TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH NGHỆ AN

Số: 50

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/LĐLĐ-VP

Nghệ An, ngày 29 tháng 06 năm 2022

KẾ HOẠCH
Tổ chức đón tiếp đoàn Liên hiệp Công đoàn tỉnh Xiêng Khoảng, CHDCND Lào
thăm và làm việc với Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An
I. CƠ SỞ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
Năm 2022 là năm kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập quan hệ ngoại giao
(5/9/1962- 5/9/2022) và 45 năm Ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam Lào (18/7/1977- 18/7/2022)
- Nghị quyết số 15/NQ- BCH ngày 11/2/2022 của BCH Tổng Liên đoàn về
công tác đối ngoại của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới
- Công văn số 3717/TLĐ-ĐN, ngày 02/3/2022 của Tổng Liên đoàn Lao động
Việt Nam "Về việc thực hiện kế hoạch đối ngoại năm 2022"
- Công văn số 05/LHCĐ ngày 16/6/2022 của Liên hiệp Công đoàn tỉnh Xiêng
Khoảng về cử đoàn cán bộ sang thăm và làm việc với Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ
An.
II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC
1. Mục đích:
- Tăng cường hơn nữa sự hiểu biết, tình đoàn kết gắn bó và mối quan hệ mật
thiết giữa 2 Đảng, Nhà nước Việt Nam - Lào, giữa giai cấp công nhân và tổ chức
Công đoàn 2 nước nói chung, Công đoàn Nghệ An với Công đoàn Lào nói riêng góp
phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt, gắn bó keo sơn giữa
2 tỉnh Nghệ An - Xiêng Khoảng, Việt Nam - Lào.
2. Yêu cầu:
- Tổ chức đón tiếp đoàn đảm bảo trang trọng, thiết thực trên tinh thần tiết kiệm,
hiệu quả, phù hợp với điều kiện của Công đoàn tỉnh Nghệ An, chủ trương của Tổng
Liên đoàn và Tỉnh ủy.
- Trong tình hình dịch bệnh Covid- 19 đang còn diễn biến phức tạp, việc tổ
chức các hoạt động cần tuân thủ các qui định về phòng chống dịch.
3. Thời gian đón, tiếp đoàn: Từ ngày 04 - 08/7/2022
III. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG
1. Chương trình tổng thể:
- Thứ Hai, ngày 04/7/2022
10h00: Đón đoàn tại Cửa khẩu Nậm Cắn, Kỳ Sơn
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11h30: Ăn trưa tại Huyện Kỳ Sơn
18h30: Ăn tối và nghỉ tại Khách sạn Công đoàn Cửa Lò
- Thứ Ba, ngày 05/7/2022:
7h00: Đi thăm quan Khu di tích Kim Liên
15h00: Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng tổ chức Công đoàn
giữa Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An và Liên hiệp Công đoàn tỉnh Xiêng Khoảng
18h30: Tiệc chiêu đãi đoàn tại Khách sạn Công đoàn Cửa Lò
- Thứ Tư, ngày 06/7/2022:
Sáng: Tham quan Cửa Lò và nghỉ tự do.
14h30: Rời Cửa Lò đi tham quan Khu du lịch sinh thái Diễn Lâm, huyện Diễn
Châu.
18h30: Ăn tối và nghỉ tại Diễn Lâm
- Thứ Năm, ngày 07/7/2022:
7h30: Đi thăm trang trại Tập đoàn TH tại huyện Nghĩa Đàn
11h30: Ăn trưa tại huyện Nghĩa Đàn
13h30: Đi huyện Con Cuông
18h30: Ăn tối và nghỉ tại huyện Con Cuông
- Thứ Sáu, ngày 08/7/2022:
10h00: Tiễn đoàn tại Cửa khẩu Nậm Cắn, Kỳ Sơn
2. Các hoạt động cụ thể:
2.1. Đón đoàn tại Cửa Khẩu Nặm Cắn
Thành phần đoàn LH CĐ Xiêng Khoảng: 06 người, trong đó có 05 thành viên
đoàn và 01 lái xe, do Đồng chí Phu Von Si Khăm On, Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh
ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào, Chủ tịch Liên hiệp
Công đoàn tỉnh Xiêng Khoảng làm trưởng đoàn.
Thành phần đoàn LĐLĐ tỉnh Nghệ An: Phân công đồng chí Nguyễn Thị Thu
Nhi, Phó chủ tịch đón đoàn, cùng đi có Chánh Văn phòng, đại diện Ban Tuyên giáo Nữ công và phiên dịch.
2.2. Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng tổ chức Công đoàn
giữa LĐLĐ tỉnh Nghệ An và Liên hiệp Công đoàn tỉnh Xiêng Khoảng
Thời gian : Từ 15h00, ngày 05/7/2022
Địa điểm : Hội trường tầng 3, Cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh
Chủ trì: Chủ tịnh Công đoàn 2 tỉnh đồng chủ trì
Thành phần tham dự: 25 người
+ Phía Liên hiệp Công đoàn tỉnh Xiêng Khoảng: 05 người
