
LIEN DOAN LAO DONG  TP. HO CHI MINH CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 

LIEN DOAN LAO BONG QU4N  1 Dc 1p - T' do - Hnh phüc 

S: /KH-LDLD Qu4n 1, ngày.!D thông 10 nãin 2021 

K HO1CH 
To chü'c các hot dng chAm to Tt Nhâm Dan nm 2022 

cho doàn viên cong doàn, cOng nhan, viên chfrc, lao dng Qun I 

Thirc hin K ho.ch s 51/KH-LDLD ngày 08 tháng 10 nãrn 2021 cüa Ban 
Thung v1,l Lien doàn Lao dng Thành phô Ho ChI Minh ye vic to chirc các hoat 
dng chäm lo let Nbâm Dan närn 2022 cho doàn vien cong doàn, cong nhân, viên 
chüc, lao dng thành phô. Nhäm tO chüc thành cong các hoat dng chào rnrng 92 
näm Ngày thành 1p Bang Cong' san Vit Nam (03/02/1930-03/02/2022), Ban 
Thumg v. Lien doàn Lao dng Qun 1 xay dirng kê hoach tO chic các hoat dng 
chäm lo cho doàn viên cOng doàn, ngithi lao dng nhân dp Têt Nguyen dan Nhâm 
Dan näm 2022 vi nhüng ni dung chü yêu nhu sau: 

I. MTJC DICH, YEU CAU: 
1. Miuc dIch: 
Chäm lo thi& tIc cho Doàn viên, cong nhân, viên chirc, nguñ lao dng 

(CNVC-LD) nhân djp tét Nhâm Dan näm 2022, vói phxong chãm "Tt Ca doàn 
viên, ngu?ri lao dng den có Têt"; phát buy vai trô cüa to chüc Cong doàn, phOi hcp 
vâi ngtri sü ding lao dng chäm 10 cho nguô'i lao dng Va giám sat ngithi sfx dirng 
lao dông thirc hin dung các chê d, chinh sách theo quy djnh cüa pháp lust,  hn ché 
xây ra tranh chap lao dng; dng viên doàn viên cOng doàn, cong nhân, viên chüc, 
ngtrO'i lao dng yen tam lam vic, gàn bó lâu dài vâi Co quan, don vj, doanh nghip 
nhât là doàn viên và nguôi lao dng bj ành huâng bi djch bnh Covid-19. 

Các cong doàn Ca sâ (CDCS) chii dng phi hqp vi thu trung co quan, don 
vj, lãnh dao  các doanh nghip xây drng kê hoch chàm lo Tet thiêt thirc cho doàn 
viên cong doàn, ngu'ài lao dng, dam bào day dü chê d chInh sách dê ngu'i lao 
dng an tarn lao dng san xuât. 

Tang cuông di thoai, thirong lucmg vci ngi.thi sü' diing lao dng cOng khai rng 
rãi sap xêp, bô tn các phuong an lao dng phü hçp, dam bâo vic lam, tiên luang cho 
ngui lao dng. V.n dng ngithi lao dng chia sé khó khãn vâi doanh nghip trong 
cong tác chàm lo let; tiêp tic tuyên truyên nguri lao dng dông hành, gän bó cüng 
doanh nghip âé tr& lai  lam vic ding th&i gian sau nhQng ngày nghi Têt Nguyen dan 
de thông suôt san xuât kinh doanh cia doanh nghip. 

2. Yen cu: 
Cong tác chàm lo Tt phài duc t chic thçrc hin dng b tr cp qun den cOng 

doàn co S, phâi dam bào rni doàn viên cong doan kho khän dêu duc chäm lo 
trên tinh than "Tat cà doàn viên, ngu6'i lao dng deu có Tet". 

