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CONG HOA xA HQI CHU NGHTA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hnh phüc
Ha Tfrth, ngày OStháng .3 nám 2020

KE HOJCH
T chtI'c "Tháng Cong nhân" nãm 2020
Cn ci'r K ho.ch s 06/KH-TLD ngày 18/02/2020 cüa Tng LDLE) Vit Nam v
to chirc "Tháng Cong nhãn" 11am 2020; Ban Thizng vçi Lien doàn Lao dng tinh ban
hành Kê hoach to chirc các boat dng "Tháng Cong than" nhu sau:
I. MIJC B! CH, yEu CAU
1.MiicdIch
- Tuyên truyên sâu rng ye nghia ljch sir cüa Ngày Quoc tê Lao dng 1/5, ye
truyên thông ye yang và nhüng dóng gop to Rcn cüa giai cap cong nhãn và to chüc
Cong doàn ôi vth qua trInh cách mng cüa dan tc. To chirc "Tháng Cong than" là
hot dng tr9ng tam cüa các cap Cong doàn chào mirng kr nim 130 nàrn Ngày sinh
ChU tjch Ho CM Mmli (19/5/1890 - 19/5/2020), 134 näm Ngày Quôc tê Lao dng
(1/5/1886 - 1/5/2020), 45 näm Ngày giái phóng hoàn toàn mien Nam thông nhât dat
nuóc (3 0/4/1975 - 30/4/2020).
- Thông qua các boat dng, dng viên, khIch l cong nhân viên chirc lao dng
toàn tinh lao dng hang say, nhit tInh, sang tao, tao nén näng suât cao, hiu qua tot,
tü do gop phân nâng cao thu nhp và phüc igi cho nguôi lao dng.
- Thông qua các hoat dng "Tháng Cong nhn" dê tiêp tic khäng dnh vj the,
vai trô cüa to chirc Cong doàn trong vic dai din, chäm lo, bâo v quyên, igi Ich hçp
pháp, chInh dáng cüa doàn viên, cong nhân viên chrc lao dng (CNVCLD); gop
phân nâng cao chat lugng hoat dng CDCS, thüc day sir quan tam, chäm lo cüa cap
üy, chInh quyên, cac ngành, các cap, ngithi si'r ding lao dng và toàn xã hi trong
giáo dic, dào tao, bôi duong, phát trién di ngü CNVCLD Ha Tinh dáp ng yêu câu
ci:ia sr nghip CNH, HDH qué huing dat nuâc và hi thp quôc tê.
2. Yêu câu
- To chüc các boat dng "Tháng Cong nhãn" là mt trong nhthg boat dng cao
diem tr9ng tam hang nàm cüa to chrc cOng doàn, dugc to chüc tü cap tinh den CG sà.
Các cap Cong doàn chit dng tham mini vi cap üy Dáng, phôi hgp chInh quyn, dé
xuât vói ngirèi si:r di,ing lao dng và huy dng các nguôn 1irc xa hi de to chirc "Tháng
Cong nhân" cho doàn viên, CNVCLD.
- Các hoat dng "Tháng Cong nhân" can thiêt thirc, hiu qua, phü hçip vâi dieu
kin thc tê cüa dja phu'o'ng, don vj, doanh nghip yà gän vâi các hoat dng htx&ng
irng Tháng An toàn v sinh lao dng.
3. Chü dê: "Nãng suât cao - An toàn lao dng - Thu nhp tot".
4. Chi tiêu: Phân dâu môi CDCS có It nhât mt boat dng chäm lo lgi Ich thiêt
thixc cho doàn vien, CNVCLD trong "Tháng Cong nhân".
II. NQI DUNG HOiT BQNG
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1. Tp trung thirc hin Chü d "Nãng sut cao - An toàn lao dng - Thu
nhp tt"; Tip tue thijc hin Chü d Tháng Cong nhãn näm 2019: "Môi Cong
doàn co' sir mt Iqi Ich doàn viên".
Mi CDCS t chfrc It nht mt hout dng chäm lo lqi ich thiét thurc cho
doàn viên, CNVCLD. CDCS trong các 1o.i hinh doanh nghip thc hin "Náng
