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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 24 tháng 11 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 
Tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, ngƣời lao động 

 nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần – 2022 

----- 

 

Thực hiện Kế hoạch số 146/KH-TLĐ ngày 28/10/2021 của Tổng Liên đoàn 

Lao động Việt Nam về việc tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao 

động (viết tắt là ĐV & NLĐ) nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần - 2022; nhằm 

chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho ĐV & NLĐ nhân dịp Tết đến Xuân 

về, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố ban hành Kế hoạch tổ 

chức các hoạt động chăm lo Tết cho ĐV & NLĐ với những nội dung cụ thể sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ thiết thực đời sống vật chất, tinh thần 

cho ĐV & NLĐ, đặc biệt là ĐV & NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, thiên tai, 

bão lũ; đảm bảo ĐV & NLĐ đón Tết vui tươi, ấm no, hạnh phúc.  

- Thông qua các hoạt động chăm lo Tết, giúp ĐV & NLĐ nhận thức vai trò, 

trách nhiệm và những đóng góp của tổ chức Công đoàn, tin tưởng gắn bó với tổ 

chức Công đoàn, thúc đẩy phát triển đoàn viên công đoàn; tạo động lực khích lệ, 

động viên ĐV & NLĐ làm việc năng suất, chất lượng, hiệu quả cao hơn và ngày 

càng gắn bó với doanh nghiệp. 

- Vận động các tổ chức, doanh nghiệp, chính quyền địa phương, các nhà hảo 

tâm, đặc biệt là người sử dụng lao động trực tiếp ủng hộ các nguồn lực để tổ chức 

các hoạt động chăm lo, hỗ trợ thiết thực cho ĐV & NLĐ.  

2. Yêu cầu 

- Các hoạt động chăm lo, hỗ trợ ĐV & NLĐ tổ chức đảm bảo thiết thực, hiệu 

quả, đúng đối tượng, an toàn, tuân thủ các quy định phòng, chống dịch Covid-19 

của ngành y tế, chính quyền địa phương với tinh thần “thích ứng an toàn, linh hoạt, 

kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. 

- Công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên cơ sở căn cứ vào cấp độ dịch theo Nghị 

quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ để tổ chức linh hoạt, đa dạng 

các hình thức chăm lo, hỗ trợ Tết, tập trung chăm lo, hỗ trợ ĐV & NLĐ tại các 

doanh nghiệp, tại các khu công nghiệp.  
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- Ưu tiên ĐV & NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, bị 

tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mắc bệnh hiểm nghèo, thiên tai, bão lũ; ĐV & NLĐ 

thuộc đối tượng gia đình chính sách hoặc nhiều năm chưa có điều kiện về quê sum 

họp với gia đình trong dịp Tết Nguyên đán, ĐV & NLĐ không về quê đón Tết để 

làm việc, lao động, sản xuất. 

II. CHỦ ĐỀ VÀ PHƢƠNG CHÂM 

1. Chủ đề: “Tết Sum vầy - Xuân Bình an” 

2. Phƣơng châm: Tất cả đoàn viên và người lao động đều có Tết. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM   

1. Hoạt động bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên và người lao động: 

1.1. Liên đoàn Lao động thành phố 

- Xây dựng Kế hoạch thăm, động viên các doanh nghiệp và giám sát về thực 

hiện tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc tại những doanh nghiệp đông lao 

động, những doanh nghiệp khó khăn vì dịch bệnh, nắm bắt tình hình chăm lo Tết 

của doanh nghiệp đối với ĐV & NLĐ. 

- Hỗ trợ, tư vấn và hướng dẫn ĐV & NLĐ, người sử dụng lao động hoàn thiện 

thủ tục, giấy tờ để nhận các gói hỗ trợ của Chính phủ; đồng thời, phối hợp với các 

cơ quan chức năng giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ ĐV & NLĐ và 

người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19; giúp ĐV & NLĐ, 

người sử dụng lao động tiếp cận các gói hỗ trợ nhanh nhất, giảm bớt khó khăn để có 

thêm điều kiện chăm lo cho ĐV & NLĐ. 