+ Phía LĐLĐ tỉnh Nghệ An: Thường trực, lãnh đạo các ban, phiên dịch. Dự
kiến 10 người
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+ Đại biểu mời: Đại diện Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh; Trưởng
ban Dân vận Tỉnh ủy; Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ.
Dự kiến 05 người
+ Báo chí: Báo Lao động, Báo Nghệ An, Tạp chí Lao động và Công đoàn, Đài
Phát thanh - Truyền hình Nghệ An: 05 người
Chương trình cụ thể:
+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu: Chánh Văn phòng Liên đoàn Lao động
tỉnh thực hiện
+ Phát biểu khai mạc của Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An
+ Báo cáo tóm tắt hoạt động Công đoàn tỉnh Nghệ An: Đồng chí Nguyễn Thị
Thu Nhi, Phó Chủ tịch thực hiện
+ Phát biểu của Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn tỉnh Xiêng Khoảng
+ Hai bên trao đổi kinh nghiệm hoạt động Công đoàn
+ Trao quà lưu niệm
+ Phát biểu kết luận của đồng chí Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An
2.3. Tiệc chiêu đãi đoàn:
Thời gian: 18h30, ngày 05/7/2022. Có chương trình cụ thể riêng
Địa điểm: Tại Khách sạn Công đoàn Cửa Lò
Thành phần: Mời toàn thể các đại biểu tham gia buổi tọa đàm dự
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
- Kinh phí thực hiện Kế hoạch được áp dụng mức đoàn khách hạng C theo quy
định hiện hành (Thông tư số 11/VBNN-BTC ngày 29/10/2021 của Bộ Tài Chính) và
của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
- Liên hiệp Công đoàn tỉnh Xiêng Khoảng đảm nhận phương tiện đi lại từ Xiêng
Khoảng sang Nghệ An và ngược lại.
- Giao Văn phòng phối hợp với Ban Tài chính lập dự trù và chuản bị kinh phí
tiếp đoàn; tham mưu quà tặng cho tập thể và cá nhân đoàn.
VI. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
1. Văn phòng:
- Xây dựng kế hoạch, phối hợp với Ban Tài chính lập dự trù kinh phí, chuẩn bị
cơ sở vật chất, bố trí ăn nghỉ; chuẩn bị tài liệu làm việc; liên hệ, làm các thủ tục đón
đoàn; trực tiếp đưa đón đoàn; mua quà tặng; liên hệ thuê phiên dịch; bố trí xe đưa đón
đoàn; thực hiện các nội dung khác được phân công...
2. Ban Tài chính: Phối hợp với Văn phòng lập dự trù kinh phí và chuẩn bị kinh
phí tiếp đoàn; tham mưu quà tặng.
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3. Ban Tuyên giáo: Thực hiện công tác tuyên truyền trên các phương tiện
thông tin theo sự phân công của đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách; cử người tham gia
cùng đoàn trong thời gian đoàn thăm và làm việc
4. Các ban: Tham gia đón tiếp, chuẩn bị nội dung làm việc với đoàn khi có
yêu cầu theo sự phân công của Thường trực.
5. Công ty TNHH 1 TV Du lịch & TM Công đoàn Nghệ An: Bố trí ăn, nghỉ
cho đoàn trong thời gian đoàn ở tại khách sạn.
6. Các Liên đoàn Lao động huyện: Kỳ Sơn, Diễn Châu,Nghĩa Đàn, Con Cuông,
Nam Đàn: Phối hợp với Văn phòng bố trí chỗ ăn nghỉ, chuẩn bị điều kiện, liên hệ với
các đơn vị những nơi đoàn đến thăm quan.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động tiếp và làm việc với Công đoàn
tỉnh Xiêng Khoảng, nước CHDCND Lào nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập quan
hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào, Liên
đoàn Lao động tỉnh báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực Đoàn Chủ tịch
Tổng Liên đoàn, Thường trực Tỉnh ủy và các ban ngành có liên quan để triển khai
thực hiện.

Nơi nhận:
- Thường trưc ĐCT Tổng Liên đoàn (để b/c);
- Ban Đối ngoại TLĐ (để b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy; Ban Dân vận T.ủy (để b/c);
- UBND tỉnh (để b/c);
- Sở Ngoại vụ; Phòng PA03 (ph/h);
-Thường trực, các ban LĐLĐ tỉnh;
- Cty DL&TM NA (th/h);
- LĐLĐ Kỳ Sơn, Diễn Châu, Nghĩa Đàn,
Con Cuông, Nam Đàn (th/h);
- Lưu VT./.
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TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH

Kha Văn Tám

