LIEN DOAN LAO DQNG TP. HO CHI MINH CONG HOA xA HQI CI{J NGHIA VIT NAM
LIEN BOAN LAO BONG QUN 1
Bc 1p - T do - Hnh phüc
S:

/KH-LDLD

Quan 1, ngày

£25thang4 nàm 2021

KE bACH
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Can cir K hoach s 1 8/KH-LDLD ngày 25 tháng 3 näm 2021 cüa Lien
doàn Lao dng Thành ph H ChI Minh v vic t chüc các hoat dng "Tháng
Cong nhân" 1n thir 13 nàm 2021, K' nim 135 näm Ngày Quc t Lao dng
0 1/5. Ban Thu?mg vti Lien doàn Lao dng Qun 1 xây dirng k hoach t chrc
các hoat dng "Tháng Cong nhân" 1.n thu 13 11am 2021 vi nhüng ni dung sail:
I. MuC IMCH, YEU CAU
1. Miic dIch:
- Thông qua các hoat dng "Tháng Cong nhân" näm 2021 d tang cu&ng
doàn kt giai cp, phát huy vai trô tiên phong, näng lirc sang tao cüa cong nhâri,
viên chrc, lao dng (CNVC-LD) trong thrc hin các nhim
phát triên Co
quan, don vj, doanh nghip gop ph.n xây drng và bão v T quc.
- T chirc các boat dng "Tháng Cong nhân" nAm 2021 g.n vi các hoat
dng k nim 135 11am Ngày qu& th Lao dng 01/5 b.t diet và k5 nim 75 näm
ngày Quc t Lao dng 1.n du tiên duçic t chüc tr9ng th ô nithc ta sau khi dt
nuâc giành dc 1p (0 1/5/1946), nh.m thüc d.y s1r quan tam cüa ca h thng
chinh trj và xã hi trong chäm lo xây drng giai cp cong nhân lan mnh dáp trng
yêu cu phát trin dt rnthc.
2. Yêu câu:
- T churc thi& thxc các boat dng "Tháng Cong nhân" gn vói Tháng
hânh dng v An toàn, v sinh lao dng nàm 2021 và k nim 135 näm Ngày
Quc t Lao dng 01/5 có tr9ng tam, tr9ng dim, chñ yu t chirc tai co sa, thu
hut dông dào doàn viên Cong doàn, CNVC-LD tham gia.
- Các c.p Cong doàn chü dng tham mini vai c.p üy dãng, chInb quyn,
d xut ngtrôi sir diing lao dng d chi dao và phM hcp t chiIrc các hoat dng
"Tháng Cong nhân" và Tháng hành dng v An toàn, v sinh lao d)ng nám
2021 dam bâo chit krçmg, hiu qua.
- Huy dng các ngun 1irc xã hi, cña ngtrai s'.r diing lao dng nhm chàm
10 t& hon dai song 4t ch.t, tinh th.n cho doãn vién Cong doàn, CNVC-LD.
II. NQI DUNG HOAT DQNG CUA CAC CAP CONG DOAN
1. Chü d cüa Tháng Cong nhân nàm 2021:
"DoAN 1<ET - SANG TAO - VU'QT KIlO - PHAT TRIN"
rii
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2. Ni dung hot dng trQng tam cüa các cp Cong doàn:
Các cp Cong doàn tip tic t chüc các hoat dng dang phát huy hiu qua
duçic dông dão doàn viên Cong doàn, CNVC-LD don nhn, dtrgc các c.p üy
dãng, chInh quyn, ng't.thi sir dyng lao dng quan tam, üng h, trong do tp trung
thrc hin mt s hot dng nhu sau:
2.1. T chá'c Chuvng trinh "75 nghln sang kiln, vut khó, phát lriln";
phdt d3ng "Thdng lao d3ng giói", phong trào thi dua tin djnh và phát triln
san xut; tuyên dwo'ng gu'ong lao ct3ng giói — lao d3ng sang 410:
- Cong doàn co s phi hqp vói ngu?ii si diing lao dng, thu tru&ng co
quan, dmi v có chInh sách dng viên déi vâi doàn viên Cong doàn, CNVC-LD
có sang kin dã dncic áp dyng mang l.i kt qua trong khoãn thM gian tiir thang 3
dn tháng 5 näm 2021; giOi thiu nhUng sang kin cüa doàn viên Cong doàn,
CNVC-LD có hiu qua d khen thu&ng, nhân rng. Phi hçip vi Thu tnthng
d:an vj, nguii str diing lao dng t chirc dánh giá, ton vinh, khen thu&ng các cá
nhan tich circ tham gia Chi.rcmg trInh và có sang kin lam igi cho co quan, don
vj, doanh nghip.