sut cao - An toàn lao dng - Thu nhp tt". Các hott dng can tp trung vào mt
s ni dung chñ you nhr: Tham gia giâi quyêt vic lam, dam bâo cho tat cã ngi11i lao
dng du có vic lam n djnh, tiOn luang và thu nh.p ngày cãng thng; các chê d
chInh sách lien quan dn quyn lqi cüa nguôi lao dng duçic dam bâo cao hon so vOi
quy djnh cüa pháp lu.t; t chüc khám sue khóe djnh ks'; các hot dng giao luu, dôi
thoi, tham quan du ljch, van hóa th thao; ho trçi ngui lao dng có hoàn cánh khó
khán, bj bnh him nghèo có diêu kin yuan len dO hoàn thành thim v và on djnh
cuc sang; doàn viên, CNVCLD ducic hu&ng các djch v tot, san phâm giá ré, dam
bâo chat luçrng...
2. To chtrc phong trào thi dua
- To chüc cho doàn viên, CNVCLD thirc hin hiu qua các phong trào thi dua
yeu nithc tai các Co quan, &m vj, doanh nghip vci tinh than "CIth d3ng, sang tgo,
trách nhim, hiu qua và thiêt thz!c ".
- Vn dng doàn viOn, CNVCLD nOng cao näng suât lao dng, gop phân hoàn
thành nhim vçi san xuât, kinh doanh, nâng cao thu nhp; chü dng dO xuât vói ngithi
si'r dimg lao dng ap diing các bin pháp nhärn dam bào aton,v sinh lao_dgtIch cixc giám sat vic thirc hin các quy djnh vO an toàn, v sinh lao dng, gop phOn
ngän ngi'la tai flag lao dng.
- Phôi hcip so kOt, tong kêt, dánh giá kêt qua th'çrc hin các phong trào thi dua,
chü dng dO xuât ngithi sü diing lao dng có chInh sách ru tiOn, ixu dãi nhäm ghi
nhn, dánh giá sir dóng gop cüa to chüc cong doàn, tp the Cong nhân lao dng trong
xay dung doanh nghip phát triOn ben vthig. Thông qua kOt qua các phong trào thi
dua, các cap cong doàn phát hin các nhân to diên hInh, có thành tIch xuât sac dO
nghj co quan, doanh nghip dua vào quy hotch, ãàø tao, bôi duOTig, bô nhim, nâng
liiong trithc thyi han, khen thir&ng doi vói can b, doàn viOn; kjp thai biOu duong,
nhân rng các cá nEOn, tp the có nhiOu dôi mâi, sang tao, hiu qua trong hoat dng
cong doân.
- To chuc bInh xét, ton vinh, khen thuâng "C'ông nhân lao dng tiêu biêu" a
các cap Cong doãn.
3. T chfrc các hoit dng chám lo dô'i sng vt cht, tinh than cho
CNVCLD
- Các cp cong doàn cn chü dng tham muu, d xu.t v&i ctp ñy, chInh quyn, co
quail, don vj, doanh nghip có nhung hoat dng cii the, thiOt thc chàm lo cho doàn
viOn, nguai lao dng nhu: Gp m.t, thàm hOi, tng qua, ho trg kinh phi, ban hành các
co chO chinh sách chàm lo cho doãn viOn, CNVCLD.
- Thirc hin Chuong trinh phüc lçii tir Chirong trinh k kt cüa LDLD tinh, COng
doàn cap trên trçrc tiOp Ca s& dã k vai cáo don vj, doanh nghip, các bnh vin nhäm
mang lti lqi Ich thiêt thirc cho doân viOn cOng doOn, CNVCLD; chü dng tim kim,
phát triOn các dôi tác mai, nEat là các don vj, doanh nghip có các sOn phm, djch vii
thiOt yOu phiic v cho dai sOng, sinh hoat cüa doàn viOn, CNVCLD.
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- Ph6i hqp ccx quan, dcm vj, doanh nghip t chüc khám sue khóe djnh kS' cho
