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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  8  năm 2022 
 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Tết Trung thu cho con đoàn viên, CNVCLĐ thành phố 

có hoàn cảnh khó khăn năm 2022 
 

Thực hiện Chương trình công tác trọng tâm năm 2022 của Ban Chấp hành 

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Đà Nẵng, Kế hoạch số 29/KH-LĐLĐ ngày 

20/4/2022 của LĐLĐ thành phố v/v “Triển khai công tác bình đẳng giới, dân số, 

gia đình, trẻ em năm 2022”, Quyết định số 222/QĐ-LĐLĐ ngày 22/9/2020 của 

LĐLĐ thành phố v/v “Ban hành Quy chế tổ chức các hoạt động chăm lo cho con 

đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ)”; Ban Thường vụ Liên 

đoàn Lao động thành phố xây dựng Kế hoạch tổ chức hoạt động Tết Trung thu cho 

con đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn năm 2022, cụ thể như sau:     

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

- Đẩy mạnh các hoạt động chăm lo cho thiếu nhi nhằm tuyên truyền, nâng 

cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp Công đoàn, đoàn viên, CNVCLĐ đối với 

công tác trẻ em; tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm 

của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong việc thực hiện quyền của trẻ em.  

- Chăm lo, chia sẻ khó khăn và động viên con đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn 

cảnh khó khăn, con cán bộ công đoàn nhân dịp Tết Trung thu 2022, giúp các cháu 

có thêm niềm vui, động lực để phấn đấu và nỗ lực trong học tập. 

- Hoạt động được tổ chức thiết thực, vui vẻ, hiệu quả, tạo sân chơi an toàn, 

lành mạnh cho con đoàn viên, CNVCLĐ  trong dịp lễ đặc biệt dành cho thiếu nhi.  

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG: 

1. Nội dung:  

- Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức Chương trình “Đêm hội Trăng rằm” 

năm 2022, trao tặng 2.000 suất quà (300.000 đồng/suất) cho con đoàn viên, 

CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. 

- Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn 

Lao động thành phố căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị để tổ chức các hoạt động 

Tết Trung thu năm 2022, tặng quà cho con đoàn viên, CNVCLĐ khó khăn.  

2. Đối tượng:  

- Con đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn tại các cấp công đoàn 

trong độ tuổi từ mẫu giáo đến hết lớp 9; trong đó, ưu tiên gia đình đoàn viên, 

CNVCLĐ nghèo, cận nghèo theo tiêu chuẩn của thành phố; khuyết tật, mồ côi, bố 
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hoặc mẹ bị tai nạn lao động, bị bệnh hiểm nghèo, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh 

Covid-19...  

- Con cán bộ công đoàn chuyên trách, cán bộ các đơn vị sự nghiệp thuộc 

LĐLĐ thành phố. 

3. Số lượng: 2.000 suất, mỗi suất trị giá 300.000 đồng (Danh sách phân bổ 

kèm theo) 

Phân bổ cụ thể : 

- 11 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở: 1.470 suất 

- 19 Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ thành phố: 440 suất 

- Con cán bộ công đoàn chuyên trách, cán bộ các đơn vị sự nghiệp thuộc 

LĐLĐ thành phố: 90 suất 

4. Hình thức, thời gian, địa điểm tổ chức: 

a. Liên đoàn Lao động thành phố: Giao Nhà Văn hóa Lao động thành phố 

tổ chức chương trình “Đêm hội Trăng rằm” cấp thành phố năm 2022. 

- Thời gian: Tối ngày 09/9/2022 (thứ Sáu, nhằm ngày 14/8 Âm lịch). 

- Địa điểm: Nhà Văn hóa Lao động thành phố, số 02 Đường Cách mạng 

tháng Tám, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. 

- Thành phần: Con đoàn viên, CNVCLĐ khó khăn của 19 CĐCS trực thuộc 

LĐLĐ thành phố, CĐCS trực thuộc LĐLĐ quận Cẩm Lệ. 

b. Giao Công đoàn Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp tổ chức 

Chương trình “Đêm hội Trăng rằm” cho con công nhân lao động tại các khu 

công nghiệp. 

- Thời gian: Tối ngày 10/9/2022 (thứ Bảy, nhằm ngày 15/8 Âm lịch). 

- Địa điểm: Do Công đoàn Khu công nghệ cao & các khu công nghiệp bố trí. 

- Thành phần: Con đoàn viên, CNVCLĐ khó khăn ở các CĐCS trực thuộc 

Công đoàn Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp. 

c. Giao LĐLĐ quận Hải Châu chủ trì phối hợp với LĐLĐ quận Thanh 

Khê tổ chức Chương trình “Đêm hội Trăng rằm” khối Quận, huyện. 

- Thời gian: Tối ngày 10/9/2022 (thứ Bảy, nhằm ngày 15/8 Âm lịch). 

- Địa điểm: Do các đơn vị chọn. 

- Thành phần: Con đoàn viên, CNVCLĐ khó khăn ở các CĐCS trực thuộc 

LĐLĐ quận Hải Châu và LĐLĐ quận Thanh Khê. 

d. Giao Công đoàn Viên chức thành phố chủ trì phối hợp với Công đoàn 

ngành Giáo dục, Công đoàn ngành Y tế thành phố tổ chức Chương trình “Đêm 

hội Trăng rằm” khối Công đoàn ngành. 