Ip trung huy dng thi da các ngun 1rc xä hi, nht là vn dng ngui si:r 
dvng lao dng chung tay cüng tO chi'rc cong doàn dê chäm lo cho can b cong 
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doàn, doân viên cong doàn, ngtri lao dngtrong djp Tét Nhâm D&n 2022; sr diing 
có hiu qua nguôn tài chInh cong doàn, nguôn tài chInhvn dng; cong tác chãm lo 
Têt phãi thrgc to chüc cong khai, minh bach  trong tp the ngthi lao dng ti co quan, 
dan vj, doanh nghip. 

Xây drng các phuo'ng an th chrc trong diu kin bInh ththng mi và phài 
tuân th các bin pháp phông, chông djch Covid — 19 do chInh quyên dja phuang 
ban hành, khuyên cáo cüa ngành y tê. 

II. NQI DUNG HOAT BONG: 

1. Tham gia vó'i ngtrôi sfr ding lao dng xây dirng phuong an chi trã lu'ong, 
thtrOng Têt cho ngu'ôi lao dng: 

Tháng 11/2021, Cong doàn co sà chii dng tham gia vâi ngi.rii sà diving lao dng 
xay drng kê hoch nghi Têt, phucing an chi trá krang, thuông và các khoãn phñc lçii 
khác cho ngui lao dng trong dip  Tét Nguyen dan; sOm có thông báo cong khai thai 
gian trã luang, thir&ng và ljch nghi Têt cüa doanh nghip dê nguôi lao dng an tam 
san xuât. 

Lien doàn Lao dng Qun 1 phi hqp ca quan BHXH, ca quan quân l nhà 
nuâc v lao dng tai  dja phuang rà soát và näm bat danh sách các doanh nghip 
dang khó khãn (nq BHXH, th'Lthng xuyên chrn trá luang hoc dang nc luong 
ngui lao dng, doanh nghip thông báo không có khã näng chi trá hrcing, thu'&ng 
TM...) d tham muu cho Qun üy, Uy ban nhân dan crng ,các ban ngành chüc näng 
tham gia cl'lng ngu1i sü dçtng lao dng phôi hcip, giâi quyêt. 

2. To chüc các hot dng chãm lo Tt: 

2.1. B8i tu'çrng chàm 10: Là doàn viên cong doàn, ngllài lao dung thuc các di 
tucrng nhu sau: 

- Bj tai nan  lao dng, mc bnh nghê nghip có hoàn cánh khó khàn; có vp hoãc 
chông hoc con mac bnh nan y, bnh hiêm nghêo. 

- Mat vic lam hoc không có vic lam on dnh do ãnh huâng bâi dch bnh 
Covid- 19 (tri.r&ng hgp cá vg, chOng dêu bj ành hu&ng, së xem xét ho trY them 01 
phân chäm lo); nü' dang mang thai hoc nuôi con nhO duri 6 tuôi có hoàn cánh khó 
khän. 

- Bj nçi krang, tam  hoãn, chm dth hçp dông lao dng, hgp dng lam vic; nguäi 
lao dng tai  doanh nghip g.p khó khãn phâi thu hçp san xuât, ngüng hoat dng, giãi 
the, phá san, doanh nghip di di di nai khác, ngui sr drng lao dông bO trn ho.c 
không có thu&ng Tet tr ngày 31/10/2021 den 31/01/2022. 

- Y, bác s, can b yt lam nhim v11 phông chng djch Covid-19; các Khu cách 
ly tp trung, các chôt kiêrn soát phông chông djch; các cong nhân lam vic a mOi 
truông khó khn, nguy hiêm, dc hai;  các nghip doàn, nhóm tré, các don vj sr 
nghip cOng 1p, ngoài cong l.p và djch vi1  thuong mai  bj ành hu&ng trirc tiêp bai 
dich bnh Covid-1 9. 

- Là bnh nhân FO dang diu trj có hoàn cành khó khän. 

- Nguai lao dng có hoàn cánh khó khãn tai  nhUng doanh nghip chua thành 1p 
CDCS nhung dã thirc hin kinh phi cong doàn. 