nguôi lao dng; v.n dng doàn viên, CNVCLD sir diing các san phâm, djch vçi có
chat luang thuc Ngành Y tê quãn l; vn ctng các dan vj, doanh nghip, to chüc, cá
nhân h trçx, cap thuôc mien phi cho CNVCLD.
- Rà soát Thôa uóc lao dng t.p the (TESLDTT), dê xuât si'ra di, b sung nhüng
ni dung mang laj lçri Ich thiêt thirc han cho ngrnYi lao dng; tham gia vOi nguxi sir
d%rng lao dng các giài pháp thirc hin tot TU1iDU dê ngiRxi lao dng Co "Quyn lçii
dam bâo, phüc lçii tot han".
- Tham gia quân l, kiêm tra chat luqng an toàn thirc phâm, nhât là các bêp an
tp the phiic vi cong nhân lao dng; giám sat vic cài thin và nâng cao chat lung
büa an ca cho ngithi lao dng theo Nghi. quyêt so 07c/NQ-BCH, ngày 25/02/2016
cüa Tong LDLD Vit Nam. Phôi hçip vd các ccx quan chrc nàng lien quan kiêm tra,
giám sat vic chap hành pháp lu.t lao dng nhât là cOng tác an toàn v sinh lao dçng.
- Tp trung chi dao các cap cong doãn tang cuông khâo sat, xây dirng kê hoach
h trçl hoc dê xuât h trçi CNLD có hoàn cãnh khó khàn lam mâi, süa chta nhà & tr
ngun Qu5 "Mái m Cong doin" và ngun "Xã hi hóa"; tang cumg các hott dng
thAm hOi, tng qua, ho trçi can b, doàn viên, CNVCLD có hoàn cành khó khan,
CNLD bj tai nan lao dng, bnh nghê nghip.
- PhOi hçxp to chüc các hoat dng van hóa, van ngh, the diic the thao nhäm nâng
cao dôi song tinh than cho CNVCLD.
4. To chfrc din dan "Nghe cong nhân nói - Nói cho cong nhân nghe"
- Chi dao các cap Cong doàn phôi hqp chInh quyên, chuyên mon tO chuc dôi
thoai gicra lãnh dao ngành, dja phuang, doanh nghip vi ngu?ñ lao dng theo quy
dnh quy chê dan chü ccx sex. Thông qua dôi thoai, nam bat tam tu, nguyen vpng, các
kiên nghj, dê xuât cña nguOi lao dngdOi vói Dâng, Nhà nuó'c, doanh nghip và kjp
th?i tham muu giài quyêtnhUng van dê buc xic cüa ngu?i lao dng.
- Chi dao, hithng dan CDCS trong doanh nghip tang cu?mg dôi thoai tai fbi
lam vic theo Nghj dinh sO 149/2018/ND-CP, ngày 07/11/2018 cüa ChInh phü. Theo
döi, kiem tra, giám sat vic thirc hin các nOi dung sau dôi thoai
- Dôi mói và tang cu0ng cOng tác tu van pháp lust, h trg pháp l, h trçx nguñ
lao dng giái quyêt nhung van de phát sinh trong quan h lao dng, gop phn xây
drng môi quan h lao dng hài hOa, on djnh, tiên b trong doanh nghip.
5. Nng cao chat lu'qng hot dng CDCS, xây drng to chfrc cong doàn virng
minh
Triên khai, thirc hin có hiu qua e hoach so 06/KH-LDLD, ngày 31/01/2020
cüa Ban Thuxng vçi LDLD tinE ye thrc hin Chü dê näm 2020 "Nâng cao chat luqng
hoat dng CDCS". Day rnanh cOng tác phát trien dâng vien, phát trin doàn viên,
thành 1p CDCS, xay dimg CDCS vtrng manh.
6. Cong tác tuyên truyên các hot dng "Tháng COng nhân"
- To chuc h9c tip, quán trit, tuyên truyen, phô biên sâu rng các chü truang,
duông lôi cüa Bang, chInE sách pháp lut cüa Nba nuâc lien quan den giai cap cong
nhân và to chuc COng doàn Vit Nam. T.p trung tuyên truyên Diu l COng doàn