- Vn dng ngu0i lao dng n hrc, chung tay cüng ngu&i sir dyng lao
dng vuçt qua giai doan khó kh hin nay; thirc hin nghiêm các quy djnh
phOng, chéng djch bnh covid- 19 tai noi lam vic nhim duy trI và n dnh san
xut. Tiêp tçic dy manh các phong trào thi dna lao dng giOi, lao dng sang tao;
dy mnh san xut, nâng cao näng su.t lao dng nhm hoàn thãrth m1ic tiêu kép
vira phOng, chng djch bnh covid- 19 vra dt miic tiêu san xut kinh doanh cUa
don vj, doanh nghip.
- Cong doàn cci si t chüc tuyên ducng CNVC-LD có thành tIch xut sc
trong phong trào thi dua "Lao dng giôi, Lao dng sang tao"; bInh ch9n các
gucmg tiêu biu d xut tuyên duong cp Qun và Thành ph.
Thô'i gian thyc hin: Tir tháng 3 dn tháng 5 näm 2021.
CEp thrc hin: Lien doàn Lao dng Qu.n 1, Cong doàn Co sâ, doàn viên
Cong doàn, CNVC-LD.
Thôi gian thy'c hin: Tir 01/5/2021 dn 31/5/2021.
2.2. Tt chik Chwong trmnh "Ltng nghe - Thau hiêu - Chia sé" và các
hoçzt dng "Cam on ngwà'i lao d3ng":
- Các cp Cong doãn t chirc 1.ng nghe doàn viên Cong doàn, ngui lao
dng trong doanh nghip bay tO tam tu, nguyen vong, nhüng vk d brc xüc,
nhüng câu chuyn cam dng trong lao dng và cuc sang cüa nguOi lao dng;
1ira ch9n ni dung cp bach, có tác dng 1cn, phm vi ãnh hithng rng dn dông
dào doàn viên Cong doàn, ngui lao dng d cO bin pháp giâi quy& phu h,
có hiu qua; truyn thông kjp thai k& qua thirc hin.

- To chüc chi.wng trInh 1i thoai, gp gôr gifla Cap üy, Chinh quyn vói
Cong nhân, viên chirc, ngithi lao dng.
- Can cü diu kin thirc t, Cong doàn cci sà trong doanh nghip d xut
vOi ngtiäi s'r ding lao dtng 1a ch9n các hmnh thirc, hoat dng phü hçp d "Cam
on ngithi lao dng" dà g&n bó, dng hành vó'i dan vj nh.t là trong thirc hin
nhim vi vra phông, chng djch bnh covid- 19, vüa duy trl và phát trin kinh
t, gop phn th hin si trân tr9ng, ghi nh.n nguii lao dtng là vn qu cüa
doanh nghip vâi các hInh thüc phü hçp (Ban Chip hành Cong doàn ca sâ vn
dng nguYi sü diing lao dng dành mt phn kinh phi chuyn qua tài khoãn
ngân hang cüa ngi.thi lao dng kern tin nhn có thông dip cam an ngui lao
dng; T chüc gp mt biu dixang, tn an nhUng ngixäi lao dng có nhiu sang
kin gop phn nâng cao nang sut lao dng, gân bó vOi doanh nghip, vi th
chüc Cong doàn. T chüc Chucmg trInh kt néi yêu thuang, cüng ngithi lao
dng vt.rçTt khó; m&i lânh dao doanh nghip, nht là lành dao doanh nghip Co
vn du tir nithc ngoài ciing tham gia các ho?.t dng d tao sir g.n kêt và hiu
bit them v truyn thng, van hóa Vit Nam).
