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TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH NGHỆ AN 

    

                  Số:       /KH-LĐLĐ 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

    Nghệ An, ngày      tháng 12 năm 2022 

             KẾ HOẠCH 

Tổ chức “Tết Sum vầy - Xuân gắn kết" Quý Mão năm 2023  

 

Triển khai Công văn số: 5681/TLĐ-QHLĐ ngày 20/12/2022 của Tổng Liên 

đoàn Lao động Việt Nam về việc phối hợp tổ chức Chương trình “Cùng nhau làm 

nên Tết” và thực hiện Kế hoạch số 87/KH-LĐLĐ  ngày 09/11/2022 của Liên đoàn 

Lao động tỉnh Nghệ An về việc tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, 

người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Liên đoàn Lao động tỉnh 

Nghệ An xây dựng Kế hoạch phối hợp Tổng Công ty Cổ phần Rượu - Bia - Nước 

giải khát Sài Gòn (SABECO) tổ chức Chương trình cộng đồng “Cùng nhau làm 

nên Tết”.  
 

 I. ĐỊA ĐIỂM, ĐỐI TƯỢNG, SỐ LƯỢNG, NỘI DUNG, THỜI GIAN TỔ 

CHỨC, KHÁCH MỜI, KINH PHÍ  

1. Địa điểm, thời gian tổ chức:  (có lịch cụ thể sau). 

2. Đối tượng hỗ trợ: 800 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.  

Đối tượng được tặng quà: đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh 

đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mắc bệnh hiểm nghèo, 

thiên tai, bão lũ; bị giảm giờ làm việc, thiếu việc làm mà tiền lương dưới mức 

lương tối thiểu vùng; ngừng việc không hưởng lương, tạm hoãn hợp đồng lao động; 

mất việc làm; 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; không về quê đón Tết 

để làm việc, lao động, sản xuất (Trong đó có 30% người lao động là đoàn viên 

đoàn thanh niên). 

3. Phân bổ đối tượng hỗ trợ: 

800 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn được phân bổ cho 08 

đơn vị Công đoàn cấp trên cơ sở (mỗi đơn vị Công đoàn có 100 công nhân lao 

động được chi hỗ trợ), cụ thể như sau: 

- Liên đoàn Lao động  huyện Yên Thành 
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- Liên đoàn Lao động  huyện Tân Kỳ  

- Liên đoàn Lao động thị xã Hoàng Mai    

- Liên đoàn Lao động thị xã Cửa Lò    

- Liên đoàn Lao động thị xã Thái Hòa  

- Công đoàn ngành Công thương    

- Công đoàn ngành Giao thông vận tải   

- Công đoàn ngành Xây dựng   

4. Giá trị quà tặng : 

Mỗi suất quà gồm 300.000 đồng tiền mặt và 01 túi quà nhu yếu phẩm trị giá 

400.000 đồng. 

5 . Về nội dung chương trình:  

Tên chương trình: Cùng nhau làm nên tết  

6. Thời gian tổ chức trao quà cho công nhân lao động: Từ 03/01/2023 đến 

ngày 15/01/2023 (dương lịch).  

7. Hình thức tổ chức: 

- Tổ chức trao quà quà hỗ trợ tập trung tại một địa điểm theo hình thức tổ 

chức “Tết sum vầy”. Đơn vị nào không thể trao tập trung tại một địa điểm thì tổ 

chức trao tại các Doanh nghiệp nơi công nhân lao động làm việc. 

Về khách mời:   

- Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 

- Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An 

- Lãnh đạo Công đoàn ngành, huyện 08 đơn vị 

- Ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động  

- Đoàn viên Công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn 

- Đại diện Doanh nghiệp, Công đoàn cơ sở, các nhà đối tác tài trợ... 

- Các phóng viên báo chí, truyền hình huyện, tỉnh. 

8. Kinh phí: Sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ của SABECO 

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

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

- Xây dựng Kế hoạch, tổ chức thực hiện 

- Tổng hợp danh sách 800 CNVCLĐ thuộc 08 đơn vị tổ chức “Tết Sum vầy” 

cùng nhau làm nên Tết năm 2023. 
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- Xây dựng Chương trình “Cùng nhau làm nên Tết" năm 2023, chỉ đạo các 

đơn vị huyện, ngành về công tác tổ chức. 

- Thiết kế ma két cho 08 cuộc tổ chức “Cùng nhau làm nên Tết” năm 2023;  

- Thực hiện quyết toán kinh phí theo quy định Công văn số: 5681/TLĐ-

QHLĐ ngày 20/12/2022 của Tổng Liên đoàn.  

2. Ban Tuyên giáo - Nữ Công: 

Làm tốt công tác tuyên truyền của chương trình “Cùng nhau làm nên Tết” 

năm 2023, trên Cổng thông tin điện tử Liên đoàn Lao động tỉnh, trang Facebook, 

trang Zalo Liên đoàn Lao động tỉnh, huyện và Báo Lao động Trung ương...  

