ch.t luçTng t&, tirng bithc chim lTnh thi trirtmg trong 

nuoc. 

Tuyên truyn Ng quyt s 35-NQ/TW ngày 22/10/20 18 cüa B ChInh trj 
khóa XII v thng cuô'ng bâo v nn tang tiz tithng cña Dãng, du tranh phàn bác 
các quan dim sai trái, thii djch trong tInh hmnh m&i; tip tiic trin khai thirc hin 

hiu qua CM thi s 19-CT/UT ngày 19 tháng 10 näm 2018 cüa Ban Thu&ng vi 

Thành üy v thc hin cuc vn dng "Ngui dan thânh phi H CM Minh không 

xâ rae ra du&ng và kênh rch, vi Thành ph sch và giàm ngp nixâc" và CM thi 

s 23-CTITU ngày 25 tháng 7 nm 2019 cüa Ban Thi.thng vi Thành üy v thng 

cuèng 1nh d.o, clii d.o nang cao hiu qua cong tác quàn 1 nhà nuàc v trt tr 

xây dmg trên dja bàn Thành ph& Ph bin v các quy djnh cüa pháp 1u.t v bào 
v môi tnr?mg, nghiêm cm các hành vi xà. rác thai cong nghip, rác thai nguy hi 

ra dthng, nai cong cong lam mt v sinh, ô nhim mt dt, ngun nuóc, ânh 

hu&ng dn sic khóe cong  ding dan cu. 

Tip tiic di mó'i, nãng cao hiu qua thc hin cong tác dan vn trong h 
thng Cong doàn Qun 1, thng cuông di mri ni dung, phucmg thirc hoat dng 

hithng 1rng chñ d nm 2020 "Day mnh hoat  dng vn hóa và xây dçrng np sang 

vn minh do thj". hithng ho.t dng v cci sà nhm t.p hcip, phát huy mçi nguôn 
1c, s(rc sang t.o cña giai cp cong nhãn trong sir nghip xây drng và phát trin 

qun 1 

4. Cong doàn co so' t chfrc trin khai, thi1rc hin tt K hoch s 
72/KIL-TLBngày 17/9/2019 cüaBoàn Chü tjch Tng Lien doàn Lao dng 
Viçt Nam ye to chirc cac hot dçng ky 111cm 90 nam Ngay thanh 1p  Bang 

Cong san Vit Nam (03/02/1930 - 03/02/2020). 

5. Nâng cao hiu qua cong tác tài chInh cong doàn: 

Sü ding hiu qua kinh phI cong doàn theo Ng quyt 07b/NQ-TLD ngày 
21/01/2016 cüa Tong Lien doàn; thirc hin np diêu chinh giãm clii hành cbinh và 
clii hoat dng phong trào theo Nghj quyt 9c/TLD; thng cung kim tra, giám sat 

vic thirc hin cong tác quàn 1 tài chInh trong h thong cong doàn; nãng cao 1 

d toán, quyt toán tài chInh cüa cOng doàn cci s&. 

III. TO CIIU'C THIJC T1TFN: 

D phong trào thi dua dat  hiu qua thit thirc, cong doàn Ca s cn tp trung 

t chrc phát dng phong trào thi dua trong nm 2020 theo 03 dqt ci th nhu sau: 

Dot 1: Tü du näm 2020 den ngày 3 0/4/2020: t.p trung day manh  phong trào 

"Müa xuãn", phong trào thi dna "Giôi vic nuc, dam vic nhà", phong trào thi 

dna "Lao dng giOi, Lao dng sang tao".  Các phong trào thi dua tp trung hithng 

v chào mi'rng kSr nim 90 nàm Ngày thành l.p Bang Cong san Vit Nam 
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crng Thi Minh Dung 

(03/02/1930- 03/02/2020) và d.i hi Däng i c sà; kr nim 45 nãm Ngày Giài 

phóng hoân toàn niin Nam, thng nh.t dt ni.thc (3 0/4/1975- 3 0/4/2020). 

Drt 2. T1r ngày 0 1/5/2020 dn ngày 31/8/2020: tp trung dy manh  phong 

trào "Bàn tay yang", "On l thuyt, luyn tay ngh thi thg giôi" gn vói chii d 
"C'hào mfmg Dgi h3i thi dua yêu nzthc và Dçi hç3i dcii biê'u toàn quó'c ln thi XIII 

cza Dáng". Trgng tm  là th chc các hoat dng "Tháng Cong nhân" 1n thir 12 

nàm 2020; kSr nim 130 nm Ngày sinh Chñ tjch H CM Minh (19/5/1890-

19/5/2020); T chüc thi dua kS'  nim 91 nm Ngày thànhl.p Cong doàn Vit Nam 

(28/7/1929- 28/7/2020); t chirc các ho.t dng chào mrng D.i hi TM dna yêu 
nin9c trong cong nhãn, viên chüc, lao dng toàn quc ln thCr X, Di hi Thi da 

yêu nu&c toàn quc ln thu x, d.i hQi dng các c.p và Di hOi dai biu toãn quc 

ln thu XIII cña Dãng. 

D91 3: Tü ngày 01/9/2020 dn ngày 31/12/2020: T chirc Hi thi Tay ngh 

nãm 2020 lit cp Ca sâ dn c.p q4n;  t chi.rc các hot dng thi dna thit thc, da 

dng, phong phü, thu Mit dông dào CNVC-LE) tMim  gia l.pthành tIch chào mrng 

75 nm Cách rnng tháng 8 và Quc khánh nithe Cong  hôa Xã hOi  Chñ nghTa Vit 

Nam (2/9/1945 - 2/9/2020); thi dna nithc rat phn d.0 hoãn thành t& nhim vi 
chInh trj nm 2020 và các cM tiêu kinh t - x hi giai don 2016 - 2020. 

Cn dux VàO diu kin ci th cüa tirng dan vj, doanh nghip, cong doãn ca sO' 

tranh thu s1.r cM dao  cüa các c.p üy dãng, chü dng phi hcip vài chInh quyn, 

lânh d.o don vj có k hoch t chüc phát dng phong trào thi dna vth các miic tiêu 

ci th, thi& thirc, phii hcip v6i tüng ngành ngh& lo?i hinh don vj, doanh nghip. 

Trên dày là K hoch phát dng phong trào thi dua yêu rnthc trong cong 
nhân, viên chute, lao dng nm 2020, d ngh Ban ch.p hãnh cong doàn cci sO' cn 
cur k hoch trin khai thirc hin và t churc tuyên duang các t.p th, cá nhân tiêu 
biu trong các phong trào thi dua; phát hin, xây dirng, bi duOiig yà nhân rng 

các din hInh tiên ti&i. 

Noinhin: 
- Ththng trixc LDLD tharth pho; 
- Ban ChInh sách-Pháp 1ut LDLD thành pho; 
- ThiRmg trrc QU-HDND-UBND- UBMYFQ Q.1; 
-BanDãnvnQunüyqun1; 
- Các CDCS tnrc thuôc; 
- Liru: VP, CSPL, CNTT. 
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