- Tiếp tục triển khai các gói hỗ trợ của Tổng LĐLĐ Việt Nam, tăng cường xã 

hội hóa nguồn lực hỗ trợ người lao động (NLĐ) khó khăn giúp NLĐ ở lại cùng 

doanh nghiệp đón tết và đồng hành với người sử dụng lao động phục hồi sản xuất, 

kinh doanh. 

1.2. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở 

- Xây dựng kế hoạch thăm hỏi, động viên các đơn vị, doanh nghiệp và giám 

sát thường xuyên việc thực hiện quy định của pháp luật về điều kiện làm việc, thời 

giờ làm việc, không để người sử dụng lao động buộc NLĐ tăng ca, làm thêm giờ, 

không được nghỉ Tết hoặc cho nghỉ Tết ít hơn thời gian luật định. 

- Tăng cường đi cơ sở nắm tình hình và thống kê, báo cáo về LĐLĐ thành phố 

ngay khi phát hiện những đơn vị không có tiền thưởng Tết, tình hình nợ lương, nợ 

BHXH, BHYT, BHTN; những doanh nghiệp vẫn đang ngừng hoạt động do ảnh 

hưởng của dịch bệnh, nhận định khả năng chủ bỏ trốn hoặc giải thể, phá sản, để 

LĐLĐ thành phố có hướng hỗ trợ, giải quyết kịp thời. 
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- Phối hợp xử lý kịp thời, hiệu quả những phát sinh liên quan đến quyền lợi 

của ĐV & NLĐ xảy ra trong dịp Tết; hạn chế tranh chấp lao động và ngăn ngừa có 

hiệu quả các vụ ngừng việc tập thể. Thống kê, kịp thời hỗ trợ cho ĐV & NLĐ gặp 

khó khăn thuộc đơn vị, đảm bảo không để NLĐ không có tết. 

1.3. Công đoàn cơ sở 

- Chủ động làm việc với người sử dụng lao động về thông báo lịch nghỉ Tết, 

thời gian chi tiền thưởng, tặng quà Tết. Theo quy định, lịch nghỉ Tết phải được 

thông báo rộng rãi đến NLĐ của đơn vị trƣớc 30 ngày, chậm nhất là ngày 02/01/2022. 

- Chủ động đề xuất bổ sung, sửa đổi các chế độ phúc lợi trong Thỏa ước lao 

động tập thể để ký mới hoặc ký bổ sung; phối hợp tổ chức Hội nghị NLĐ, Hội nghị 

cán bộ, công chức, viên chức tại đơn vị.   

- Tăng cường các hoạt động đối thoại, thương lượng các nội dung chăm lo đời 

sống vật chất, tinh thần cho NLĐ trong dịp Tết. Triển khai các biện pháp phát hiện, 

ngăn ngừa, thông tin kịp thời với cấp trên các tranh chấp lao động, đình công trái 

luật phát sinh trong dịp Tết và tham gia xử lý kịp thời, hiệu quả, góp phần đảm bảo 

an ninh trật tự tại địa phương. 

- Thường xuyên nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của ĐV & NLĐ. Tuyên 

truyền, vận động ĐV & NLĐ đón Tết, vui Xuân tiết kiệm, an toàn, chấp hành các 

quy định của pháp luật và trở lại làm việc đúng thời gian quy định; thực hiện 

nghiêm các hướng dẫn, quy định của Bộ Y tế về phòng, chống dịch Covid-19. 

Truyền thông rộng rãi về các hoạt động chăm lo Tết cho ĐV & NLĐ của các cấp 

công đoàn. 

- Phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức thưởng động viên ĐV&NLĐ ở 

xa về quê đón tết trở lại làm việc đúng thời gian quy định. 

2. Công đoàn tổ chức hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên và người lao động 

2.1. Liên đoàn Lao động thành phố 

- Phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng tổ chức chương trình “Tết 

không xa nhà” (Có kịch bản riêng). 