Thôigian thrc hin: Tr 01/5 dn 3 1/5/2021, tp trung vào ngày 01/5.
Cp thrc hin: Lien doàn Lao dng Qun 1 và Cong doàn ca s& có diu
kiên.
2.3. To chác Chwong trinh "Dng hành càng doanh nghip": t chirc
cac bui gp gâ, tip xi1c giüa länh dao dja phuang vd các doanh nghip trên
dja bàn nh.m tháo gc kjp th?ñ nhng khó khän, vir&ng mc trong qua trInh san
xu.t, kinh doanh, nht là nhttng khó khàn trong khôi phiic san xu.t sau dch
bnh.
Xét chn và biu duang ngu?ii sü diing lao dng có nhiu c gang trong
duy trI hoat dng san xu.t, tao cong an vic lam n dnh cho ngtthi lao dng; tao
diu kin và chäm lo kjp thii cho nguii lao dng trong tinh hInh djch bnh
covid-19 vi'ra qua; dng th?yi, d xut biu ducrng c.p Thành phé theo hurng dn
cüa Lien doàn Lao dng Thành ph H Chi Minh.
Thôigian thrc hin: Tfr 01/5 dn 3 1/5/2021.
Cap thec hin: Lien doàn Lao dng Qun 1.
2.4 Thrc hin có h4u qud "Thdng hành ct3ng ye an toàn, v sinh lao
ttng" ian thá' 5: tip t11c gn vâi thrc hin Chi thj 19 cüa Thành üy thành phô
H ChI Minh "Ngwô'i dan thành M không xá rác ra dwô'ng và kênh rgch, vi
thành phó' sgch và giárn ngp rnthc "; tip tiic 4n dng cong nhân lao dng
tham gia lam v sinh may móc, thi& bj, nhà xu&ng, dy manh cài thin diêu kiin
lao dng và kim soát các nguy Ca nüi no v an toàn, v sinh lao dng tai nai lam
vic, náng cao chit luçing bfra an ca nguOi lao dng.
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Phát dng phong trào thi dfla "Xanh - Sch - Dçp - Dam bäo an toàn v
sinh lao dng" nh.m gop phn nâng cao nhn thtrc, thüc cüa ngixäi lao dng,
nguôi sü diing lao dng và cong dng xã hi trong vic chip hành pháp lu.t v
an toàn, v sinh lao dng, phông ngra tai nn lao dng, bnh ngh& nghip và sir
cô mat an toàn lao dng.
Thôi gian thyc hiçn: Tü 01/5 den 31/5/2021.
Cp thrc hin: Lien doàn Lao dng Qun 1 và Cong doàn Co s&.
2.5. To chá'c các hoit d3ng chám lo c/zo doàn viên Cong doàn, ngithi
lao 43ng có hoàn cánh k/to khàn, cong n/tan bj tai n(In lao d5ng; Chwong
trInh "Phác 4r1 cho doàn viên và ngu'O'i lao d3ng".