Vit Nam, B lu.t Lao dng sàa dOi, Lu.t An toàn v sinh lao dng, Luât sua dOi, b
sung mt so diêu cüa Lu.t can b, cOng chüc và Lu.t viên chüc trên các phtzcmg tin
thông tin dai chüng, mng xã hi.
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- T chirc tuyên truyn nghTa ljch sfr, khát vQng cüa nguèi lao dng ye Ngày
Quc tê Lao dng 1/5; nghia Ngày Quôc tê Lao dng i Vit Nam. Dng viên
CNVCLD thirc hin tot trách nhim cüa ngixi lao dng theo quy djnh cüa pháp
lu.t, nâng cao chat hiçing, hiu qua cong vic, thirc hin tot các quy trInh, bin
pháp bâo dam an toàn v sinh lao dng tai noi lam vic.
- Tuyên truyên ye phông chông djch bnh viêm dix&ng ho hap cap do chüng
virus mói Corona (Covid- 19) dê doán viên, CNVCLD yen tam lao ctng, san xuât.
- Nm b.t tam tiz, nguyen vong cüa doàn viên, CNVCLD de kjp th&i djnh
hithng du lun, giái quyêt nhüng van dé btrc xüc, gop phân xây dirng cci quan, dan
vj, doanhnghip phát triên on djnh, ben vtrng.
- Phôi hcip vâi Báo Ha TTnh, Dài PT-TH tinh, các Co quan thông tan, báo chI
TW dóng trên dja bàn; phát buy hiu qua Trang thông tin din tü, Facebook, nhóm
Zalo Cong doãn Ha TTnh de tuyên truyên các hoat dng "Tháng Cong nhân" sâu
rng, kjp thôi.
Ill. TO cir(j'c TB1J'C HIN
1. Lien doàn Lao dng tinh
1.1. Ban Tuyên giáo - Nfr cong
- Tham miru Ban Thu&ng vçi LDLD tinh ban hành KC hoach to cht'rc "Tháng
Cong nhân" näm 2020.
- Chü tn, phôi hqp vth các Ban LDLD tinh giao chi tiêu boat dng "Tháng Cong
nhân" cho các Cong doàn câptrêntrçrc tiêp cci s&, CDCS v4 dsin vj tWc thuc;_phôi
hçp theo doi, giám sat O1d& vic triên khai thirc hin.
- Chü tn, phôi hçip các Ban tham mu'u to chirc Lê phát dng "Tháng Cong
nhân".
- Djnh hithng, cung cp thông tin và th chüc tuyên truyn các hoat dng "Tháng
Cong nhân". Tharn mru, phoi hçip vói Dài PT-TH tinh thtrc hin Chixong trInh
truyên hInh trirc tiep "Van d horn nay" vó ChÜ dé: Vai trô cüa CDCS trong doarth
nghip.
- Phôi hqp các Ban LDLD tinh xay dmg tiêu chI dánh giá kt qua các hoat dng
"Tháng COng nhân" và tham rnuu, dC xuãt Ban Thir&ng vi LDLD tinh biu duo'ng,
khen thii&ng các tp the, cá nhân có thành tIch xuát sac. TOng h9p các hoat diig
"Tháng Cong nhân" näm 2020 báo cáo các cap theo quy djnh.
1.2. Ban ChInh sách - Pháp 1uIt
- Tham mini, hithng dan phát dng phong trào thi dfla "Nãng sut cao - An
toàn lao dng - Thu nhp tot" trong dgt "Tháng Cong nhân" nãm 2020.
- Tham muu, dê nghj UBND tinh tng Bang khen cho 50 "Cong nhân lao dng
tieu biêu", LDLD tinh ton vinh, khen thu&ng tai L phát dng "Tháng COng nhân"
näm 2020.
- Phôi hgp vi S& LDTB&)UI, BHXH tinh to chic kiêm a mt so doanh nghip ye
tInh hinh chap hành pháp lut ye lao dng, cong doàn, BHXH, ATVSLD,...
- Chi dao, huóng dan, tong hgp kêt qua hoat dng chäm lo lqi Ich doàn viên
trong "Tháng Cong nhân" trong các cap Cong doàn.
1.3. Ban Qudn lj', sfr dyng Qu9 'Mái urn Cong doàn" LDLI) tinh

