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TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP ĐÀ NẴNG  

 

Số:          /KH-LĐLĐ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đà Nẵng, ngày           tháng 01  năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Chương trình “Tết không xa nhà”  

nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 

             

Căn cứ kế hoạch số 59/KH-LĐLĐ ngày 24 tháng 11 năm 2021 của Liên 

đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố về tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn 

viên, người lao động (NLĐ) nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, để có 

thêm hình thức động viên, chia sẻ với lực lượng lao động ngoại tỉnh đang sinh 

sống, làm việc tại Đà Nẵng, Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố xây dựng kế 

hoạch tổ chức chương trình “Tết không xa nhà”, nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Chương trình là cầu nối tình cảm giữa người lao động với người thân ở 

quê nhà, để người lao động dù không thể về quê đón Tết những vẫn cảm nhận 

được sự gần gũi, ấm áp của người thân, cảm nhận được sự động viên, chia sẻ 

của Công đoàn thành phố trong thời điểm ý nghĩa của ngày Tết cổ truyền. 

2. Thông qua chương trình, lãnh đạo các cấp chia sẻ với những tâm tư, 

tình cảm và ghi nhận những đóng góp của lực lượng lao động ngoại tỉnh đối với 

sự phát triển kinh tế, xã hội, sự vững mạnh của cộng đồng doanh nghiệp trên địa 

bàn thành phố Đà Nẵng.  

3. Công tác tổ chức trang trọng, ấm cúng, ý nghĩa; tuân thủ theo yêu cầu 

phòng chống dịch bệnh. 

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Hình thức, thời gian, địa điểm: 

a. Hình thức tổ chức: gặp gỡ, giao lưu giữa người lao động với lãnh đạo 

Thành phố, lãnh đạo Công đoàn thành phố và lãnh đạo địa phương. 

b. Địa điểm:  tại Cung Thiếu nhi thành phố 

c. Thời gian: sáng ngày 16/01/2022 (chủ nhật)  

2. Nội dung, chương trình: 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu 

- Xem phóng sự về công tác chăm lo của Công đoàn thành phố 

- Giao lưu, trò chuyện giữa người lao động với lãnh đạo Thành phố, lãnh 

đạo Công đoàn thành phố, lãnh đạo Ban quản lý Khu CNC và các KCN. 
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- Trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn (đại diện) 

- Trao biểu trưng “Cảm ơn Người lao động” (63 cá nhân) 

3. Thành phần:   dự kiến không quá 120 người  

- Lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố, các sở, ngành, Ban 

Quản lý Khu công nghệ cao và các KCN 

- Lãnh đạo quận, huyện nơi có các Tổ Tự quản công nhân; 

- Lãnh đạo Công đoàn thành phố, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở 

- Lãnh đạo doanh nghiệp nơi người lao động làm việc 

- Người lao động nhận biểu trưng “Cảm ơn Người lao động” 

- Người lao động tham gia giao lưu và nhận quà Tết 

4. Kinh phí tổ chức:  

Từ nguồn tài chính Công đoàn thành phố và sự phối hợp của Đài phát 

thanh truyền hình thành phố (DanangTV). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Liên đoàn Lao động thành phố: 

a. Ban Tuyên giáo - Nữ công:  

Chủ trì, phối hợp với Đài phát thanh và truyền hình xây dựng kịch bản, 

nội dung chương trình; phối hợp với các tổ tự quản khu nhà trọ để chọn nhân vật 

giao lưu. Báo cáo Thường trực xét duyệt nội dung và những vấn đề phát sinh.  

Tham mưu hợp đồng sản xuất chương trình với Đài Phát thanh và truyền 

hình. Tổng hợp dự trù kinh phí tổ chức. Theo dõi, kiểm tra quá trình chuẩn bị. 

Thực hiện công tác tuyên truyền rộng rãi về hoạt động. 

b. Ban Tài chính:  

Phối hợp xây dựng kế hoạch kinh phí, hướng dẫn thủ tục quyết toán. 

c. Ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động: 

Bố trí vị trí ngồi và hướng dẫn các cá nhân nhận biểu trưng “Cảm ơn 

Người lao động”. Chuẩn bị và phục vụ công tác trao biểu trưng kèm tiền thưởng. 

Chuẩn bị quà Tết và người lao động đại diện nhận quà Tết theo phân bổ. 

c. Văn phòng: 

Phát hành giấy mời và xác nhận việc tham dự của các đại biểu, phóng 

viên báo đài, người lao động.  

Tham mưu bài phát biểu chào mừng của Thường trực LĐLĐ thành phố. 

Bố trí địa điểm và nhân sự phục vụ test nhanh Covid-19 trước khi vào 

chương trình. Tham mưu thông báo phân công phục vụ chương trình.  
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2. LĐLĐ quận Liên Chiểu, Công đoàn Khu công nghệ cao và các 

KCN 

Phối hợp với Ban Tuyên giáo – Nữ công chọn nhân vật giao lưu, nhân vật 

làm phóng sự phù hợp nội dung kịch bản. Chuyển giấy mời của LĐLĐ thành 

phố đến lãnh đạo địa phương và người lao động tham gia chương trình 

Trên đây là kế hoạch tổ chức Chương trình “Tết không xa nhà” nhân dịp 

Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu gặp khó khăn vướng mắc, liên hệ 

LĐLĐ thành phố (qua Ban Tuyên giáo - Nữ công) để được hướng dẫn, hỗ trợ. 

 

Nơi nhận: 
- CT, PCT LĐLĐ thành phố; 

- LĐLĐ quận LC, ST, CL, CĐKCNC; 

- Các ban phòng LĐLĐTP; 

- Lưu VT, Ban TGNC. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

  Nguyễn Duy Minh 
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