Kjp th?ñ n&m b.t nhüng khó khän cüa doanh nghip, don vj, cong nhân
viên chirc, lao dng hoat dng trong các lTrth vrc san xut, thi.wng mai, dch vii,
giáo dic. . .d chàm lo, h trçi cho doàn viên Cong doàn, nguè'i lao dng gp khó
khan; Cong doàn các cp t chi'rc thàm và tng qua. cho các tru&ng hqp Cong
nhn b tai nn lao dng nhãn k nim ngày Quc t Lao dng 1/5 và Tháng
Cong nhân 1.n thu 13. Các hoat dng chäm lo cho CNVC-LD thçrc hin theo
phuong châm: chäm lo tr11c tip t.i Co
Tip tçic thirc hin chi.wng trInh "Mái .m Cong doàn", "Trái tim nghia
tInh", chuong trmnh "Phiic lçii cho doàn viên và nguôi lao dng",...
Thôi gian thy'c hin: Tü tháng 3 - dn ht tháng 5/2021.
Clip thec h&n: Lien doàn Lao dng Qun 1 và Cong doàn co s&.
* Tii cp Qun: Lien doân Lao dng Qun 1 t chüc 02 dgt chãm lo cho
doàn viên, ngisôi lao dng có hoàn cânh khó khãn, bj tai nan lao dng, bnh
ngh nghip, bnh him nghèo nhân k nim ngày Quc t Lao dng 1/5 và
Tháng Cong nhân lan thu 13.
2.6. Tang cwtYng cOng tác tuyên truyn den doàn viên COng doàn, C'NVC, ngu'O'i lao dng.
Tp trung tuyên truyn v truyn thng, tinE thin bt diet cüa Ngày Quc
t Lao dng 01/5; bài h9c kinh nghim trong thrc hin Nghj quyêt sO 20NQ/TW, Hi nghj 1n thu 6, Ban Chp hành Trung i.rcmg Dâng lchOa X v "Ti4v
tc xáy dnzg giai ca cong nhán Vit Nam thai k ddy mgnh cOng nghip hóa,
1iin dgi hóa dli't nithc "; tuyên truyn chü truong v xây drng giai cp cong
nhân Vit Nam theo tinE thn Nghj quyt Dai hi XIII cüa Bang.
Tuyên truyn v mic dIch, nghia cüa Tháng Cong nhân và các boat
dng Tháng Cong nhân trong näm 2021 và kt qua. trin khai, thirc hin trong 10
nãm qua khi có Thông báo K& 1un s 77-TB/TW ngày 24 tháng 02 nàm 2012
cüa Ban BI thu Trung uong Bang.
Tuyên truyn b.0 cir Dai biu Quc hi khóa XV và Dai biu Hi dng
Nhân dan các cap, nEim k' 2021 - 2026.
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Thài gian thtc hin: Tui tháng 3 - dn ht tháng 5/2021.
(Jp thrc hin: Lien doàn Lao dng Qun 1 và Cong doàn c s&.
Ill. THANU LAP BAN TO CHC:
- Ba Tnwrig Th Minh Dung QTJV, Chü tjch LDLD Qun - Trixng ban
- Ong Hu'nh Vinh Lam
Phó Chü tjch LDLD Qun - Phó ban
- Ba H Nhu Cat Tumg
Phó Chñ tjch LDLD Qun - Phó ban
- Ba Ha Thj Thu Djnh TJVBTV, Chü nhim UBKT
- Thành viên
- Ba Nguyn Ng9c Dan UVBTV, Kê Toán
- Thành viên
- Ong Ducing Lê Thun UVBCH LDLD Qun
- Thành viên
- Ba Hoàng Thj Ha
UVBCH LDLD Qun
- Thành viên
- Ong Hu5'nh Ngc Hôa CB chuyên trách LDLD Qun
- Thành viên
- Ba Nguyn Thj Minh Nguyt CB chuyên trách LDLD Qun- Thành viên
- Ong Hira Trung NghTa CB chuyên trách LDLD Qun
- Thành viên
- Ba Nguyn Ng9c BIch Chi CB chuyên trách LDLD Qun - Thành viên
- Ba Tr.n Thj Vit Trinh CB chuyên trách LDLD Qun - Thành viên
IV. TO CH1C TIIU'C HIEN:
Các hoat dng huâng irng Tháng cong nhân 11am 2021 phãi tuân thU dUng
các huóng dn v phOng chng djch Covid-19 cUa ChInh phU, Ban chi dio quc
gia phông chng Covid-19, Ban chi dao phông chng djch Covid-19 dja
phumig; tuyt di bâo dam an toàn sue khóe cho doàn viên Cong doàn và
CNVC-LD.
