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Ha Ni, ngày 28 tháng 10 nám 2021

KE HOACH
Ti chfrc các hoit dng chám lo cho doan viên, ngtrôi lao dng
nhan dip Tet Nguyen dan Nham Dan - 2022
Thirc hin Chuo'ng trInh cong tác näm 2021, nh.m chäm lo t& hmi ctii
sng vt ch.t, tinh thn cho doãn viên và ngtrèi lao dng (vi& tt là DV&NLD)
nhân dip Tt Nguyen dan Nhâm Dn - 2022, Doàn Chü tjch Tng Lien doàn ban
hãnh K hoach T chirc các hoat dng chain lo cho DV&NLf) nhân dip Tt
Nguyen dan Nhâm D&n - 2022 vâi nhUng ni dung cii th sau:
I. MIJC DICH, YEU CAU
1. Myc dIch
- T chirc các hoat dng cham lo, h trq thit thirc däi sting vt cht, tinh
th.n cho DV&NLD, dc bit là DV&NLD bj ành hithng bi djch Covid-19,
thiên tai, bäo lU; dam bão DV&NLD don Tt vui tucyi, .m no, hanh phüc.
- Thông qua các hott dng chàm lo Tt, giüp DV&NLD nhn th(rc vai trô,
trách nhim và nhüng dóng gop cüa t chirc Cong doàn, tin tuông gn bó v&i t
chüc COng doãn, thüc dy phát trin doàn vién; tao dng 1rc khIch 1, dng viên
DV&NLD lam vic näng sut, cht lixcing, hiu qua cao hmi và ngày càng gn
bó vài doanh nghip.
- V.n dng các t chüc, doanh nghip, chInh quyn dja phuang, các nhà
hão tam, dc bit là ngui sü ding lao dng tnrc tip l'ing h các ngun li,rc d t
chüc các hoat dng ch.m lo, h trçl thi& thrc cho DV&NLD.
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2. Yen can
- Các boat dng chàm lo, h trçi DV&NLD t chrc dam bão thit thc,
hiu qua, dung d61 ti.rqng, an toãn, tuân thU các quy djnh phOng, chng djch
Covid- 19 cUa ngãnh y t, chInh quyn dja phinmg vói tinh th&n "thIch Ung an
toàn, 1mb hoat, kim soát hiu qua djch Covid-19".
- Cong doàn c sâ, cp trên c si, th chi'rc linh hoat, da dng các hInh
thüc chàm lo, h trçi T&, tp trung chain lo, h trçl DV&NLf) tai các doanh
nghip, t?i các khu cong nghip, khu ch xut, khu kinh t& và can cr vào cp d