- Doàn viên cong doàn, con doàn viên cong doàn dugc rnO tim theo chixcing trinh 
"Trái tim nghia tInh" ti'i näm 2012 den nàm 2021. 

- Doàn viên cong doàn hoàn thành t& nhim vy., có chI vucm len trong cuc 
sOng; lao dng giOi, lao c1ng sang tao tai ca quan, dan vj, doanh nghip. 

- Doàn viên cOng doàn tham gia t& cOng tác phông, chng dch Covid-19; tham 
gia có hiu qua trong lao dng san xuât. 

* Nguyen tc xét chain lo TIt tI cong doàn cc sà tnthc, tnthng hp khó khàn 
hen dé xuát Lien doàn Lao a'ng Qun]. 

* Các tiithng hcip khó k/ian a4ç5t xuá't khác k/iOng Co trong các tiêu chI quy d/nh 
theo ké hogch, Ban Thu'&ng vi Liêr doàn Lao dng Qun 1 xern xét, quyêt dfnh chárn 
to theo thám quyên ('can ci'c theo dé xuát cza cDCS,). CDCS 1p  dan/i sách darn báo 
thng dOi twcfng và chju trách nhiêm ye danh sách dê xuát. 

Lwu 5: doàn viên cOng doàn, nguài lao dng chi nh4n  m5t hInh thá'c chàrn to. 

2.2. Thäm Va tng qua doanh nghip thic hin tot các chInh sách ye iao 
dng, tham gia tot cong tác phông chng d!ch  Covid-19 và dam bão san xuãt; To 
cong nhân t, quail; Khu hru trü; Bnh vin diêu trj Covid-19; Khu cách ly tp 
trung; Chü nhà tr9 thirc hin tOt vic mien, giãm giá tiên thuê tr9 dông hành 
cüngngrô'ilaodng: 

Lien doàn Lao dng Qun 1 tham mini cho Ban thumg vil Qun üy thäm và 
tang qua Têt dng vien doàn viên cong doàn, nguäi lao dng hoàn cãnh khó khän tai 
da phucng, don vj; to chirc thärn và tang qua các doanh nghip thirc hin tot BHXH, 
thuê, không giàm lucmg, dam bào san xuât, thirc hin tOt trich np kinh phi cOng doàn 
và tham gia tot cOng tác phông chOng djch Covid-19; các Khu lu'u tri, Bnh vin diêu 
tn Covid- 19, Khu each ly tp trung, To cong nhãn t1r quân, các chü nhà tr9 thc hin 
tot vic min, giâm tiên thuê tr9 tao  diêu kin cho cOng nhân, ngi lao dng on dnh 
cuc song và các don v tnirc xuyên Têt Nguyen dan. 

2.3. Hçp mt, tng qua Ban Chap hành nghip doàn, doàn viên nghip doàn 
có hoàn cãnh khó khán: 

T chirc h9p mt và tng qua Ban Ch.p hành nghip doàn, doàn viên nghip 
doàn có hon cnh khó khn. 

Liru ': Mi eá nhân chi nhân it hInh thrc chäm lo tai  môt cap cOng doàn. 
3. Chirong trInh "Tm ye nghia tlnh" trao tng ye xc, ye tàu, ye may bay 

cho doàn viên cong doàn và ngu'ôi lao dng: 
Vn dng các doanh nghip trên dja bàn Qu 1 Co chInh sách t.ng ye tàu, ye 

Xe, ye may bay hoc uu dài ye giá ye cho doàn viên cOng doàn, nglxYi lao dng có 
hoàn cành khó khàn trén dja bàn Qun 1 ye quê don Têt. 