- Tổ chức “Phiên chợ Tết Công nhân năm 2022” tại 03 điểm: Khu công nghiệp 

Đà Nẵng, Hòa Cầm và Hòa Khánh (Có kế hoạch riêng). 

- Chương trình “Chuyến xe Công đoàn” đưa ĐV & NLĐ về quê đón Tết từ 

ngày 22/01 – 30/01/2022, nhằm ngày 20/12 – 28/12 Âm lịch (Có kế hoạch riêng). 

- Phân bổ số lượng quà Tết cho các cấp công đoàn.  

- Chương trình tặng “túi an sinh công đoàn”. 

- Thăm hỏi cán bộ công đoàn hưu trí (Hoàn thành trước 20/01/2022). 
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- Thăm hỏi các gia đình ĐV & NLĐ các địa phương ở lại Đà Nẵng đón Tết tại 

các Tổ tự quản khu nhà trọ, phụ nữ đơn thân, Nhà ở Công nhân Khu Công nghiệp 

Hòa Cầm (Hoàn thành trước 25/01/2022, nhằm ngày 23/12 Âm lịch). 

- Thăm, chúc Tết các đơn vị phục vụ công ích và những doanh nghiệp vẫn làm 

việc trong dịp Tết (Hoàn thành trước đêm giao thừa). 

- Tổ chức thăm, động viên doanh nghiệp ra quân đầu năm và thăm hỏi, động 

viên ĐV & NLĐ ở xa về quê đón Tết quay trở lại làm việc đúng thời gian quy định. 

2.2. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở 

- Chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan để tổ chức chương trình “Tết 

Sum vầy - Xuân bình an” tại địa phương, đơn vị.  

- Giao Công đoàn Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp chuẩn bị, phối 

hợp với các Liên đoàn Lao động quận, huyện: Liên Chiểu, Cẩm Lệ, Sơn Trà, Hòa 

Vang chủ động tổ chức “Phiên chợ Tết Công nhân năm 2022” (Hoàn thành trước 

20/01/2022). 

- Tổng hợp danh sách nhận quà Tết theo phân bổ của LĐLĐ thành phố; vận 

động nguồn tài trợ khác để có thêm nhiều phần quà trao cho ĐV & NLĐ. Tổ chức 

trao quà cho ĐV & NLĐ của đơn vị (Hoàn thành trước 20/01/2022). 

- Triển khai và tổng hợp đăng ký tham gia “Chuyến xe Công đoàn” theo hướng 

dẫn. Phối hợp chặt chẽ với Công đoàn thành phố tổ chức đưa ĐV & NLĐ về quê ăn 

Tết an toàn, đúng lịch trình. 

- Thăm hỏi cán bộ công đoàn hưu trí theo danh sách Công đoàn thành phố 

phân cấp. 

- Báo cáo tình hình các doanh nghiệp làm việc trong thời gian Tết Nguyên đán 

về Ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động chậm nhất ngày 21/01/2022 để 

tổng hợp, đề xuất lãnh đạo LĐLĐ thành phố đi thăm đơn vị, ĐV & NLĐ. 

- Báo cáo tình hình ĐV & NLĐ đi làm lại sau Tết (theo mẫu) về Ban Chính 

sách pháp luật và Quan hệ lao động chậm nhất ngày 08/02/2022. 

- Tổ chức thăm hỏi, động viên các doanh nghiệp ra quân đầu năm; tặng quà 

cho ĐV&NLĐ ở xa về quê đón tết trở lại làm việc sau Tết. 

2.3. Công đoàn cơ sở 

- Phối hợp với lãnh đạo đơn vị, doanh nghiệp tổ chức tổng kết năm, khen 

thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu của năm; tặng quà Tết cho ĐV & NLĐ từ 

ngân sách công đoàn cơ sở và ngân sách đơn vị, doanh nghiệp; tổ chức hoạt động 

vui chơi, bốc thăm trúng thưởng … 

- Triển khai xét chọn ĐV & NLĐ có hoàn cảnh khó khăn nhận quà Tết theo số 

lượng do công đoàn cấp trên phân bổ; ngoài ra, chủ động đề xuất lãnh đạo đơn vị, 
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doanh nghiệp có thêm quà Tết dành cho những trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo, 

bị tai nạn lao động, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Việc đi thăm, tặng quà cho ĐV & 

NLĐ phải kịp thời, ý nghĩa, đúng đối tượng. 