- Hoat dng tháng Cong nhân cUa các cp Cong doàn s tp trung t chüc
dng bat trong tun 1 tir ngày 10 - 16/5/2021.
1. Lien doàn Lao dng Qun 1:
1.1. B3phin Tuyên gido.
- Tham muu xây dimg k hoach, trin khai, hithng dn CDCS thirc hin,
th chirc "Tháng Cong nhân" lAn thtr 13 näm 2021; theo dOi, tng hçrp báo cáo
hang tuAn kt qua trin khai thirc hin "Tháng Cong nhân" näm 2021 cUa CDCS,
thirc hin báo cáo gCri Lien doàn Lao dng Thành ph&
- Tham muu to chUc Khai mc "Tháng Cong nhân" lAn thU 13 nàm
2021 gn vri các ho.t dtng k nim 135 näm ngày Quc t Lao dng 01/5, dr
kin vào 13 giô 30 ngày 19/4/2021 (thtI' 2), ti Hi trirong lAu 2 - Uy ban
nhân dan Qun 1 (co thông báo riêng).
- Ph& hçip B phn Chinh sách pháp 1ut t chUc Ngày hi Cong nhân,
viên chfrc, lao tIng tai dm vj có dông lao dng long ghép Chucing trmnh "Ltng
nglze - Thu hjtu - Chia sé".
- Phi hçTp va t chUc các hoat dng, ni dung tuyên truyn cuc bAu cr
Dai biu Quéc hi khóa XV và Dai biu Hi dng Nhân dan thành ph H ChI
Mmli, nhim k' 2021 - 2026.
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- Trin khai khu hiu, palo, áp phIch tuyên truyn v "Tháng Cong
nhân" nàm 2021 g.n vOi k nim 46 nm Ngày giãi phóng min Nam, thng
nMt dt nuOc (30/4/1975 - 30/4/2021); k' nim 135 näm ngày Quc t Lao
dng (01/5/1886 - 01/5/2021); kST nim 131 näm Ngày sinh Chü tjch H Chi
Minh (19/5/1890 - 19/5/2021) và "Tháng hành dng v An toàn, v sinh lao
dng" näm 2021 dn Cong doàn c s& và thi,rc hin tai c.p Qun.
- Cung cp thông tin và tè chirc tuyên truyn v các hoat ding "Tháng
Cong nhãn" nãm 2021 qua các trang mng xã hi cüa t chCrc Cong doàn Thành
ph& trang tin din tü Lien doàn Lao dng Qu.n 1, trang mng xã hi Cong doàn
Qun 1, các nhóm zalo...; chü tr9ng nêu gumlg, ph bin, nhn rng nhftng
cách lam hay, các mô hInh chäm lo lçii Ich doàn viên hiu qua.
- Tham muu Báo cáo Tng kt hoat dng Tháng Cong nhân 1n thir 13
11am 2021 sau khi kt thüc d?t hot dng.
1.2. Bphn ChInh sac/i - Phdp 1ut:
- Tham mi.xu th1rc hin các ni dung 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 (ph.n II) tai cp
Qu.n và trin khai, hi.rng dn Cong ctoàn ca s& thrc hin (co van bàn trin khai
ci1 th 11mg ni dung).
- To chic Ngày hi Cong nhân, viên chfrc, lao dng tai dan vj có dông
lao dng lông ghép Chuong trinh "Lang ng/ie - Tlulu hku - Ghia Se" (co thông
báo riêng).
