
LIEN DOAN LAO DONG  TP.FIO ciii MINH CQNG HOA xA HQI CHITJ NGHIA VIT NAM 
LIEN BOAN LAO BONG  QUiLN 1 Bc 1p - Tir do - Hanh phñc  

S6: 19R/LDLD Qun 1, ngày (,2 -tháng 9 nàm 2020 

V/v mOt  s ni dung tuyên truyn 
den CNVC-LD tháng 9/2020 

KInh giri: - Ban ch.p hành cong doàn co si tWc  thuc. 

Cn cü các van bàn chi cto cüa Lien doàn Lao dng Thành ph; vn 
bàn cüa Quan  üy, Uy ban nhân dan, Uy ban M.t trn To quc Vit Nam Qun 1. 
Ban Thng vii Lien doàn Lao dng Qun 1 d ngh Ba9 ch.p hành Cong doàn 
ca s& (BCH CDCS) tuyên truyn, vn dng dn dông dâo doàn viên, CNVC-LD 
tIch c1rc huing irng, tham gia và thirc hin mt s ni dung nhix sau: 

1. Theo vn bàn s 203 0/UBND-YT ngày 20/8/2020 cüa Uy ban Nhan 
dan Qun 1 v vic rà soát ngix?ii nhp cãnh trái phép trên dja bàn qi4n. 

Tuyên truyn vn dng CNVC-LD cimg phi hçp ca quan chirc nng 
giám sat phát hin các trix?Yng hcip nhp earth trái phép, không khai báo y t d 
kjpthtñ xir i, gop phn hn ch nguy Ca lay nhim djch bnh trong cong dng. 

Trixing hcip phát hin các di tixclng thp cãnh trái phép, các don vj và 
CNVC-LD cüng thitc hin "Quy trthh nhan và xir 1 nguñ nhp cành trái phép 
trong cong tác phông chng djch Covid-19 tai  Qun 1". 

2. Can cir van bàn s 571/LDLD ngày 31/8/2020 cüa Lien doàn Lao 
dng Thành ph v vic trin khai các bip pháp phông, chng djch Covid-19 và 
dy mnh hin máu tmnh nguyen trong tirih hinh mói cüa djch bnh Covid-19. 

TIch circ tuyên truyn, v.n dng doàn viên, CNVC-LD tham gia hi&i 
máu nhm gop phn dáp üng dü nhu cu máu cho cong tác cp cl'Iu, diu frj bnh 
nhãn trong thyi gian din ra djch bnh, tham gia hin máu trirc tip tti: Trung 
tam hin máu nhân do Thành ph H CM Minh (106 Thiên Phu6c, phu&ng 9, 
qun Tan Binh) và bnh vin Truyn máu — Huyt hçc (118 Hong Bang, qun 5). 

3. Can cü k hoch s 06-KHIQU ngày 27/8/2020 cüa Qun üy Qun 1 
v vic thirc hin Chuang trInh hành dng s 38-cTr/UJ cia Ban Thu&ng vii 
Thành iy trin khai thirc hin CM thj s 36-CT/TW cüa B Chinh trj v tang 
ci.thng, nàng cao hiu qua cong tác phông, chng và kim soát ma thy trên dja 
bàn Qun 1 (dInh kern Chi thi so' 36-CT/TW). 

Tuyên truyn, vn dng dn CNVC-LE) v tác h.i cña ma thy, nhm 

nãng cao nhn thirc v tác h?i  cüa ma thy di vci nn kinh t, dôi sting xA hOi, 
sue khOe và tInh hiith an ninh trt tr tren dja bàn qun, thành ph, thuing xuyên 
giám sat vic thirc hin cong tác phông, chng ma thy tai  các co quan, don vj và 



các phung. Phát huy sue manh  cüa h thng chInh tn và toàn dan trong tuyên 

truyn, du tranh nhim trng buâc kim eh, ngn ehn, dy iüi ti phm và t 

nnmat(y. 
4. Cn cü vn bàn s 236/QLDT-GT ngày 14/8/2020 cüa Phông Quàn 

1 do thj Qun 1 v vic ph bin "Sb tay trng và chain soc cay xanh trong 

khuôn viên t chirc, cá nhân trên dja bàn Thành ph&' 
Triên khai ctn CNVC-LE) ni dung S tay trng và chäm soc cay xanh 

trong khuôn viên t chüc, cá nhãn trên dja bàn Thành ph (dInh kern file) d 

nghiên cüu và thc hin trng, cham soc cay xanh trong khuôn viên dn v theo 

ding quy djnh và dam bâo an toàn trong müa mtla bäo. 

5. Can cü k hoch s 82/KH-MTTQ-BTT ngày 05/8/2020 cüa Uy ban 

Mat trn T quc Vit Nam Qun 1 ye vic thrc bin phong trào thi dua "Doàn 

kt, sang tao,  nâng cao nang sut, cht luqng, hiu qua, hi nhp quc ta" nm 

2020 
- Tuyên truyn rng rãi dn CNVC-LD v phong trào thi dua "Doàn 

kt, sang tao,  nâng cao nang sut, chit luqng, hiu qua, hi nhp quic ta" nm 
2020 và 4n dng, t chüc thirc hin 06 ni dung cüa phong trào "Doàn kt sang 

tao" thu hCit dirge s1r tham gia dông dào cüa CNVC-LD. 

