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KẾ HOẠCH 

Tổ chức tặng quà cho con đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động  

nhân dịp Tết Trung thu năm 2022 
 

Thực hiện Hướng dẫn số 55/HD-TLĐ ngày 30/3/2022 của Tổng Liên 

đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn công tác bình đẳng giới, dân số, gia đình, 

trẻ em năm 2022, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố triển khai Kế 

hoạch tổ chức tặng quà cho con đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động nhân 

dịp Tết Trung thu năm 2022 với những nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nhằm tăng cường sự quan tâm của các cấp Công đoàn đối với con đoàn 

viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) được đón Tết Trung thu vui 

tươi, đầm ấm và an toàn. 

- Thông qua chương trình nhằm giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa, 

phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam; động viên, khích lệ các cháu 

có hoàn cảnh khó khăn thi đua học tập, rèn luyện tốt hơn trong thời gian tới. 

2. Yêu cầu 

- 100% LĐLĐ quận, huyện, Công đoàn ngành và tương đương, CĐCS 

trực thuộc LĐLĐ thành phố xây dựng, triển khai kế hoạch chỉ đạo công đoàn cơ 

sở tổ chức hoạt động.  

- Chương trình tặng quà, vui Tết Trung thu đảm bảo thiết thực, hiệu quả, 

tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho con CNVCLĐ, thu hút đông đảo các cháu 

tham gia. 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC  

1. Đối tượng nhận quà Trung thu của Liên đoàn Lao động thành phố 

- Là con đẻ hoặc con nuôi hợp pháp của đoàn viên, CNVCLĐ (độ tuổi 

dưới 15 tuổi) có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp tại các cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp trên địa bàn thành phố; đơn vị, doanh nghiệp chưa có tổ chức công 

đoàn)... 

- Con của đoàn viên, công nhân, lao động hiện đang ở tại các khu nhà trọ 

trên địa bàn thành phố. 

2. Thời gian, địa điểm, hình thức 

- Thời gian: Dự kiến tổ chức từ ngày 03 đến ngày 10 tháng 9 năm 2022 (tức 

ngày 08 đến ngày 15 tháng 8 âm lịch). 
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- Địa điểm: Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, CĐCS trực thuộc chủ 

động bố trí địa điểm tổ chức chương trình đảm bảo phù hợp, tiết kiệm, an toàn. 

- Hình thức tổ chức: Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, CĐCS trực thuộc 

lựa chọn hình thức tổ chức chương trình “Vui Tết trung thu” cho phù hợp. 

3. Số lượng, trị giá quà tặng 

Căn cứ số lượng đoàn viên, CNVCLĐ và các tiêu chí khác, Ban Thường 

vụ Liên đoàn Lao động thành phố phân bổ số lượng quà tặng của mỗi đơn vị từ 

120 - 600 suất, mỗi suất quà tặng là bánh Trung thu, trị giá không quá 250.000 

đồng (chưa bao gồm thuế, bao bì, chi phí vận chuyển…).  

III. KINH PHÍ   

- Đối với quà tặng theo số lượng đã được phân bổ, Liên đoàn Lao động 

thành phố tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà cung cấp theo quy định và nguồn chi từ 

ngân sách công đoàn thành phố. 

- Các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có nhiều đơn vị, doanh nghiệp khó 

khăn do ảnh hưởng của dịch Covid -19 có nhu cầu tăng thêm số lượng so với số  

đã được phân bổ thì báo cáo, chứng minh: đơn vị đảm bảo được cân đối thu chi 

năm 2022, có tích lũy tài chính công đoàn theo quy định về Liên đoàn Lao động 

thành phố để xem xét, phê duyệt bổ sung thêm số lượng và tự chịu trách nhiệm về 

các nội dung liên quan. 