djch cüa ti'rng dja phuang, dan vj theo Nghj quyt s6 128/NQ-CP ngày
11/10/2021 cüa ChInh phü.
- llu tiên DV&NLD có hoàn cãnh kho khn, bj ãnh huâng do djch Covid- 19,
bj tai nn lao dng, bnh ngh nghip, mc bnh him nghèo, thiên tai, bo lü;
DV&NLD thuc di tucmg gia dInh chinh sách hoc nhiu nàm chua có diu
kin v quê sum hçp vài gia dinh trong dip Tt Nguyen dan, DV&NLD khng
v quê don Têt d lam vic, lao dng, san xut.
II. CHU oE vA PHU'UNG CHAM
1. Chü d: "Tat Sum vy - Xuân Binh an"
2. Phirong châm: Tt cã DV&NLE) du có Tt.
Ill. CAC HO4.T DQNG dAM LO TET
1. TE chc thäm, tng qua, dng viôn, chüc T& DV&NLD vói sir tham gia
cüa các dtng clii lãnh do f)àng, Nba nuóc, Qu& hi, Mt lrn T qu& Vit Nam,
Ting Lien doan Lao dng Vit Nam, các ban, b, ngành trung trcrng vá lãnh do dja
phuang. Quan tam d.c bit tâi DV&NLE) phãi a trong các khu cách ly, phong tóa,
me Covid-19 dang diu trj t?i nba hoc các co sô y t; DV&NLD có hoân cãnh
dc bit khó khãn, m.c bnh him nghèo...
2. T chirc Chircmg trInh "T& sum vy — Xuãn Binh an" . . .tp tning a co si
và cp trên trrc tip co sa (khu cong nghip, khu ch xut, khu kinh t, cp trén
tr1rc tip co sà), ti tác doanh nghip, ?i fbi có dông DV&NLD phü hcip vài tinh
hInh thi,rc t&
3. T chi'rc phixcing tin dixa don hotc h trçc toàn b, mt ph.n ye tàu, Xe, may
bay, phumig tin d dua DV&NLIE) có thu cAu và thrc hin các biri pháp phông
chng dch theo dOng qui djnh cüa co quan nba nuàc có th.m quyn v quê an Tat,
quay tra li lam vic dam báo an toãn, thun lçii, chu dáo và thirc hin dáng quy djnh
phong, chong dch Covid-19.
4. T chüc các hoat dng vui Xuân, thám hOi, dng viên £V&NLD không
có diu kin v qué don Tt dm m, vui tLrai, mang du .n cong doàn. Truxng
hcrp có nhiu DV&MLD không v qué don T& do tmnh hInh Covid-19 hoc theo
yêu cAu phOng chng djch thI t chrc Chuong trinh tryc tuyn "Tat không xa
nhà" và các hmnh thrc phü hçrp vOi trng dja phucrng, don vj.
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5. Cong doân các cp chü dng tham gia vi các co quaii chirc nAng nm
tInh hmnh, kim ira, giám sat ngu?ñ sir diing lao dng trong vic thirc hin các
quy djnh cüa ph4p 1ut v ch d tin hwng, tin thuâng trong djp T&; kjp th&i
phát hin và có các giãi pháp dam bâo quyn igi cüa nguii lao dng & các doanh
nghip gp khó khän, bj ánh hithng bâi dlch Covid-19, chü bô trn hoc giâi th,
phásãn.
6. T.ng c.thng cac hot dng di tho.i, thuang luçing các ni dung chãm
lo d&i sng 4t ch.t, tinh th.n cho DV&NLD trong dip Tt. Trin khai các bin
pháp phát hin, ngän ngüa traith chAp lao dng, dInh cong trái lut phát sinh
trong dip Tt và tham gia xtr 1 kjp th&i, hiu qua, gop phn dam bão an ninh trt
tr tai ctja phuing.
7. H trçr, ti.r vAn và huàng dn DV&NLD, ngu&i sir dicing lao dng hoãn
thin thU tic, giAy t& d nhn các gói h trçl cüa ChInh phU; dng thM, phi hçip
v&i các ccc quan chüc nang giám sat vic thc hin các chinh sách h trçi
DV&NLD vàngu&i si:r dung lao dng g.p khó khàn do djch bnh Covid-19;
giUp DV&NLD, ngir&i sU d1ing lao dng tip c.n các gói h trçi nhanh nhAt,
giam bt kho khan de co them dieu kien cham 10 cho DV&NLD.
8. Tip tiic trin khai các gói h trçc cUa Tng Lien doàn Lao dng Vit
Nam, các chung trInh h trçY cUa dja phucvng, tang cithng xã hi hóa ngun lirc