- Cir1 th hóa và gn kt phong trào thi dua sang tao  hin có cüa dcn v 

và t chuc cong doàn vâi phong trào "Doàn kt sang tao"  dam bâo thi& thçrc, 

hiu qua. 
- 06 ni dung cüa phong trào "Doàn kt sang tao"  gm: 

1. Thi dua "Doàn kt sang tao"  nâng cao hiu qua, cht ltrgng cong tác, 

gop phn câi each thu tiic hành chinh trong các Ca quan cüa h thng chInh trj: 

Co quan Dàng, ChInh quyn, Mat  trn T quc và các t chuc chInh trj - xä 

hi. 
- Gn vic hçc t.p và lam theo tu tuOng, dao  due, phong each H Clii 

Minh vi vic thire hin Nghj quyt Trung uong 4 (khóa XII) bng nhffiig vic 

lam eii th& thiát th1ic. 
- G&n vic thrc hin hiu qua dcit thi dua huâng frng 200 ngày chào 

mlrng Dai  hi Dâng b các cp, tin tâi Dai  hi toàn quc 1.n thu XIII cüa 

Dàng (08/3/2020 - 23/9/2020) và dcit hoat dng "90 ngày dng hành cing 

Nhân dan Qun 1" (18/8/2020 - 18/11/2020) chào mirng k nim 90 nam 

Ngày truyn thng Mat  trn To quc Vit Nam và trin khai các boat dng 
chñ d näm 2020 "Nãm dy mnh hoat dng van hóa và xây dirng np sng 
van minh dO thj"; cOng tác tuyên truyn v biên giói, bin dào cüa T quc 

2. Thi dua "Doàn k& sang t?o"  nãng cao naiig sut lao dng a the don vj 

san xut, kinh doanh, h gia dinh 

2 



- To chüc các hoat  dng thug cithng sir dçing, tiêu dung hang Vit, gop 

phn nâng cao hiu qua, näng sut lao dng, thng thu nhap, nâng cao &i sng 
vat cht và tinh thn cho ngithi lao dng và phát trin hoat dng san xut kinh 
doanh cüa doanh nghip, h gia dInh và phát trin kinh t - xa hi. 

- Kp thôi tuyên duang, khen thithng các doanh nghip, dm vj tIch c1rc 

img diing sang kiên, sang tao,  cãi tin quy trInh sari xut, irng ding các tin b 

khoa h9c, k thuat - cong ngh gop phn nãng cao nng su.t lao dng. 

3. TM dua "Doàn k& sang tao"  nãng cao ch.t krçmg hoat  dng và djch vi 

trong ca s& giáo diic và dào tao, Co sâ khám chfta bnh. 
- Tuyên truyn nãng cao nhan thirc, tm quan trpng v hoat dng giáo 

dc - dào tao,  chàm soc süc khOe Nhân dan. 
- T chüc giám sat các boat  dng  tai CC co sâ, qua do phát hin, tap  hqp, 

giói thiu nhthig mO hInh, giâi pháp sang tao,  các cong trinh sang kiên mói d 

phát huy, nhãn rng. 

4. TM dua "Doàn k& sang tao"  nãng cao chit hxqng tai  cac don vj trong 

irc hxçing vii trang. 
- T chirc phát dng sâu rng phong trào thi dua yêu nuâc gn vói các 

phong trào thi dua quyt thng cüa hrc lixqng vii trang, Phong trào "Toàn dan 

bào v an ninh T quic". 
- T chüc k k& phi hçip giüa M.t trn T quc và các don v lirc luqng 

vfi trang d dy manh  tuyen truyn v tmnh hInh bão v biên giOi, bin, dâo cüa 

T quc và các hoat  dng chäm lo vat  ch.t và tinh thn cho can b, chin sT và 

Nhãn d có hoàn cãnh khó kbán r các xä biên giri. 

- Kip  th?yi phát hin và nhân rng các mô hInh mâi, each lam sang tao 

trong lc lixng vii trang gn vi vic d.y manh  "Hçc tp và lam theo tu 

tung, dao  drc, phong each H CM Minh", cuc van  dng "Phát buy truyn 

thng, cng bik tài nang, xüng danh B di Cci H&'. 
5. TM dua "Doàn k& sang tao"  trong cong dng ngixi Vit Nam a nrnc 

ngoài, buàng v xây dmg quê huong, d.t nuac. 
- Dy mnh các boat dng giao lint van boa, vui choi giãi trI và thm, g.p 

gi, nm tam ttx, tInh cam cüa Nhãn dan d tao  mi quan h gn bó, tang cuOng 

sr gn k& và xây drng cong dng viing manh,  giüp d nhau trong cuc sng, 

cbp hành phap luat  nuâc sâ tai,  giü gIn và pbát buy bàn sc van hóa, truyn 

thong t& dçp cña dan tc Vit Nani, g.n bó vâi gia dInh và quê hirong, gop 
pb.n xây drng và bào v T6 qu6c. 

6. TM dua thrc hin sang tao,  hiu qua các nOi  dung, nhim vi cüa Dqt 

hoat dng "90 ngày dng hành cüng Nhãn dan Quan  1" gn vOi "09 tun trçng 

tam" chào müng 90 näm Ngày truyn tbng MTTQ Vit Nam. 
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TM. BAN TffUNG V 
PHO CHIJ T!CH 

GTH. 

/,.- 2ANC,.rHANH 

UE 

. QUAN I - 

Ho Nhir Cat Ttrông 

No'inh4n: 

- Nhii trên; 
- Ban Tuyên giáo LDLD TP; 
-BanDanvãnQunñyQ1; 
- BCH, UBKT LDLD Qi; 

- Luu: VP, TG, CNTT. 

Ban Thu?mg vii Lien doàn Lao dng Qun 1 rt mong Ban chp hãnh 
Cong doàn ca sâ quan tam thc hin t& ni dung van bàn nay. 
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