- Thông báo rộng rãi và tổng hợp danh sách ĐV & NLĐ tham gia chương trình 

“Chuyến xe Công đoàn” đúng đối tượng; cử cán bộ công đoàn phối hợp với công 

đoàn cấp trên tổ chức tiễn người lao động về quê ăn Tết theo lịch trình Chuyến xe 

công đoàn. Đề xuất và phối hợp với doanh nghiệp tổ chức những chuyến xe đưa 

NLĐ về quê đón Tết (ngoài những trường hợp đã tham gia Chuyến xe Công đoàn 

của thành phố). Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo đúng quy định của 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền.  

3. Hoạt động tuyên truyền trƣớc, trong và sau Tết Nguyên đán 2022 

- Các cấp công đoàn phối hợp với chính quyền treo băng rôn, khẩu hiệu chào 

đón Tết Nhâm Dần 2022 tại đơn vị, doanh nghiệp và tại các Tổ tự quản khu nhà trọ 

công nhân. 

- Các Fanpage của các cấp công đoàn, trang mạng xã hội cá nhân của cán bộ, 

ĐV & NLĐ tích cực chia sẻ thông tin về các hoạt động chăm lo Tết của các cấp 

công đoàn.  

- Các cấp công đoàn mời lãnh đạo Đảng, chính quyền ở thành phố, địa phương, 

đơn vị đi thăm, chúc Tết và trao quà cho những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; 

các công đoàn cơ sở mời lãnh đạo doanh nghiệp hoặc lãnh đạo công đoàn cấp trên 

cùng trao quà cho ĐV & NLĐ của đơn vị. 

- Nội dung tuyên truyền tập trung vận động ĐV & NLĐ đón Tết, vui Xuân tiết 

kiệm, lành mạnh, đảm bảo an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, chấp hành các 

quy định của pháp luật và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19; trở lại 

làm việc sau Tết đầy đủ, đúng thời gian quy định. Đối với người lao động phải làm 

việc trong những ngày Tết phải thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo an toàn lao động, 

an toàn giao thông, không say rượu, đánh bạc hoặc các hoạt động gây mất an ninh 

trật tự. 

4. Kinh phí thực hiện 

- Từ nguồn kinh phí hỗ trợ của chính quyền các cấp và nguồn vận động các tổ 

chức, cá nhân, doanh nghiệp cùng đóng góp chăm lo Tết cho ĐV & NLĐ. 

- Công đoàn cơ sở cân đối nguồn thu, chi trong năm và sử dụng tối đa nguồn 

tích lũy của đơn vị xây dựng dự toán để đảm bảo kế hoạch chăm lo Tết cho ĐV & 

NLĐ. 

- Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở cân đối nguồn thu, chi trong năm và sử 

dụng một phần tài chính công đoàn tích lũy hiện có để hỗ trợ công đoàn cấp dưới 
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thực hiện chăm lo cho ĐV & NLĐ. Trước khi thực hiện, lập đề xuất gửi về Ban 

Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố xem xét, quyết định. 

- Từ nguồn tài chính công đoàn, nguồn Quỹ hoạt động xã hội công đoàn theo 

kế hoạch cụ thể của từng cấp công đoàn. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Liên đoàn Lao động thành phố 

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

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức chăm lo Tết Nhâm Dần của LĐLĐ thành phố, 

đôn đốc, triển khai, giám sát việc thực hiện Kế hoạch này. 

- Xây dựng kế hoạch, tham mưu phân bổ số lượng quà Tết cho các đơn vị; 

hình thức và thời gian để lãnh đạo thành phố trao quà Tết, hoàn thành trước ngày 

24/11/2021. 