h trçr ngu1i lao dng khó khan giüp ngui lao dng & 1i cUng doanh nghip
don tt và dng hành v&i ngui sU dirng lao dng phiic hi san xuAt, kinh doanh.
9. Thu?mg xuyên nm bt kip th&i tam tu, nguyen vpng cUa DV&NLD
Tuyên truyn, 4n dng DV&NLD don Tt, vui Xuân ti& kim, an toàn, chAp
hãnh các quy djnh cUa pháp lu.t và tr& 1i lam vic ding thôi gian quy djnh;
thrc hin nghiem các hurng d.n, quy djnh ct'ia B Y tá v& phOng, chng djch
Covid-19. Truyn thông rng räi Va the hot dng chAm 10 Tt cho DV&NLf)
cüa các cAp cong doãn.
10. Ngun 1irc da t chüc thirc hin
- Các cAp cong doàn thirc hin chU trucYng x hi hóa huy dng các nguôn
lc phiic vi cho k hoach ch.m lo cho doàn vien, ngirM lao dng theo các quy djnh
cüa pháp lut vá cUa Tang Lien doãn Lao dng Vit Nam.
- CDCS can di ngun thu, chi trong n.m và sU ding ted da ngun tIch
iQy cUa dcrn vj xây dmg dir toán da darn bão k hoach chm lo Tt cho doàn
viên, nguM lao dng. Các cong doàn cAp trên can di nguan thu, chi trong n.rn Va
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si'r dçing mt ph.n tài chInh cong doãn tIch my hin có d h trçl cOng doàn cp
duOi thirc hin chàm lo cho doàn viên, ngithi lao dng.
- Nguói lao dng có dóng BHXH ti doanh nghip, dan vi sr nghip
ngoài cong l.p có dóng kinh phi cong doàn; Can b, côñg chi'rc, viên chrc có
hoàn cánh khó khn ductc chäm lo, thàm hOi tr ngun tài chInh cong doàn vi
mrc: 300.000 dlngu&i.
Tng s ngun kinh phI dix kián: 8.000.000 (nguôi) x 300.000d!ngixâi =
2.400.000.000.000 d (Hai nghIn bn tram t dng).
- Di vâi doân vien, nguii lao dng ti dan vj hãnh chInh và sir nghip cong
1p thI cong doãn Ca s chü dcng can d& ngun tâi chInh d chm lo, thám hOi.
IV. TO CHC THVC HIN
1. Ban Quan h Lao dng
- Là don vj thuxng trçrc, tham muu gi1ip Doàn Chü tjch Tng Lien doàn
don dc, trin khai, giám sat thigrc hin K hoach nay.
- Chü tn phi hçrp vi Van phông, các ban Tng Lien doàn, các dja
phixang, don vi lien quan trin khai thirc hin hot dng si 1, 6, 7; vic phi hcip
vâi các di tác dã k kt Thóa thun hçip tác vói Tng Lien doàn và tim kim
them các d& tác mi thxc hin Chuung tnInh phüc lçii cho DV&NLF) ct huy
dng them ngun lirc h trçi cho DV&NLD, các dja phuung, don vj thirc hin
các hot dng chàm lo.
- Tng hcrp k& qua chám lo T& Nguyen dan Nhâm D.n — 2022 cho
DV&NLD, xây dtrng báo cáo cüa Tng Lien doàn gài Ban BI thu Trung ucrng
Dáng, Ban Dan vn Trung uang, Uy ban Trung i.rang Mt trn T quôc Vit
Nam, ChInh phü.
- Phi hçip vâi Van phông, các ban Tng Lien doàn chi dao, huâng d.n,
h trçl các dja phuong, don vj lien quan trin khai các hot dng khác theo K
hoach nay.
2. Ban Chinh sách — Pháp 1ut
- Chü tn phi hcrp vâi các ban Tng Lien doàn, các dja phucing, don vj
lien quan tnin khai thirc hin hoat dng s 5.
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- Phi hçip vói Van phông, các ban Tng Lien doàn chi do, hi.thng dk,
h trç các dja phucing, dan vj lien quan trin khai các hot dng khác theo K
hoch nay.
3. Ban Tuyên giáo
- Chü tn phi hçip vói các ban Tng Lien doàn, các dla phuang, dan vj
lien quan trin khai thrc hin hoit dng s 9.
- Tuyên truyn v K hoach t chüc các hoat dng chàm 10 cho doãn viên,
ngi.ri lao dng nhân dip T& Nguyen dan Nhâm Dri — 2022 dn các cAp, các
ngành, các t chixc doanh nghip, các nhà hão tam d huy dng ngun 1c chäm