4

- Chi do các cap cong doàn t chüc khão sat, h trçy doàn viên, CNVCLD xây
dirng nhà "Mái am Cong d:oàn" trong djp "Tháng Cong nhãri" n.m 2020 theo huàng
Ixu tiên CNLD tai các doanh nghip.
- To chirc thäm hOi, tang qua, ho trg doàn viên, CNVCLD có hoãn cnh dc bit
khó khàn, bj tai nin lao dng, bnh nghê nghip.
- Tham mi.ru huy dng nguôn lrc h trçi tr các doanh nghip, nhà háo tam d
dng vien, thäm hOi, giüp dä doàn viên, CNVCLD có hoàn cãnh khó khän, ôm dau,
bênh tat.
1.4. Ban To chá'c
Tp trung chi dao cong tác phát triên dâng viên, phát triên doàn vien, thành 1.p
CDCS, xây d'çrng CDCS vttng mnh trong dçit "Tháng Cong nhân" 11am 2020.
1.5. Ban TàichInh, Vànphbng và Uy ban Kim Ira
- Chuãn bj tOt các diêu kin dam bão cho cong tác chi do, to chüc các hoat
dng "Tháng Cong nhân" nãm 2020 cüa Ban Thithng vi LDLD tinh.
- Chi dao to chirc các hoat dng "Tháng Cong than" gàn vâi don dc thu kinh
phI cong doàn.
- Tham muu cong tác kiêm tra, chi dao các hoat dng "Tháng Cong nhân" trong
các cap Cong doàn toàn tinh.
* Liru : Trên cc so' các n5i dung Kê hoizch nay, thy vào Ilnh /,lnh djch bnh
Covid-19, LDLD tInh Se xem xét vic to chá'c triên khai cdc hoit d3ng 41p trung
trong "Tháng COng nhân"phà hip vO'i diêu kin thrc tê.
2. Các Cong doàn cap trên trçrc tiêp co so', các CDCS và do'n v tric thuc
- Can cü Kê hotch to chuic các hot dng "Tháng Cong than" nàm 2020 cüa
LDLD tinh và tmnh hInh thrc tê cüa dan vj dé báo cáo cap üy, chInh quyên, chuyên
mon triên khai th%rc hin day dU các ni dung ye to chirc các hoat dng "Tháng Cong
than" näm 2020 tai dan vj, dja phuang dam bào thiêt thrc, hiu qua.
- Các cOng doàn cap trên tnrc tiêp sa sO' không nhât thiêt phãi xây dçmg kê
hoach "Tháng Cong nhân" cüa dan vj, chi dàng k) các hot dng theo mâu cüa
LDLD tinh ban hành kern theo Kê hoach nay.
- Tang cuO'ng các boat dng dê nguO'i lao dng có "Quyên l'i dam báo, phic l'i
tot hon ". Tham muii phôi hcip tO chüc Lê phát dng "Tháng Cong than", dê xuât cap
uSr, chInh quyên, doanh nghip biêu duang, khen thuàng "Cong nhân lao dng tiêu
biêu". To chirc bmnh xét, dê nghj LDLD tinh biêu duang, khen thuO'ng "CNLD tiêu
biêu".
- Khuyên khIch phôi hçrp UBND huyn, th! xã,thành ph co' quan quãn l
nhà ntr&c to chirc phát dng "Tháng Cong nhân" gàn vói phát dng "Tháng An
toàn v sinh lao dIng" nhãm tranh thu si,r quan tam ye vic phôi hQ'p, to diêu
kin kinh phi cüa chInh quyên cap huyn, ngành; dông thbi là djp dê chInh
quyên, chuyên mon biêu dtro'ng, khen thu'&ng CNLD tiêu biêu trên dja bàn, linh
vlrc; phôi h?p kiêm tra cong tác dam bào an toàn v sinh lao dng; vic thc hin