- Chủ trì tổng hợp danh sách thăm Tết các đơn vị công ích, các đơn vị làm việc 

trong dịp Tết.  

- Tham mưu Kế hoạch giám sát các doanh nghiệp đông lao động, những doanh 

nghiệp khó khăn vì dịch bệnh, các doanh nghiệp có dấu hiệu quan hệ lao động phức 

tạp về tình hình thực hiện chế độ tiền lương, thưởng Tết, hoàn thành trước ngày 

05/12/2021. 

- Tổng hợp, báo cáo Tổng Liên đoàn và thành phố về kế hoạch chăm lo Tết 

trƣớc ngày 20/01/2022 và báo cáo kết quả chăm lo Tết trƣớc ngày 09/02/2022. 

1.2. Ban Tuyên giáo - Nữ công:  

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng, Ban Tài chính, Công đoàn Khu công nghệ 

cao và các Khu công nghiệp, các LĐLĐ quận, huyện: Sơn Trà, Liên Chiểu, Cẩm 

Lệ, Hòa Vang xây dựng kế hoạch và tổ chức “Phiên chợ Tết công nhân năm 2022”, 

hoàn thành Kế hoạch trước ngày 30/11/2021. 

- Xây dựng Kế hoạch và làm việc với Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng để 

xây dựng kịch bản chi tiết tổ chức chương trình truyền hình “Tết không xa nhà” 

(Giao đồng chí Đinh Thị Thanh Hà-Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố chủ động, trực 

tiếp làm việc). Hoàn thành kế hoạch và kịch bản trước ngày 25/12/2021. 

- Xây dựng kế hoạch thăm hỏi, trao quà cho gia đình ĐV & NLĐ ở lại đón Tết 

tại các Tổ tự quản khu nhà trọ, phụ nữ đơn thân, Nhà ở Công nhân KCN Hòa Cầm, 

hoàn thành trước ngày 05/12/2021. 

- Hướng dẫn, triển khai công tác tuyên truyền về các hoạt động chăm lo Tết 

của các cấp Công đoàn thành phố, hoàn thành trước ngày 20/12/2021. 
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- Thiết kế các ấn phẩm tuyên truyền (pano, infographic) về các hoạt động 

chăm lo tết cho ĐV & NLĐ truyền thông trên các phương tiện thông tin, đại chúng 

và mạng xã hội. Hoàn thành trước ngày 10/12/2021. 

1.3. Ban Tài chính:  

- Chủ trì, tổng hợp và thẩm định các dự trù kinh phí tổ chức hoạt động tại Kế 

hoạch này và các Kế hoạch chi tiết kèm theo. 

- Chủ trì phối hợp với các Ban, Văn phòng LĐLĐ thành phố vận động các 

nguồn xã hội hóa và chuẩn bị nguồn kinh phí để tổ chức hoạt động theo kế hoạch. 

- Tham mưu Kế hoạch Chương trình “Chuyến xe Công đoàn” đưa ĐV & NLĐ 

về quê đón Tết (Hoàn thành trước ngày 26/11/2021). 

- Hướng dẫn các đơn vị, phòng ban quyết toán đúng quy định. 

1.4. Văn phòng:  

- Gửi giấy mời lãnh đạo thành phố, các cấp, ngành dự hoạt động do Công đoàn 

thành phố tổ chức; phối hợp chuẩn bị và cử cán bộ tham gia các hoạt động theo 

phân công.  

- Bố trí phương tiện để lãnh đạo LĐLĐ đi thăm Tết các đơn vị theo danh sách. 

- Đề xuất những đơn vị đi thăm Tết, gửi Ban Chính sách pháp luật và Quan hệ 

lao động để tổng hợp 

1.5. Ban Tổ chức - Kiểm tra:  

- Tham mưu Kế hoạch thăm, làm việc và nắm bắt tình hình việc làm, tiền 

lương, thưởng của ĐV & NLĐ tại 40 doanh nghiệp nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm 

Dần (Hoàn thành trước ngày 30/11/2021). 

