
LIEN DOAN LAO DNG TP.HO CHf MINH 
LIEN DOAN LAO BONG  QUN 1 

CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Bc 1p — Tir do — Hanh phüc 

S& 02 /KH-LDLD Qun 1, ngày I5 tháng OL nãin 2020 

KE HOACH 
T chfrc Tháng hành dng "Thành phô sich - Thành ph van hóa 

müng Xuân Canh T 2020, mtrng Bang 90 näm" 
(ti ngày 15 tháng 01 den ngày 15 tháng 02 nám 2020,) 

Thirc hin K hoach s 89/KH-UBND ngày 10/01/2020 cUa Uy ban Nhân dan 

Thành ph và K hoach  s 03/KH-LDLD ngày 15/01/2020 cüa Lien doàn Lao dng 

Thành ph v vic t chirc Tháng hành dng "Thành ph sach  - Thành ph van hóa 

m&ng Xuân Canh T 2020, musng Bang 90 11am". Ban Thi.thng vçi Lien doàn Lao dng 

qun 1 xây dirng k hoach  hoat dng vói các ni dung nhu sau: 

I. MUC filCH - YEU CAU: 

- Trin khai thirc hin Tháng hành dng "Thành phd sgch - Thành p/id van hóa 
mi'mg Xuán Canh 73 2020, mimg Dáng 90 nàm" Eli ngày 15 tháng 01 dn ngày 15 
tháng 02 nãm 2020, nhm to chirc các boat  dng khi dng "Nám ddy mgnh hoat 

dng van hóa và xáy dy'ng nêp sô'ng van minh do thj ", gop phn tao  không gian xanh — 

sach — dçp d cong nhân, viên chrc, lao dng Thành ph vui Xuân, don Tt Canh T 

näm 2020. 

- Van dng toàn th can b doàn viên, cong nhân, viên chrc, ngui lao dng thirc 

hin nht:tng cong trInh, phn vic thi& thirc, c11 th gop phn xây dung np sang vAn 

minh do thi. 

II. NQI DUNG HOAT BQNG: 

- T chüc phát dng dng bat  trong h thng Cong doàn ra quân Tháng hành 

dng "Thành phd sçzch — Thành phdphd van hóa mirng Xuân Canh Tj 2020, mfrng 

Ddng 90 nám" tr ngày 18 — 22/01/2020 (nQim ngày 24 — 28 tháng Chp Am if cli,): 

T chirc cho doàn viên Cong doàn, ng11i lao dng trong các cci quan, dan vj, doanh 

nghip tng v sinh, d9n dçp truó'c, trong co quail, dan vj; trang trI cay xanh don T&; 
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d9n dçp và giü gin din v sach  — dçp trong su& tháng hành dng "Thành pM sQch — 

Thành M van hóa mimg Xuán Canh T 2020, mfmg Dáng 90 nám "; thiic hin phong 

trào "15phit vi thànhphó' van rninh, sgch dp". 

- Vn dng doàn viên Cong doàn, nguii lao dng tng v sinh, dQn dçp rác thai 

tn d9ng khu vrc cüa nhà, khu lixu tr, khu nhà trç cong nhân; trang trI cay xanh trong 

khuon viên nhà a, khu km trü, khu nhà trç, tham gia vat rác thai và khoi thông dông 

chây các tuyn kênh rach t?i dja phrnmg. 

- Tuyên truyn doàn viên Cong doàn, nguai lao dng, nh.t là cong nhân a 1.i 

thành ph don Tt chp hành nghiêm quy djnh crn ruu bia khi lái Xe; không Xa rae 

tai noi cong cong; tham gia thu d9n rác sau khi các L, hOi  k& thüc; không tham gia 

cô bac,  cá dO và các t nan  xä  hOi  khác; không boat  dng me tin d doan, không d& 

yang ma, han  ch dat nhang nhm dam bâo cong tác phOng chang cháy na dp Tt 

Nguyen dan. 

- Ta chrc các hoat dng van hóa, van ngh gay qu chäm lo CNVC-LD nhân djp 

T& Nguyen dan Canh T nám 2020. 

- Tuyên truyn, phai hgp Ngui sir dçing lao dng kiêm tra trang bj thit bj phOng 

cháy chUa cháy dam bào an toàn phông chang cháy na và an ninh trt t1.r trong dp T& 

Nguyen dan Canh T näm 2020. 

III. TO CH11C THTC HIN: 

1. Dôi vói Lien doàn Lao dng qun 1: 

- Xây drng k hoach phai hçip ta chcrc Ngày ra quân hu&ng rng Tháng hành 

dng "Thành pM sqch — Thành pho' van hóa mfmg Xuán Canh Tj 2020, mf'ng Dáng 

90 nám" cp; djnh hurng và trin khai nOi  dung ta chüc các hoat  dQng cho các cong 

doàn ca s& truc thuôc. 

- Ta chüc di thäm, dng viên lixc hrçng bác si tai  bnh vin Qun 1 và cong nhân 

v sinh thirc hin thim v1i tang v sinh trên dja bàn qun nhUng ngày tri.râc và trong 

Têt. 

2. Dôi vO'i Cong doãn co s&: 

- Can cü tInh hInh thirc tin cüa co quan, dan vj ma ta chrc các boat dng phü 

hcip gn vat k hoach chäm lo T& Canh T näm 2020. 
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1LN THIfQNG \T[J 

PHO\CHU TICH 
5ANCHAPHAN \- 

.2:1 

nh Vinh Lam 

- Phi hcTp vth chInh quyn, ngithi sfr dçing lao dng chäm lo di sng 4t cht, 

tinh thn cho CNVCLD, chü tr9ng các trung hçp dtc bit khó khàn. T chüc thng v 

sinh, d9n dçp tnrâc, trong ca quan, dGn vj; trang trI cay xanh; d9n dçp và giQ' gin dan 

vj sch — dçp trong su& tháng hành dng "Thành pho' sçzch — Thành pho' van hóa 

lm'n?g Xuân Canh Tj 2020, mzing Dáng 90 nám "; vn dng can b, ngi.thi lao dng 

thrc hin tht các ni dung trên. 

- Ban Thuè'ng vi Lien doàn Lao dng qun 1 d nghj các CDCS to chrc thirc 

hin các hoat  dng  tai  dan vj. Sau dçTt hot dng báo cáo k& qua v Lien doàn Lao 

dng qun 1 tru'o'c ngày 16/02/2020. 

Trên day là K hoch th chüc thirc hin Tháng hành dng "Thành ph6 szch — 

Tliành ph van hóa màngXuân Canh Tj 2020, mà'ng Dãng 90 nám" cüa Lien doàn 

Lao dng qu.n 1, d nghj Ban chp hành cong doàn ca s trirc thuc tIch crc trin 

khai thirc hin và báo cáo kt qua dáng tin d v Lien doàn Lao dng qun 1 d tng 

hçip báo cáo theo quy djnh./. 

Noi n/ian: 
- Ban Tuyén giáo LDLD TP "di b/c"; 
- Ban Dan vn Quan  Uy Q1"d b/c"; 
- Ban Tuyên giáo Qun üy Q1"d b/c"; 
- CDCS trtrc thuôc "d thlhiên"; 
- Luu: VT, TG, dang website, email. 
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