- PhM hcip B phn Tuyên giáo: tham muu t chtrc Khai mc "Tháng
Cong nhn" 1n thir 13 näm 2021; theo döi, báo cáo hang tu.n kt qua trin khai
thirc hin "Tháng Cong nhân" nm 2021 hr CDCS d gài Lien doàn Lao dng
Thành ph&
- Trin khai CDCS rà soát, thuong luçmg vi ngu?ri s1r dung lao dng dê
k mói, k 1i, k b sung thOa rnc lao dng t.p th.
- Huàng dan CDCS th chüc thi dna, vn dng doãn viên, ngiri lao dng
nhit tmnh hithng irng phong trào thi dna do Tng Lien doàn Vit Nam, Lien
doàn Lao dng Thành ph& Lien doàn Lao dng Qun 1 phát dng.
1.3. B3phçmn To c/th'c:
- Thirc hin và hi.i&ng dn CDCS lam t& cOng tác phát triên doàn viên,
thành 1p nghip doàn, xây dimg Cong doãn co sâ viing m.nh.
1.4. B3 p/i in Nfr công:
- Phéd hçip Bô ph.n ChInh sách pháp 1u.t tham mmi chàm lo cho nir doân
viên Cong doàn, nghip doàn có hoàn cnh khó khän.
1.5. Bç3 phçin Tài chInh: hithng dan kinh phi thirc hin các hot dng tai
cp Qun và CDCS theo quy djnh nhm dam báo cho vic t chirc tot các hot
dng theo Kê ho.ch.
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1.6. Các b3 phIn k/ide: phii hçTp thirc hin tt các ni dung hoat dng
Tháng cong nhãn 1n thir 13 näm 2021 theo phân cong cüa Ban Thuàng vi Lien
doàn Lao dng Qun 1.
2. Cong doàn co' s&, nghip doàn triyc thuc:
- Can cir các ni dung hoat dng tr9ng tam (ph.n II) và tInh hInh thirc tin
tai dun vi, BCH CDCS true thuc xây dimg K hoch t chirc "Tháng cong
nhân" 1n thir 13 — näm 2021 lura ch9n ni dung, hInh thirc, diu kin tt chirc
phü hçip thrc hin tai dun vj mInh, tp trung các ni dung sau:
- Phi hgp va t churc các hoat tuyên truyn bu cir di biu Qu& hi
khóa XV và dai biu Hi dng Nliãn dan các c.p, nhim kS' 2021 - 2026.
- Vn dng CNVC-LD tIch circ tham gia các hott dng do Qun và Thành
ph t chirc.
- Thy'c hin bdo cáo: Sang Thj' Hai hang tuân bat du tir 03/5 —
24/5/2021: Cong doàn cu s tr11c thuc báo cáo k& qua thrc hin hang tu.n theo
mu (dInh kern); báo cáo Tng kt tháng cong nhân giri v B ph.n Tuyên giáo
Lien doàn Lao dng Qun 1 truthc ngày 2 9/5/2021 d tng hçrp báo cáo Lien
doàn Lao dOng Thành ph theo quy djnh, dng thii gui file word, excel báo cáo
v dja chi mail: cattuongcryahoo.com.
Trên day là K hoach T chcrc các boat dng "Tháng Cong nhân" ln thu
13 näm 2021, Kr nim 135 näm Ngày Quc th Lao dng 01/5. D ngh các c.p
Cong doàn Qun 1 chü dng xây dimg k hoach và trin khai các boat dtng dat
hiu qua, thMt thrc.
No'i nhin:
- Thu&ng trrc LDLD.TP;
- Ban Tuyên giáo LDLD.TP;
- Thuông trirc QU-UBND Q.1;
- Ban Dan van Quân üy Qi;
- Ban Tuyên giáo Qun ñy Qi;
-UBM'ITQVNQl;
- BCH, '[JBKT LDLD Qun 1;
- Các CDCS-ND trrc thuôc;
- Li.ru: VP, TG, CNTT.

Truo'ng Thj Minh Dung

7