ch d, chInh sách cho nguO'i lao dng; tO chirc dOi thoai gifla cong nhân lao dng
vái giárn dOe các doanh nghip trên dja bàn.
- Chi do, hithng dn CDCS phOi hçip vó'i chuyên mOn to chüc "Têt Lao dng",
các hoat dông cam an nguO'i lao dng tai dan vj.
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- Hi.thng dn CDCS trrc thuc dang k thirc hin it nht m3t hoçit d3ng vi 4ii
Ich doàn viên; chi dao, kiêm tra, dánh giá kêt qua ni dung dà dàng k.
- Dãng k các ni dung, chi tiêu to chüc hoat dng "Tháng COng nhãn" cüa dan
vi theo mu gui kern Kê hoach nay và np ye LDLE) tinh (qua Ban Tuyên giáo - Nib
công) frzthc ngày 2 5/4/2020. Tong hçp két qua hoat dng, gui báo cáo ye LDLD tinh
(qua Ban Tuyên giáo - Nib cóng) trithc ngày 05/6/2020.
3. Di vói cong doàn co' sr
- Can cr kê hoach to chirc các boat dng "Tháng Cong nhân" 11am 2020 cüa
cOng doàn cap trén và chi tiêu duqc giao, báo cáo vth cap üy, phOi hqp vói chInh
quyên, chuyên mon dé to chtrc thirc hin tot "Tháng Cong nhân" dam báo thiêt thrc,
hiu qua, tao dircc phong trào thi dua sôi nôi a dan vj.
- Däng k và to chuc thçrc hin It nhât mt vic lam cii the chàm lo igi Ich cho
doàn viên, CNVCLD.
- PhOi hqp vói ngu?ii si diing lao dng to chüc "Têt Lao dng", các hoat dng
cam an nguii lao dng tçti ca quan, dan vj, doanh nghip.
4. Thô'i gian thirc hin: Bat dâu tr ngày 25/4/2020 den hêt ngày 31/5/2020.
IV. KHAU HI)U TUYEN TRUYEN
1. Nhit lit hwóng &ng "Tháng Cong nhán" näm 2020!
2. Tinh than Ngày 30/4 và Ngày Quoc tê Lao d5ng 1/5 bat diet!
3. Chào mithg kj nim 134 nám Ngày Quôc tê Lao d3ng (01/5/1886 01/5/2020)!
4. C/faJJTimg /g' nfçm 130 nâiNgày sinh Chz tjch Hd ChI Minh (19/5/189019/5/2020)!
5. Doàn viên, CNVCLD Ha Tinh l2p thành tIch chào mfcng Dai hi:51 thi dua yeu
nwó'c toàn quOc lan thX.'
Các cap Cong doàn lam vic vói Ca quan van boa, tranh thu sir giüp d dé có
các hInh thüc tuyên truyên, treo c?y, khâu hiu tai các fbi trung tarn, tric di.r&ng giao
thông và trii sâ cci quan, dan vj, doanh nghip bat dâu tü ngày 25/4/2020.
Ban Thi.rOng vi LDLD tinh yêu cu các cp Cong doàn trin khai th1rc bin t&
các hoat dng "Tháng Cong nhãn" näm 2020.!.
N.rinhân:
- Tong LDLD Vit Nam;
- Thining true Tinh üy;
- ThirOng tr?c HDND, UBND tinh; (D báo cáo)
- Ban Dan van Tinh üy;
- UBMTI'Q tinh;.
- Sà LDTB&XH, BHXH tinh;
- Các Sc có CD ngành;
- Thu?mg true huyn, thành, thj üy;
- UBND huyn, thj xa, thành pho;
- Ban Quán 1 Khu kinh tê tinh;
- ThtrOiig trVc, các Ban LDLF) tinh;
- Cong doàn cap trén trirc tiêp ca sO;
- Các CDCS và dcyn vi trrc thuôc;
- Luu: VT, Ban TG-NC.