- Xây dựng kế hoạch thăm và chúc Tết cán bộ công đoàn hưu trí (Hoàn thành 

trước ngày 30/11/2021). 

2. Đơn vị trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố 

2.1. Nhà văn hóa Lao động thành phố:  

- Tham mưu và thực hiện chương trình “Bánh chưng xanh” để tặng ĐV & NLĐ. 

- Vận động các nhà tài trợ đồng hành với các hoạt động chăm lo Tết của Công 

đoàn thành phố. 

2.2. Công ty TNHH MTV Du lịch Công đoàn:  

- Phối hợp thực hiện chương trình “Chuyến xe Công đoàn” và tham gia hoạt 

động tại Phiên chợ Tết công nhân. 

- Xây dựng chương trình khuyến mãi “Tết sum vầy” dành cho cấp công đoàn 

khi hội nghị, gặp mặt tại khách sạn Công đoàn Thanh Bình. 
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3. Các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở trực thuộc  

- Căn cứ kế hoạch của LĐLĐ thành phố để xây dựng Kế hoạch thực hiện của 

đơn vị cho phù hợp, báo cáo cấp ủy Đảng, tham mưu chính quyền, chuyên môn 

đồng cấp dành nguồn kinh phí, gói hỗ trợ để chăm lo Tết cho ĐV & NLĐ. 

- Thông báo đến đông đảo ĐV & NLĐ biết và tham gia tích cực các hoạt động 

chăm lo Tết của công đoàn cấp trên. 

- Vận động các tổ chức, cá nhân, các đối tác đã ký thỏa thuận phúc lợi, các 

doanh nghiệp hỗ trợ, ủng hộ bằng tiền hoặc quà Tết đối với ĐV & NLĐ có hoàn 

cảnh khó khăn trong dịp Tết. 

- Nắm tình hình, số lượng doanh nghiệp, ĐV & NLĐ không có việc làm, bị nợ 

lương, bị nợ các chế độ bảo hiểm, báo cáo kịp thời về LĐLĐ thành phố để có giải 

pháp hỗ trợ. 

- Tổng hợp danh sách ĐV & NLĐ có hoàn cảnh khó khăn nhận quà Tết theo 

phân bổ và danh sách tham gia “Chuyến xe Công đoàn”.  

- Liên đoàn lao động các quận, huyện có Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ 

chủ động nắm tình hình và đề xuất danh sách những gia đình ĐV & NLĐ không về 

quê ăn Tết để Công đoàn thành phố thăm hỏi, tặng quà, động viên kịp thời.  

- Tổng hợp, báo cáo về LĐLĐ thành phố theo biểu mẫu kết quả chăm lo Tết 

cho ĐV & NLĐ trƣớc ngày 20/01/2022 và báo cáo tình hình đi làm sau Tết trƣớc 

ngày 08/02/2022. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho ĐV & NLĐ nhân dịp 

Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, đề nghị các cấp công đoàn nghiêm túc triển khai 

thực hiện và báo cáo kết quả về LĐLĐ thành phố (qua Ban Chính sách pháp luật và 

Quan hệ lao động, email: giangdnnn@gmail.com) đúng thời gian quy định. 

Kèm theo Kế hoạch này là danh mục các hoạt động được tổ chức theo từng 

cấp độ dịch bệnh Covid-19 của thành phố. 

 
Nơi nhận: 
- Thường trực TLĐ (b/c);        

- Thường trực Thành ủy, UBND, UBMTTQ TP (b/c); 

- VPTU, Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo T.ủy (b/c); 

- VP UBND thành phố (phối hợp); 

- Sở LĐTBXH, BQL KCN cao & các KCN (để biết); 

- Các cấp Công đoàn trực thuộc (thực hiện);  

- Các Ban, phòng, đơn vị trực thuộc LĐLĐ TP; 

- Lưu: VT, CSPL. 

 

TM. BAN THƢỜNG VỤ  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Minh 
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