C nhQ'ng don vj, doanh nghip có diu kin, Lien doàn Lao dng Qun 1 và 
Cong doàn co s& 4n dng ngi.r?ñ s1r diing lao dng to chi.'rc các chuyén xe dua và don 
cong nhân lao dong ye qué; van dông sir dung lao &ng ho trci tiên V Xe, ye tIu hOa 
hoc ye may bay cho cong nhãn lao dng tai  doanh nghip. Phôi h9p vn dng các 
doanh nghip tham gia chuong trIrth "Tam ye nghTa tInh" bang vic tham gia tO chirc, 
trao qua cho cong nhân ye qué don Têt. 



3.1. Diêu kin tng ye Xe: 
- Doàn vién cong doàn tIch circ  tham gia các hot dng Cong doàn, hoàn thành 

tot nhim vi chuyên môn, khOng vi pham k' lut, có hoàn earth khó khän, có xác 
nhn cüa cOng doàn co sâ 02 näm lien chua có diêu kin ye quê don Têt. 

- Doàn viên cong doàn bj chm dt hqp dng lao dng, hqp dng lam vic 
nlurng không dü diêu kin htrâng trçi cap that nghip; don viên cOng doàn khOng cO. 
giao kêt hcp dOng lao dng bj mat vic lam do ãnh hu&ig bài di djch Covid-19. 

3.2. Chuong trInh ye tàu hôa: 
T chirc chuong trInh "Chuyn tàu mi'ia xuân" 1.n 2: h trçl 100% ye tàu dua các gia 

dInh doàn viên cOng doàn tiêu biêu (ca vg, chông, 02 con dirâi 16 tuOi) Co nhu cau ye 
quê don Têt. 

* Diêu kin xét trao ye tàu: dt 01 trong nhUng tiêu chI sau: 

- Vg hoc chng là doàn viên cong doàn duçxc ngu?i sr ding lao dng dánh giá 
hoàn thành tOt cong vic 02 nãm trO' len, có hoàn cânh khó khàn (nãm 2019, 2020) và 
02 näm không ye quê don Tét, không vi pham k' lust (uu tiên cong nhân lao dng lrirc 
tiêp sn xuât ti doanh nghip, sau do rnâi xét tang nhân viên khôi hành chinh sr nghip). 

- Co sang kin câi tin k3 thu.t duqc áp dung vào thirc t mang l.i hiu qua thit 
thisc, ducxc nguai su dung lao dông cong nhãn, gia tn lam ku tu 15 triêu dông trcr len 
hoc gop phân rñt ngan duçuc quy trInh san xuât, rat g9n ho so gop phãn cái tiên lam lçii 
cho doanh nghiêp. 

- Riêng các lruO'ng hçup là doàn viên cong doàn, nguô'i lao dng chua 1p gia dInh, 
dä ly hon hoc vçr/chong mac bj bnh hiêm nghèo, có hoàn canh d.c bit khó khän xem 
xét quyêt djrih trao tng ye tàu. 

Hinh thrc trao tang ye thu boa: Lien doân Lao dng Qun 1 phi hqp Cong ty 
CO phân du&ng sat Sài Gôn to chüc thrc hin hoc doàn viên t1r dãng k mua ye (co 
quy djnh mrc kinh phi tOi da cho tmg tuyên cii the theo huóg dan cüa Ban Tài 
chInh LDLD Thành phô Ho ChI Minh). Kinh phi chi t1r nguôn tài chInh cüa Lien 
doàn Lao dng Qun 1, dam bâo nguyen täc tài chInh, thu tc thanh, quyêt toan. 

3.3. Diu kiin tng ye may bay: dat  01 trong các tieu chI sau: 

- Doàn viên cOng doân CO hoàn cânh khó khãn, 02 näm không v quê don 14t va 
Co sang kiên cài tien kS  thut ducuc áp dung vào thrc te mang iai hiu qua thiêt thirc, duçuc 
ngucn su dung lao dông cOng nhâri vcn gia fri lam lcui tu 50 tneu dông trcc len hoäc gop 
phân r1it ngn dugc quy trInh san xuât, nit gçn ho so gop phân cãi tien nhffiig ton tai It 
nhât 05 näm, không bi. xü 11 k lu.t. 