uyn Van Danh
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CONG HOA xA HOT CHU NGHTA VIET NAM
Bôc lap - Tir do - Hanh phñc

LIEN DOAN LAO DQNG TtNH
HATTNH
LBLB HUYN, CBN...

TONG HP BANG K CAC HOiT BONG THANG CONG NHAN NAM 2020 CUA CBCS
(Ban hành kern theo K hogch sá: 13 /Kf-I-LDLD ngày Octháng 3 nárn 2020)
MAU 02
Tônvinh
CNLD tiêu
biu (ngtrM)

Hot dng chäm to, bão v
Don vi

Lçi Ich tloàn Vfl

H3 trçr lam, tu sfra n/ia MACB)
Nhà

Tin

Thdm
Khdm
fzOi, tang SK cho
qith
CN
'ngit&i,)

1 Vi dii: CDCS Cty A
2
3
4
5
6
7

Di
thoai
DN

Huyn,

T& cho
NLD

Tham
quan du
llch

VHVNTDTT

ngành

'ngir&i.)

Tang hrong, t.ng qua...

Cong

* N5p ye Ban TG-NC (it/c Nguyen Thj Thanh Ng9c) trtthc ngày 25/4/2020
, ngày tháng 3 nárn 2020

TM. BAN THU eING VJ
(K ten, dóng du)

Các hoat
khác

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
LIEN DOAN LAO DQNG TfNH
HA TTNB
Doe lap - Tir do - Hanh phüc
LBLB HUYN, CDN...
BANG BANG K CAC HOLT BONG THANG CONG NHAN NAM 2020
(Ban hành kern theo Ké hoçch so': 4 /KFI-LDLD ngày 05tháng 3 nàrn 2020)
Man 01
TT
1
2

Ni dung hoit dng
T ch.rc L phát dng Tháng Cong nhân (Tr 25/4 dn
05/5/2020)
Ton vinh CNLD tiêu biu

S hrçrng
(do'n vi)

Ngu?ñ
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Cong trInh, san phm gn bin:
-CongtrInhi.
- Cong trInh 2....
Thành lap CDCS: Dan vii.
Dan vi 2...
Phát trin doàn viên

6

Hc di tuçxng Dang; kt np Dãng viên

Ngthi

T chüc di thoi: Ctp huyn, ngành
Cãpcas&

Cuôc

8

Khám sirc khOe djnh k: Cd'p huyn, ngành
Câ cci s&

Ngi

9

Tham quan, du ljch

Nguii
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Các hoat dng xã hi
10 -Htrçrlàm, tuthanhàMACD
- Thäm hOi tang qua
11 Kim tra, giám sat cOng tác ATVSLD
12 Tix vn pháp 1uLt,...

CT,SP

D
Ngu?ii

Nba
Ngithi
Cuc
Ngui

Thôi gian

Dja dim

Ghi chü

Cong tác tuyên truyn:
+ Tap huá'n, rruyn thông
13 + Treo cà, khdu hiçu
+ Tin, bài, phóng s
+ Hoc tap chi thj, nghj quyê't

Cuc
% CDCS thic
hiên
tin, bài
Cuc

14 Van hóa VN-TDTD

Cuc

15 CDCS t chrc: Mi CDCS mt ku Ich doãn viên

CDCS

16 Ky chi.rang trrnh phuc lçn doan vien

chixcing trInh
kt

17 Các hoat dng khác.....
* N3p v Ban TG-NC (d/c Nguyên Thj Thanh Ng9c) trithc ngày 25/4/2020
ngày tha'ng nám 2020
TM. BAN THTSONG V
(Kj ten, dóng diu)

