
LIEN DOAN LAO DONG  TP.HO CHI MINH CONG  HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
LIEN BOAN LAO BONG QUN 1 Bc Ip - Ti,r do — Hnh phüc 

Séi: zi  IKH-LDLD Quán 1, ngayZf thang 5 nám 2020 

KE HOACH 
To chti'c Hi thi tay ngh "Nghip viii phuc vi bàn" 

bang hlnh thu'c thi trirc tuyên nàm 2020 

I. MIJC DICH, YEU CAU: 

- Nhm to san chci d CNVC - LD trau di, h9c höi và phát huy nhüng k 
náng, dông thai day manh  phong trào on 1 thuyêt và rén 1uyn k' näng "Luyn 
tay nghê - Thi thg giOi" trong CNVC-LD QuQtn 1. D.c bit là phát huy th mtnh 
và tang cung lien kêt h9c hôi giüa các các don vj gop phân phát triên du ljch cho 
qun 1. 

- TIm kim và bi duO'ng nhtrng tài näng phiic vi chuyên nghip lam nn 
tang phc vi du ljch chat luqng cao, qua do tang ciing m0 rng và quàng bá 
djch vi du ljch rng rãi. 

- Hi thi phài dam báo thit thirc hiu qua, tránh hInh thirc, lang phi và thu 
hut dugc s1,r tham gia dông dáo ciia CNVC — LD trên dja bàn qun 1. 

II. DO! TUONG, HINH TH1C, THOl GIAN, NQI DUNG VA co 

CAU GIAI THIfOG: 

1. DIi tirqng: Cong nhân, viên chuc, nguYi lao dng dang lam vic tai  cac 
don vj, doanh nghip trên dja bàn qun 1. 

2. Thô'i gian to chtrc: Tr 29/5 den 12/6/2020 

3. HInh thirc thi: Thi tnrc tuyên 

- HInh thiirc: Thi dng dOi  (mi di gm có 02 nguñ); Cac di d thi quay 
01 domn video ye vic trang trI bàn tic thai gian tir 03 phi1t den 06 phiit; mt dcm 
vj có the cü nhiêu di di.r thi; mi di dir thi quay 01 video gCri ye Ban to chirc. 

4. Ni dung thi: Gm cO 03 phn thi nhu sau: 

- Phân thi thuc hành: 

Thi sinh trang tn 01 bàn Tic Au hoc A chü d tr ch9n, cO chm dim k 
thut. Thi gian thrc hin: tôi da 06 phüt. 

- Phn thi ti,r giIi thiu: 

Mi dôi Se tu giói thiu v don vj, giâi thieu  v hoat dng kinh doanh tai 
don vi và thuyêt mirth phân dir thi ci1a mmnh. Thi gian cho phân thi t1r gii thiu: 
tôi da 03 phüt. 
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- QUV, Chü tich LDLD Qi 

- Phó chü tjch LDLD 

- UVBTV, K toán LDLD 

- UVBTV, CN UBKT LDLD 

- Uy vién BCH LDLD 

- Uy viên BCH LDLD 

- CB chuyên trách LDLD 

- CB chuyên trách LDLD 

- CB chuyên trách LDLD 

- Trithng ban 

- Phó ban 

- Thành viên 

- Thành viên 

- Thânh viên 

- Thành viên 

- Thành viên 

- Thành vién 

- Thàrth viên 

Phân thi s duçc gii thiu và chia sé trén trang fanpage "Cong Doàn 
Qun 1". Ban th chüc hi thi can cur 1uçt chia sé, luqt thIch và bInh 1u.n cho 
các phtn dix thi cüa các thI sinh d cho dim thuthng cho các phân dr thi. (B 
phn chInh sách sé tng hqp lugt chia sé, luçit thIch và bInh 1un trên trang 
fanpage "COng JJoàn Quãn 1"). 

5. Cr cu giãi thu'&ng: 

- 01 giãi nhât: 7.000.000 dlông. 

- 02 giâi nhI: 5.000.000 ding. 

- 03 giâi ba: 3.000.000 dng 

- 05 giâi khuyn khich: 2.000.000 dng 

- 02 giâi phong trào: 2.000.000 dông. 

Ngoài ra, tüy tInh hInh thurc t cuiia Hi thi Ban T chüc së can di cci cu 
giái thung cho phü hçip. 

6. Ban Giám khão: 

- Giáo viên B mon Nba hang Trung Trung cp Du ljch và Khách san 
Saigontourist. 

III. TO CHI'J'C THC HIN: 

1. Thành lap Ban T chfrc: 

- D/c Trucrng Thj Minh Dung 

- D/c HuS'nh  Vinh Lam 

- D/c Nguyen Ng9c Dan 

- Die Ha Thi Thu Dinh 

- Die Hoàng Thj Ha 

- D/c Ducxng Lê Thun 

- D/c Hu'nh Ng9c Hôa 

- D/c Nguyn Thj Minh Nguyt 

- D/c Hira Trung Nghia 

2. To chtrc thrc hiên: 

2.1. Lien doàn Lao dng qun 1: 

- B phn ChInh sách pháp 1ut xây drng k hoach và th 1 hi thi trin 
khai den cong doân cd s; lien h dja diem tO chüc trao giái; tham mu'u ni dung 
hi thi, dir trü và quyét toán kinh phI to chirc; tong hcTp kêt qua thi. 

- Bô phtn tài chInh huóng dan dir trü và quyt toán kinh phi th chu'rc theo 
quy djnh. 
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i'nh Vinh Lam 

- Van phèng phát hành thu mi länh dto, cong doàn c s và thI sinh dt 
giãi thu&ng tham gia phát giài hi thi. 

2.2. Cong doàn c s& trtyc thuc: 

- Trên c si k hoach  hi thi, Ban chip hành CDCS 4n dng doàn viên, 
CNVC-LD dàng k tham gia hi thi. 

- Thi gian däng k v Lien doàn Lao dng qun 1 tir nay dn ht ngày 
26/5/2020 (theo máu dInh kern) gfri ye b phn ChInh sách Pháp lut LDLD 
qun 1 qua die Hoàng Thj Ha — UVBCH din thoui 38.222.981 (barn sO 12) 
hoc di dng 0982.206.192 dê ducc hithng dan. 

Trén day là K hotch t chi'rc Hi thi tay ngh "Nghip vii phc v bàn" 
bang hInh thrc trirc tuyên nám 2020 cña Lien doàn Lao dng qun 1. 

Noinhçin: 
- Ban CSPL LDLD TP; 
- BCH CDCS truc thuôc; 
- Luu: VP, CSPL, CNTT. 

TM BAN THIfaNG vi 

7 CHU TICH 
/S/CHAHAN '\ 
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