lo t& cho doàn vien, ngithi lao dng.
- Phi hçip vói V.n phông, các ban Tng Lien doãn chi dao, hi.rrng dan,
h trçi các dja phixang, dan vj lien quan trin khai các hoat dng khác theo K
hoach nay.
4. Ban Tài chinh
- Hu&ng dn các LDLD tinh, thãnh ph; Cong doàn ngãnh TW và tuang
duang; Cong doãn Tng Cong ty trirc thuc TLE) tng hcip dir toán cüa cong doàn
cAp di.râi v ngun kinh phi d chi cho K hoach T chrc các hoat dng ch.m 10
cho DV&NLD nhãn dip Tt Nguyen dan Nhâm D&n 2022, thirc hin cong tác
thng hçip dir toán cüa các dja phucrng. ThAm djnh và tham mru Thuing trirc
DCT-TLD phê duyt k hoach, h trçY kinh phi cho các dan v không can di dxçic
ngun kinh phi trithc ngày 15/12/2021. Huàng dn các cAp cong doàn ye ho sa, thU
tic thanh quyt toán các boat dng chm lo cho DV&NLD.
- Phi hçrp vâi Vn phông, các Ban Tng Lien doàn chi dao, hithng dn,
h trçl các dja phuang, don vj lien quan trin khai các hoat dng khác theo K
hoch nay.
5. Van phông Tng Lien doàn
- Phi hqp vri Ban Quan h Lao dng, Báo Lao dng, các da phuang,
don vj ban hành giAy mèi, m&i các dng chI 1nh dao Dáng, Nba nithc, Quc
hi, Trung uang MTTQ Vit Nam, các ban, b, ngành a Trung uong và lânh
dao dja phuong; In tUi, nhnthip, phong bI chUc tt, chu&i bj qua tng, phuong
tiçn di 'a', cac dieu kien can thiet kbac phiic vii cac boat d9ng cua cac dong chi lanh
dao Dãng, Nba nuâc, Quc hi, Trung irong MTTQ Vit Nam, các ban, b,
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ngành a Trung hang, 1nh d?o dja phucing tham dir các hoat dng s 1, 2 và các
hot dng do Tng Lien doàn t chüc.
- Chü tn tham muu, phi hçip vói các ban Tng Lien don d xu.t khen
thuàng các tp th, cá nhãn vá cac di tác cIA k thôa thun v&i cong doàn các cp có
thành tIch xut sc trong chm lo cho DV&NLD nhân djp Tt Nguyen dan Nhãm
Dn 2022.
- Phi hçip vOi các ban Tng Lien doàn chi dto, hhóng dan, h trçi các dja
phucmg, don vj lien quan trin khai các hot dng khác theo K hoch nay.
6. Báo Lao dng
- Chi.'i tn, ph& hçip cüng Ban Quan h Lao dtng chun bj h s, mai cac
di tác, doanh nghip cIA k2 thóa thun hcip tác vâi Tng Lien doàn vâ các nhà
tài trçl khác tham gia h trçr, üng h d chäm lo Tt cho DV&NLD; tip nhn h
trçi cüa các don vj.
- Phi hçip v6i Ban Tuyên giáo Tng Lien doàn, các dja phuong, don vj
thtrc hin t& hot dng s 9.
- Chü dng phi hcip v&i Ban Quan h Lao dng, V.n phông Téng Lien
doàn và Qu5 Tm lông yang Lao dng chun bi kinh phi và các diu kin vt
ch.t khác d các doân cong tác cüa lânh d.o Dàng, Nhà nithc, Trung uang
MTTQ Vit Nam, các b, ngành vã Tng Lien doàn tham dr hoat dng s 1, 2
chu dáo, kjp th&i.
7. Các LDLD tinh, thành ph, Cong doàn ngành Trung trong, Cong
doàn Tng cong ty trrc thuc Tng Lien doàn; LDLD cp huyn Va trong
dtrong
- Cn cü các hot dng chAm lo Tt theo K hoch nay, xây drng k hoch,
1p dir toán kinh phi, kich bàn chm lo, h trçc cho DV&NLE) phü hqp vói tirng cp
d djch vâ quy djnh phông chng djch Covid- 19 cüa dja phuong và hoàn thành gai
v Ban Quan h Lao dng, Ban Tài chInh TLf) triroc ngày 15/11/2021 (theo huàng
dk kern theo). Danh sách DV&NLD nhn h Ira duçic ch& dn h& 31/12/2021.
Báo cáo cp üy, d xuAt, pMi hcrp v&i chinh quyn dja phuong, lAnh do chuyen
mon dành kinh phi, gói h trçl d ch.m 10, h trçl T& cho DV&NLD.