- Doàn viên cong doàn, ngthi lao dng dat  giâi thuOTlg Nguyn Dic Cãnh, giái 
thithng Nguyen Van Linh, Bang khen lao dng sang tao  cña Tong Lien doàn Lao dng 
Vit Nam, doat giâi thu&ng 28/7, giâi thu&ng Ton DOc Thang giai don tr nãm 2020 
—2021. 

HInh thirc trao tang ye may bay sê do doàn vién t1r dàng k mua ye hang ph 
thông (co quy djnh mü'c kinh phi tôi da cho trng tuyen ci the theo hu&ng dn cüa tài 
chinh) và thirc hin thu tic quyet toán và chi kinh phi t1r ngun Lien doàn Lao dông 
Qun 1, dam bâo nguyen täc tài chInh, thu tiic thanh, quyet toán. 
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4. Day mnh thrc hin các chucng trinh "Phüc Iqi cho doàn viên": 

Lien doàn Lao dng Qun 1 t chc "Ngày hii CNVC-LfY' d thirc hin các 
gian hang khuyên mãi, giãm giá các mt hang, san phâm thiêt yêu và day rnnh 
thirc hin cuc 4n dng "Nguäi Vit Nam uu tiên dung hang Vit Nam". (së có 
kê hoach triên khai riêng) 

Lien doân Lao dng Qu.n 1 tip tiic phM hçip vâi các di tác dã k kt chuung 
trmnh "Phüc iqi cho doàn viên cong doàn" hoc các dôi tác dã k kêt vi TOng Lien 
doàn Lao dng Vit Nam, Lien doàn Lao dng Thãnh phô dê to chüc thrc hin các 
chung trInh ban hang uu däi giâm giá các san phâm, djch vy. trong djp Tét. Tiêp tic 
thay dôi phuang thüc tham gia chi.rcxng trInh thông qua vic sü ding the doàn viên 
cong doàn, các phiêu giám giá... chdoàn vien cOng doàn, cOng than, viên chirc, lao 
dng có hoàn cãnh khó khän trên dja bàn trong dip Têt. 

Lien doàn Lao dng Qun 1 phi hcp cüng c.p üy, chInh quyn vn dng các 
doanh nghip san xuât, kinh doanh các mt hang nhu yêu phâm, thirc phâm, quân áo, 
djch vit giâi trI trén da bàn có giàm giá phic vy. cho cong nhân lao dng. 

5. T chu'c chtrong trinh van hóa, van ngh cho doàn viên, ngirôi lao dng 
vui xuãn, don Tét. 

CDCS phi hcip vâi ngui sir ding lao dung d th chüc các chuang trInh thiêt 
th1rc - vui tuoi - an toàn - tiêt kin trong "Tat sum vây" t?i  các doanh nghip Co 

dông lao dng trên dja bàn. Cong doàn cci s& phôi hqp các chü nhà tr9, ban quân 1? 
các khu luu trü có dOng cong nhân lao dng to chuc các chucing trmnh van ngh, 
hi thi gói bánh tét, bánh ch'irng, trang trI mâm ngü qua, cành dào, hoa mai Têt, vui 
Têt càng ngithi lao dng... t?o san chth bô Ich cho cOng nhân, viên chirc, lao dng 
don Têt tai  Thành phô. 

Phi hcrp vâi các dm vj, t chüc các sir kin van hóa, rap chiu phim, san khu, 
Hi Hoa Xuân, các khu vui chth giài trI. . .dê dê nghi ho trçi và mua tang ye cho doàn 
viên cong doàn, ngui lao dng thy. hthng các chucing trInh vui xuân khi a lai don 
Têt cung Thãnh phô. 