- Thời gian: Tối ngày 08/9/2022 (thứ Năm, nhằm ngày 13/8 Âm lịch). 
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- Địa điểm: Do các đơn vị chọn. 

- Thành phần: Con đoàn viên, CNVCLĐ khó khăn ở các CĐCS trực thuộc 

Công đoàn Viên chức, Công đoàn Y tế, Công đoàn Giáo dục thành phố. 

e. Các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở còn lại: Căn cứ số lượng quà 

được phân bổ và nguồn lực tại đơn vị chủ động tổ chức chương trình “Đêm hội 

Trăng rằm” tại cấp mình. 

5. Kinh phí tổ chức:  

- LĐLĐ thành phố: Chi 2.000 suất, mỗi suất trị giá 300.000 đồng từ nguồn 

ngân sách Công đoàn thành phố. 

- Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở: Căn cứ nguồn tài chính công đoàn cấp 

mình, đồng thời vận động thêm các đơn vị tài trợ để tổ chức hiệu quả hoạt động 

Tết Trung thu cho con đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn năm 2022. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Liên đoàn Lao động thành phố: 

a. Giao Ban Tuyên giáo - Nữ công: Chủ trì xây dựng kế hoạch, tham mưu 

phân bổ quà, tổng hợp danh sách các cháu nhận quà để quyết toán theo quy định; 

phối hợp với Nhà Văn hóa Lao động thành phố và Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ 

sở tổ chức hiệu quả Chương trình “Đêm hội Trăng rằm” năm 2022. Tổ chức truyền 

thông các hoạt động “Đêm hội Trăng rằm”. 

b. Giao Văn phòng: Chuẩn bị quà theo kế hoạch và thông báo phân bổ, 

phân công nhiệm vụ phục vụ “Đêm hội Trăng rằm”; phát hành giấy mời mời đại 

biểu, báo chí dự đưa tin hoạt động “Đêm hội Trăng rằm” do LĐLĐ thành phố tổ 

chức. 

c. Giao Ban Tài chính: Phối hợp với Ban Tuyên giáo & Nữ công, Văn 

phòng và Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hướng dẫn thủ tục quyết toán hoạt 

động Tết Trung thu cho con đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn năm 

2022. 

d. Giao Ban CSPL & QHLĐ, Ban Tổ chức - Kiểm tra: Phối hợp với các 

Ban, Văn phòng, đơn vị đón tiếp đại biểu, hỗ trợ nhận và phát quà cho các cháu 

tham dự chương trình. 

2. Giao Nhà Văn hóa Lao động thành phố: 

- Chủ trì chuẩn bị địa điểm, cơ sở vật chất, xây dựng kịch bản, chương trình 

văn nghệ, mời đội lân và MC, sân khấu, trang trí... để tổ chức chương trình “Đêm 

hội Trăng rằm” năm 2022 cấp thành phố theo thời gian nêu trên. 

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo - Nữ công, Ban Tài chính quyết toán kinh 

phí các nhiệm vụ được giao. Chủ động phối hợp, hỗ trợ các Công đoàn cấp trên cơ 

sở trong việc tổ chức hoạt động “Đêm hội Trăng rằm” của các đơn vị. 
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3. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở:  

- Các đơn vị được phân công chủ trì tổ chức hiệu quả hoạt động Tết Trung 

thu cho con đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn năm 2022.  

- Các đơn vị còn lại chủ động tổ chức hoạt động tại đơn vị cho phù hợp. 

- Hướng dẫn Công đoàn cơ sở trực thuộc tổ chức các hoạt động chăm lo cho 

con đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Trung thu năm 

2022. Tùy điều kiện thực tế chủ động tổ chức hiệu quả chương trình “Đêm hội 

Trăng rằm” tại cấp mình. Phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố thực hiện 

thủ tục quyết toán theo quy định.  

4. Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ thành phố: 

- Tùy tình hình thực tế phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp để tổ chức tốt hoạt động chăm lo cho con đoàn viên, CNVCLĐ nhân 

dịp Tết Trung thu năm 2022. 

- Căn cứ Thông báo phân bổ quà, tổng hợp danh sách gửi về Liên đoàn Lao 

động thành phố; đồng thời đôn đốc các cháu thuộc đơn vị mình tham dự đông đủ 

“Đêm hội Trăng rằm” tổ chức tại Nhà Văn hóa Lao động thành phố. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức hoạt động Tết Trung thu cho con đoàn viên, 

CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn năm 2022. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động 

thành phố đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện.  

Danh sách con đoàn viên, CNVCLĐ khó khăn nhận quà Tết Trung thu gửi 

về Liên đoàn Lao động thành phố (qua Ban Tuyên giáo - Nữ công. Email: 

bantuyengiaonucongdn@gmail.com) chậm nhất trong ngày 01/9/2022. Trong quá 

trình triển khai thực hiện, nếu gặp khó khăn vướng mắc liên hệ Ban Tuyên giáo - 

Nữ công để được hỗ trợ, hướng dẫn. 

 

Nơi nhận:  

- Tổng LĐLĐ VN;  

- Ban Dân vận Thành ủy; 

- Sở LĐTB&XH TP; 

- Thường trực LĐLĐ TP;  

- Các Ban, phòng LĐLĐ TP;  

- Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở;  

- CĐCS trực thuộc LĐLĐ TP;  

- Nhà Văn hóa Lao động TP;  

- Lưu VT, Ban TGNC.                                                                                                                    

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Minh 
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