- Tang cuông vri dng doanh nghip và ngun xA hi hóa cithg nhu phãn b
ngun tài chinh Cong doàn tti tmg cp d thrc hin cong tác chain lo.
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- Cong doàn cp trên chü dng nm bt tInh hmnh tài chInh, hix&ng dn
cong doàn ca s 1p dr toán lam c.n cir d chi các hot dng chàm lo tir ngun
tài chInh cüa cong doãn ca s&. Trueing hqp cong doàn ca sâ không can di thrcic
thj báo cáo cong doàn cp trên trrc tip ca s& cp h trçi t'r ngun tài chinh cong
doàn tIch lily cüa cong cloân c.p trén tri.rc tip Co s&. Tnr&ng hçip cOng doàn cp
trên trirc tip ca sä không can di thrçic thI báo cáo Lien doàn Lao dng tinh,
thành pM; COng doàn ngành trung ucrng và tuang dumg; cong doàn Tng Cong
ty trirc thuc Tang Lien doàn d cp M trçY. Trithng hçrp Lien doãn Lao dng
tinh, thành pM; ông doàn ngành trung uong và tuang dircing; cong doàn Tng
Cong ty trrc thuc Tng Lien doàn không can di duçic báo cáo Tng Lien doàn
cp h trn.
- Báo cáo nhanh kt qua các hot dng chäm lo Tt cho DV&NLD gi'ri v
Tng Lien doàn tnthc ngày 22/01/2022 (ngày 20/12 am ljch,); báo cáo kt qua
chInh thirc và sá lieu theo phii 1iic dInh kern k hotch nay tru'óc ngày
1 0/02/2022 (ngày 10/01 am ljch).
8. Cong doàn co s&
- Chü dng tham gia v&i ngrii sir diing lao dng cong khai và giám sat
•
•
L
. .
• , , .
,
thirc hiçn ke hoach tra tien luang, tien thuong, cac
khoari phuc lcn khac dam bao
quyn lçii cüa DV&NLD; diu kin lam vic, thii gian lam vic, thai gian nghi
ngoi, lam them gR; dam bâo quyn lç,i thOa dáng cho NLD tang ca, lam them
gi, không duc nghi Tt hoc nghi Tat It hn thôi gian 1ut djnh.
- Dng viên ngu?ii lao dng sam quay tr& li san xut ngay. sau khi nghi
Tet nham thuc day san xuat krnh doanh, phiic hoi kinh te.
- Chü dng dà xut vai ngithi si:r ding lao dng th chirc thani hOi, tng
qua, mrng tuai... cho DV&NLD ngoãi tian luang thrçic thanh toán theo quy
djnh cüa pháp lut. Ti nhüng doanh nghip có diau kin, t chirc Tat Sum v.y
cho DV&NLE) hoc có nhftng hInh thirc dng viên, chäm lo khác. Co h.Inh thtrc
dng viên DV&NLf) trirc Tat thirc hin t& nhirn vi, dam bâo an toàn. Tuyên
truyan NLD trô 1i lam vic diing thi gian quy djnh sau Tat Nguyen dan.
- Chü dng pMi hçip vai các t chi'rc qu&n chñng trên dja bàn t chüc cac
hott dng vui Xuân cho DV&NLD khOng có diu kin va quê an Tat, tham hôi
gia dInE; vai phirang châm vui tucii, an toãn, tiat kim.
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- Chü dng n.m s li.rçmg DV&NLD có nhu c.0 v quê nghi Tt dé t
chüc các hInh thIrc dua DV&NLD v quê an T& dam bào dung di t.rcrng, chu
dáo, an toàn.
- Báo cáo kjp thôi vii cong doãn cp trên nu doanh nghip dang gp khó
khàn trong san xut kinh doanh, doanh nghip bj phá san, có chü bô trôn chua
trá hoc không trá duçic tin 1uing, tin thtr&ng tnrâc Tat.
- Báo cáo kt qua chám lo T& cho DV&NLD v cong doàn c.p trén trirc
tip theo quy dnh.
Trén day là K hoch t chüc các hot dng chàm lo cho DV&NLE) nhãn
dip T& Nguyen dan Nhâm D.n 2022. D nghj các ban, don vj tnrc thuc Tng
Lien doân và các c.p cong doàn phi hçp thirc hin t& K ho.ch nay.
Dja chi lien hç: Ban Quan hç Lao dc5ng (Qua dng chi Nguyln Doan M9 Anh,
Chuyên viên Ban Quan h lao dc3ng, Din thoçi: 0912.322.662,
email: dzanh. cogmail. corn)
__-