6. Chirong trInh "Têt Sum vy" nàm 2022: 
Chuong trinh "Tét Sum vy" duqc t chüc tai  các cong doàn c sO, bng 

nhiêu hInh thuc; tüy diêu kin cüa dcn vj, doanh nghip, to chirc "Têt Sum vây" 
vài các hoat dng van hóa, van ngh chào don Xuân lông ghép các hoat  dng 
chàm lo, tang qua cho cho doàn viên cOng doàn, ng'.thi lao dng. Lien doàn Lao 
dng Thành phô và Lien doàn Lao dng Qun 1 ho trg qua tang, cong tác tO chuc 
và phãn cong can b phiic vii, h trç co sà. 

7. To chfrc chirong trInh h9p mat can b Cong In cong doàn huii trI: 
T chüc h9p m.t can b cOng v.n cong doàn huu trI Qun 1 nhân djp Têt 

Nguyen dan näm 2022. 
III. TO CHC TH1C HIN: 
1. Dôi v&i Lien doàn Lao dng Qun: 
1.1. B phçin Chin/i sách phdp /uIt: 
- Xây drng k hoch chãm lo Tt Nhâm Dn nam 2022 và trin khai den các 

Cong doàn co si trrc thuc. 



- Tham mxu th chi.'rc chäm lo và chu.n bj các phucing an t chirc trong diu 
kin phông, chông djch Covid-19. 

- HixOng dn CDCS báo cáo kjp thai tInh hInh doanh nghip na luang, châm 
trá luang dé phân ánh cho LDLD Thành phô, Qun üy và chInh quyên cüng cap. 
Näm chäc tarn tu', nguyen vcng cüa CNVC-Lf); tham gia giâi quyêt kjp thai nhüng 
thãc mac, khiêu nai  c'Cia CNVC-LD ye chê d chInh sách có lien quan den tiên h.rong, 
tiên thurng cuôi näm. 

- V.n dng các dM tác dã k kk Chucmg trInh "Phic lçii cho doàn viên cong 
doàn" có các djch vi hotc các chuang trInh uu dài cho CNVC-LD. 

- Thrc hin báo cáo nhanh tmnh hInh chàm lo Tt và thông tin kjp thai các vn 
dê phát sinh; báo cáo tong hqp kêt qua chäm lo Têt cüa dan vj g1ri cho Ban ChInh 
sách pháp 1ut Lien doàn Lao dng Thành phô theo quy djnh. 

1.2. Bô phin Tuyên gido: 
- Tuyên truyn các hot dng chãm 10 Tét Nhâm Dan näm 2022 trên trang tin 

din t1r, trang "Cong doàn Qu 1"; gi:ri bài viêt cho Ban Tuyên giáo LDLD Thành 
phô, Qun üy. 

- Xây drng K hoach thirc hin rnic 5. 
1.3. Bô plzân Tii chá'c: 
Tham rnmi t chü'c chu'ang trinh h9p m4t can b Cong 4n cOng doàn huu tn 

Qu.n 1 nhân djp Têt Nguyen dan nàm 2022 và thäm, tng qua các dông chI Lãnh d?o 
Lien doàn Lao dng Qun 1 qua các thi kS'. 

1.4. B3ph(mn Tài chmnh: 
Tham mini Hu&ng dan ye toàn b hoat dng chäm lo Tt Nguyen dan Nhâm 

Dan näm 2022. 

1.5. Uy ban kkm Era: 
TO chi.rc giám sat vic thirc hin Ké hoach  chäm lo Tt Nhâm DAn näm 2022, 

nhât là cOng tác chãm 10 cho doàn viên và ngu&i lao dng. 

1.6. Van phbng. 
- Dam báo cong tác hu can phic vii các chuang trinh. 

- ChuAn bj qua phic vii cho toán b chuang trinh hoat dng Tt nãm 2022. 

- Dãng k' môi gCri thi.r mi 1nh do LDLD Thânh ph& lãnh dao Qun và cãc 
don vj lien quan tham dir các hot dng chäm lo Têt. 

- Phi hcip vài b phn ChInh sách Pháp lut tong h9p, báo cáo djnh kS' tlnh 
hInh chäm lo Tét. 