3. Văn phòng: 

 Bố phương tiện đi lại để tổ chức chương trình tại các điểm: Liên đoàn Lao 

động thị xã Cửa Lò, Hoàng Mai, Thái Hòa, Tân Kỳ, Yên Thành, Công đoàn ngành 

Công Thương, Giao Thông, Xây Dựng.   

4. Ban Tài chính: 

- Chuẩn bị nguồn kinh phí, lập thủ tục chuyển tiền quà và tiền mặt về cho 8 

đơn vị được phân bổ tại mục 3, phần I để thực hiện chương trình. 

5. Liên đoàn Lao động thị xã Cửa Lò, Hoàng Mai, Thái Hòa, Tân Kỳ, 

Yên Thành; Công đoàn ngành Công thương, Giao thông vận tải, Xây dựng  

- Chịu trách nhiệm bố trí thời gian, địa điểm, hội trường, loa máy, âm thanh 

ánh sáng; chuẩn bị các nội dung phục vụ chương trình “Cùng nhau làm nên Tết” 

năm 2023 tại đơn vị mình tổ chức. 

- Chịu trách nhiệm mua quà cho ĐV, NLĐ và chuẩn bị tiền mặt để tổ chức 

chương trình.  

- Lập danh sách đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn gửi 

về Liên đoàn Lao động tỉnh (qua Ban Chính sách pháp luật & Quan hệ lao động), 

trước 29/12/2022.  

- Chuẩn bị ma két theo mẫu của Liên đoàn Lao động tỉnh (Ban Chính sách 

pháp luật và Quan hệ lao động cung cấp mẫu) 

- Tổ chức "Cùng nhau làm nên Tết" theo Chương trình của Liên đoàn Lao 

động tỉnh chỉ đạo (có Chương trình  gửi kèm theo)  

- Bố trí người dẫn chương trình (có thể tham khảo kịch bản của Liên đoàn 

Lao động tỉnh, liên hệ qua Ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động) 
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- Bố trí lực lượng từ 5 đến 10 để phục vụ lãnh đạo trao quà trực tiếp cho ĐV, 

NLĐ có hoàn cảnh khó khăn tại sân khấu buổi lễ. 

Nhận được kế hoạch này, yêu cầu các Ban Liên đoàn Lao động tỉnh, Liên 

đoàn Lao động thị xã Cửa Lò, Thái Hòa, Hoàng Mai, Tân Kỳ, Yên Thành, Công 

đoàn ngành Công thương, Giao thông vận tải và Xây dựng tổ chức thực hiện đúng 

thời gian quy định.Trong quá trình triển khai có gì vướng mắc, báo cáo Liên đoàn 

Lao động tỉnh (qua Ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động) để được giải 

quyết kịp thời. 

 

Nơi nhận:                                                                               TM. BAN THƯỜNG VỤ 

- Tổng LĐLĐ Việt Nam (b/c);                                           PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

- Thường trực LĐLĐ tỉnh (để biết);                                                          

- Các Ban CSPL&QHLĐ, Tài chính, 

 TG -NC, Văn phòng (t/hiện); 

- LĐLĐ thị xã Cửa Lò, Hoàng Mai,  

Thái Hòa; Tân Kỳ; Yên Thành, CĐ ngành  

Công thương, GTVT, Xây dựng (t/hiện); 

- Lưu VT, CSPL&QHLĐ./.                                                                      Nguyễn Chí Công                                                                                                                                                     
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CHƯƠNG TRÌNH   

“Cùng nhau làm nên Tết”  

Xuân Quý Mão 2023 

 

TT Nội dung 
 

Người thực hiện 
 

1 Đón tiếp đại biểu, ổn định tổ chức 
CĐ ngành, huyện, CĐCS 

 

2.  
Tuyên bố lý do MC 

3.  Văn nghệ chào mừng  (nếu có) 
 

Đội văn nghệ 

4.  
Giới thiệu đại biểu MC 

5.  Tặng quà của LĐLĐ tỉnh cho CNLĐ có hoàn 

cảnh khó khăn (đợt 1) 

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, 

Ngành, huyện     

6. 
Tặng quà của LĐLĐ tỉnh cho CNLĐ có hoàn 

cảnh khó khăn (đợt 2) 

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, 

Ngành, huyện   

7. 
Tặng quà của LĐLĐ tỉnh cho CNLĐ có hoàn 

cảnh khó khăn (đợt 3) 

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, 

Ngành, huyện   

8. Phát biểu chúc Tết của lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh 

9. Phát biểu cảm ơn của lãnh đạo Công ty, đơn vị   Lãnh đạo   

10. Kết thúc chương trình MC 
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