TM. DOAN CHU TICH
PHO CHU T!CH

Nol nhn:
-Ban DãnvnTrunguang(b/cáo);
- Uy ban 1W MTFQVN;
- VAn phàng Trung i.ro1g Dãng;
- VAn phOng Chlnh phü;
- D/c Chü tjch TLD (h/cáo);
- Uy viên Doàn Chü tjch TLD;
- Các LDLD tinh, thành ph&
- Các CD ngành TW và tirong &rong;
CD Tng Cong ty tr thuc TLD;
- Cáo ban, don vj thrc thuc TLD;
- Ban Lao dng
- Tmng IThT TLD;
- Lixu VT, QHLD.

ANH
TRUNG 1%dNG
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H1JONG DAN
To chfrc các ho3t dông chäm Jo DV&NLD linh hot theo cp d djch Covid-19
(Kern theo Kê hoach so 146 /KH-TLI) ngày 28 tháag 10 nOm 2021)

TT
Hoat dng chain Jo
Hlnh thfrc t chuc
Don vj thyc hin
I Cpdô1
1 T chüc thäm, tng qua, dng viên, chiic Tét Trirc tip ti doanh nghip, don v vci sir tham gia cüa cac Ban Quan h Lao dng; LDLD các
DV&NLD
dông chi thnh dao Bang, Nhà mrâc, Quôc hi, Mt trn To tinh, thành phô, CE) nganh trung ircmg,
quôc Vit Nam, Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam, các CE) tong cong ty
ban, bô, ngành trung rang v lãnh do dja phirong
2

3

4

5

T chirc Chuong trmnh "Tt smn
an"

vAy - Xuan bInh Trrc tip ti doanh nghip, dcm vj có th cO sij tham gia LDLD các tinh, thãnh phá, CD ngành
can các dông chI länh do Dang, Nba ruxâc, Quôc hi, M.t trung ticrng, CD tOng cOng ty; CE) các
trn To quOc Vit Nam, Tong Lien don Lao dng Vit KCN, KCX, KKT; cong doàn cap trên

Nam, cac ban, bô, ngành trung irong và lânh do dija trirc tiêp cci so; CDCS
phiicing
H Ira dua DV&NLD cO nhu cu v quê an Têt, T chile phuxrng tin hoc phát tin
LDLE) các tinh, thành phO, CD ngành
quay trO 1i lam vic
trung ucrng, CD tong cong ty; CD các
KCN, KCX, KKT; cong doàn cap tren
trirc tiêp ca sO; CDCS
To chile cac hot dng vui Xun, tham hOi, dng Trrc tip t?i dja phixang, doanh nghiêp, don vj
LDLD các tinh, thành ph6, CD ngãnh
viên DV&NLD không Co diêu kin ye qué dOn T&
trung llcmg, CE) tong cOng ty; CD các
KCN, KCX, KKT; cong doàn cap lrên
tctiêpccisO
Tham gia näm tInh hmnh, kiêm tra, giám sat thi4rc Theo các chircrng trinh phi hçip ti dija phi.rcmg, don vj
Các cap cong doàn
hin các quy djnh cfia pháp 1u.t