2. Dôi vói Cong doàn co' sO' triyc thuc: 
2.1. D6i vó'i CDCS kizu vtc ngoài n/ia nithe: 
Tham gia vri ngithi sir di.ing lao dng xây dirng k hoach trà lmmg, trã thithng 

và thi gian nghi Tét cho ngithi lao dng biêt de an tarn lam vic; phôi hçp vOi ngtrYi 
sr diing lao dng giài quyêt kjp thOi nhüng kiên ngh j,  vu6ng mac ciia nguâi lao dng 
lien quan den ché d chInh sách nhu: ché d chi trâ tiên h.rang, tiên thuO'ng Tt, ngày 
nghi Tet... 
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Eê xut ngui sü diing lao dng to chUc chuang trmnh "Tam ye nghia tinh" trao 
tng ye Xe, ye tàu, ye may bay cho doãn vien cOng doàn và ng1i lao dng. 

D xut ngi.thi sà ding lao dng t chüc Tt Sum v.y, h9p m.t tat niên, tang 
qua, thäm hôi nguäi lao dng, ngoài vic chäm lo cUa doanh nghip, Ban chap hành 
Cong doãn Co s& can ct'r nguôn kinh phi cüa cong doàn, tO chc các hoat dng chäm 
lo cho doàn viên cOng doàn tai  don vj. 

2.2. D6i vó'i CDCS khu vwc nhà nwó'c: 
Ban ch.p hành CDCS tharn rnliu, phi hçip vâi lãnh dao  dcm v tO chirc t.ng 

qua, thãm hOi CNVC-LD, ngoài vic chãrn lo cña don vj, Ban chap hành Cong doàn 
co s& can cu nguôn kinh phi cüa cong doàn, tO chirc các boat dng chäm 10 cho doàn 
viên cOng doàn tai  don vj. 

* Các cong doàn co s& d.y nnh cac hoat dng tInh nguyen, phát dng các 
phong trao thi dua tham gia lao dng san xuât, gop phân th'çrc hin có hiu qua vào 
phát triên kinh tê - xã hi cUa qun và Thành phô, tham gia phông chOng djch bnh 
Covid-19 nhu các phong trào trong an toàn san xuât, xây dirng vüng xanh, Co quan 
xanh. 

3. Ché d thông tin báo cáo: 
- Ban chip hành CDCS thirc hin báo cáo nhanh kt qua chàm lo Têt vào liic 

11 giô' 00 thfr Tir hang tuân (bat dâi. t 3 1/12/2021 den ngày 27/01/2022) và báo 
cáo tOng hgp kêt qua chàm 10 Têt cüa don vj chm nhât ItIc 11 giô' 00 ngày 
27/01/2022 gi:ri ye Lien doàn Lao dng Qun 1 qua dông chI Dirong Lê Thuân - Uy 
viên Ban chap hanh Lien doàn Lao dng Qun 1, sO din thoai 0984.852.732, Email: 
lethuandl9@gmai1.com  ('rnau dInh kèm). 

Trên day là k hoach  th chrc các hoat dng chàm lo Tt Nhâm DAn nàm 2022 
cho doàn viên, cong nhan, viên chüc, lao dng cüa Lien doàn Lao dng Qun 1, dê 
nghj Ban Chap hành Cong doàn co s& tnrc thuc can cir kê hoach nay triên khai to 
chirc thjc hin. 

Noinhn: 
- Thi.thng tnrc LDLD.TP; 
- Ban CSPL LDLD.TP; 
- Thiiong trirc QU-UBND-UBMTTQ qun 1; 
-Ban Dan vn Qun üyqun 1; 
- Van phông QU-UBND qun I 
- BCH, UBKT LDLD qun 1; 
- CDCS truc thuôc; 
- Luu: VP, CNTT, CSPL. -.. ruo'ng Th! Manh Dung 
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