6

Thng clrYng cac hott dng di thoi, thirong hrcmg
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H trçx, tir vn, hirOng dn thu ti1c, giám sat vic Trrc tip và 1mg ding CNTT, phucing tin thông tin,
th1rc hin các gói ho try c1m Chmnh phil
truyn thông
Nàm bt tm tir, nguyen vQng c1m NLF)
Trirc tip vâ cac hinh thlrc phü hçip
Truyn thông rng rãi v các hot dng chain lo Tt Trirc tip di.ra tin và thirc hin truyn thông
Cpd2
T chlrc tha.m, tang qua, dng viên, chüc Tt Nhir 4 do 1 nhi.rng hin ch s nguOi theo quy djnh c1m
DV&NLE)
dja phuang
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T chüc theo quy djnh cila pháp 1ut và quy ch c1m doanh Các cap cong doàn
nghip
Các 4 cong doãn
Các cp cOng doàn

Ban Quan h Lao dng; LDLD các
tinh, thãnh ph, CD nganh trung ucmg,
CD tOng cong ty
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T chilc Chucrng trInh "Tét sum vy — Xuãn Bmnh Nlnr cap d 1 nhi.rng hn ch& s nguôi theo quy djnh cüa LDLD các tinh, thành phô, CD ngãnh
an"
dja phixong
Irung uung, CD tong Cong ty; CD các
KCN, KCX, KKT; Cong doàn cap trên
tnrctiêpcasi;CDCS
H trçl dim DV&NLD Co nhu cAu v quê an Tt, Nhir cp d I và dam báo quy dinh van t?ii cUa dja phuong LDLD các tinh, thành phô, CD nganh
quay tro Ii lam V1C
trung liclng, CD tong cong ty; CD các
KCN, KCX, KKT; cong doãn cap trén
trrc tiêp co sô, CDCS
T chüc các hot dng vui Xun, thäm hOi, dng Nliu cap d 1 nhi.rng hn chê s ngtii theo quy djnh cila
LDLD các tinh, thành phô, CD ngãnh
vien DV&NLD không có diêu kien ye quê don Têt
da phuong
trung uang, CD tong cong ty; CD các
KCN, KCX, KKT; cong doân cap trên
ttvc tiêp CO Sâ
Tham gia nm tinh hinh, kim tra, giám sat thirc Theo các chucmg trmnh phi hqp t?i dja phuong, don v
Các cap cOng doàn
hien các quy djnh cila pháp lust
Tang cu&ng các hot dng d6i thoi, thucrng hrçmg

Nht.r cp dO 1 nhirng hn ch s ngLthi theo quy djnh cüa
dja phiro'ng
7 H trçl, tir vAn, hi.ràng dn thu ti1c, giám sat vic Trirc tiAp và tang cu&ng Ung dpng CNTT, phirong tin
thrc hin CáC gOi h trçi cia ChInh phil
thông tin, truyên thông
8 Nm bt tam ttr, nguyen vçrng cila NLD
Các hInh thilc phü hccp và tang curng ilng ding CNTT
9 Truyn thông rng rãi v& các hoat dng cham lo TAt Thirc hin cac hinh thc phü hqp
ifi CApd3
1 T chilc thäm, tng qua, dng viên, chüc TAt Không t churc. D?i diên cong doñn cAp trên trao. Thirc
DV&NLD
hin h trci cho DV&NLD theo các chmnh sách, chnmg
2 To churc Chircyng trinh "Tét sum vAy — Xuán Binh trinh "Gói an sinh" cila Cong doân
an"
3 H hg dim DV&NLD có nhu cAn v quê an TAt, Không t chile. Van dng DV&NLD r 1i dja phirong và
quay trâ li lam vic
có các bin pháp h hg. H trçi bang tiên dôi v1i NLD vn
ye quê
4
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Các cAp cong doàn
Các cAp cOng doàn
Các cAp cOng doàn
CáC cap cong doãn
LDLD các tinh, thành ph& CD ngãnh
trung irong, CD tong cOng ty; CD CaC
KCN, KCX, KKT; cOng doàn cap trên
Inxctiêpccrs&

LDLD các tinh, thanh phô, CD ngãnh
trung uung, CE) tong cong ty; CD các
KCN, KCX, KKT; cOng doàn cap trên
trirc tiêp co sâ; CDCS
To chIrc cac hot dng vui Xuan, than-i hOi, dong TO chile thäm hôi hn chê. To chilc Chirong trInh trirc Ban Tuyên giáo; LDLD các tinh,
viên DV&NLD khOng có diêu kin ye quê dOn Têt
tuyên "TAt khOng xa nhà" va cac hInh thilc trirc tuyAn phü thành phô, CD ngãnh trung uung, CD
hçrp
tOng cOng ty; CE) các KCN, KCX,
KKT
Tham gia nrn tInh h]nh, kiAm Ira, giám sat thrc Theo cac chuong trinh phi hçrp ti dja phirong, don vj
Các cAp cong doãn
hin các quy djnh cüa pháp lut
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Tang cung các hoat dng di thoi, thucmg hrçcng
H tro, tu vn, hrrâng dn thu tuc, giám sat vic
thirc hin các gói M trçr cCia Chmnh phü
N&n bAt tam tir, nguyen vçng cUa NLf)

9 Truyn thông rng rãi v các hoat dng chäm Jo Tt
IV Cpd4
1 T chirc thäm, t.ng qua, dng viên, chitc Tt
DV&NLD
2 T chirc Chuong trinh "T& sum vAy — Xuân Birth
an"
3 H trçr thra DV&NLD có nhu cu v quê an Tt,
quay trr 1i lam vic
4 T churc các hoat dng vui Xuàn, thäm hOi, dng
vien DV&NLI) không có diu kiên ye quê don Têt
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Bàn bac, thng nht vfri NSDLD thirc hin phü hccp
Ung ding CNfl, phrrcmg tin thông tin, truyên thông,
mng xA hOi
lung diing CNYF, phuong tin thông tin, truyn thông,
mng xã hOi
Thrc hin các hinh thirc phü hcrp

Các cp cong doàn
Các cap cong cloàn
Các cap cong doàn
Các cp cong doàn

Không t chirc. Thirc hin h ti-a cho DV&NLD theo các LDLD các tinh, thành ph& CD ngành
trung ixcing, CD tng Cong ty; CD các
chirih sách, chirong trurih "Gói an sinh" ciia COng doàn
KCN, KCX, KKT; Cong doãn cap trén
trirc tiêp co sir; CDCS

T chirc Chi.rong trInh ti-tic tuyn "Tt không xa nhà" và Ban Tuyên giáo; LDLD các tinh,
thành phô, CD ngành trung hang, CD
cac hinh thrc ti-Ic tuyn phü hçip
tong Cong ty; CD các KCN, KCX,
KKT
Các cAp cong doàn
Tham gia nm tinh hInh, kim ti-a, giám sat thijc Theo các chuo'ng trInh phi hçrp t?i dija phucmg, don vj
hin các quy djnh cüa pháp h4t
Các cAp cong doàn
Tang crr?mg các hott &)ng di thoi, thi.rong luçrng
Bàn bac, thng nhAt vth NSDLD thirc hin phil hçip
H trçi, tix van, hithng dn thu tic, giám sat vic IIJ'ng diing CNTT, phuong tin thông tin, truyn thông, Các cap cong doàn
thirc hin các gOi ho tro ci:ia Chinh phU
mng xã hi
Nm bt tam thr, nguyen vçng cOa NLD
lilng diing CNTT, phircmg tin thông tin, truyên thong, Các cAp cong doân
mang xã hOi
Cac cAp cOng doãn
Truyn thông rtng rai v các hoat dng chàm lo Tt Thiic hin các hinh thüc phü hçrp
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TONG J.JcN DOAN LAO BONG VIT NAM
LDLD tinh, TP, CD ugInb, TW
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