- Liên đoàn Lao động các quận, huyện, Công đoàn ngành và tương đương, 

công đoàn cơ sở trực thuộc chủ động cân đối nguồn tài chính công đoàn được 

giao năm 2022 để tổ chức các hoạt động nhân dịp Tết Trung thu cho con đoàn 

viên, CNVCLĐ đảm bảo thiết thực. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các Ban, Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động thành phố 

- Ban Tuyên giáo - Nữ công: là bộ phận thường trực tham mưu xây dựng 

kế hoạch và lập dự toán kinh phí; tham mưu phân bổ số lượng quà tặng tại các 

Chương trình “Vui Tết trung thu” theo kế hoạch. Thực hiện công tác tuyên 

truyền hoạt động thăm tặng quà tới các cấp công đảm bảo khoa học, kịp thời, tạo 

được sự quan tâm của xã hội dành cho các cháu. 

- Ban Chính sách pháp luật: Phối hợp rà soát số lượng và các đối tượng 

được tặng quà tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có hoàn cảnh khó khăn theo 

kế hoạch.  

- Ban Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra và các đơn vị có 

liên quan tiến hành thủ tục mua sắm quà tặng theo quy định. Đối với các đơn vị 
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đề nghị bổ sung thêm, thống nhất với Ban Tuyên giáo – Nữ công, Ban Chính sách 

pháp luật và Ủy ban Kiểm tra hướng dẫn các đơn vị thực hiện theo quy định. 

- Ủy ban kiểm tra kiểm tra: Thực hiện việc giám sát các hoạt động gồm số 

lượng, đối tượng, thành phần được tặng quà; tham gia quá trình đấu thầu và các 

quy trình khác liên quan. 

2. Liên đoàn Lao động quận, huyện; Công đoàn ngành, Công đoàn cơ 

sở trực thuộc 

- Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các công đoàn cơ sở trực thuộc tổ chức hoạt 

động thăm, tặng quà và tổ chức “Vui Tết trung thu” cho con đoàn viên, 

CNVCLĐ tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; vận động thêm các nguồn lực 

ngoài ngân sách công đoàn để bổ sung tăng số lượng quà tặng cho con 

CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn của ngành, địa phương. 

- Chịu trách nhiệm về đối tượng nhận quà tặng đảm bảo yêu cầu; hoàn 

thiện hồ sơ của công đoàn cơ sở gồm danh sách có ký đóng dấu của công đoàn, 

xác nhận của chuyên môn (theo mẫu) và tờ trình của công đoàn cấp trên trực tiếp 

cơ sở gửi về Liên đoàn Lao động thành phố (qua Ban Tuyên giáo - Nữ công).  

Đề nghị Liên đoàn Lao động quận, huyện, Công đoàn ngành, Công đoàn 

cơ sở trực thuộc xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động và báo cáo về Liên đoàn 

Lao động thành phố trước ngày 24/8/2022.  
  

 

Nơi nhận: 
- Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN; 

- Ban TG, Ban Nữ công Tổng LĐ; 

- Thường trực Thành ủy; 

- Lãnh đạo UBND TP; 

- Thường trực LĐLĐ TP; 

- Các Ban, VP UBKT LĐLĐ TP;  

- LĐLĐ quận, huyện; CĐ ngành, CĐCS trực thuộc; 

- Lưu: VP, Ban TG-NC. 

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Tống Văn Băng 
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DANH SÁCH 

Phân bổ số lượng quà tặng con đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động 

nhân dịp Tết Trung thu năm 2022 
 

STT Đơn vị 

Số suất quà được phân bổ  

Tổng số 

suất 

Trong đó 

Con 

CNVCLĐ 

khó khăn 

Con CNLĐ 

khu nhà 

trọ 

1.  LĐLĐ quận Hồng Bàng 230 230  

2.  LĐLĐ quận Ngô Quyền 230 230  

3.  LĐLĐ quận Lê Chân 200 200  

4.  LĐLĐ quận Hải An 220 220  

5.  LĐLĐ quận Kiến An 180 180  

6.  LĐLĐ quận Đồ Sơn 180 180  

7.  LĐLĐ quận Dương Kinh 240 220 20 

8.  LĐLĐ huyện Thủy Nguyên 280 230 50 

9.  LĐLĐ huyện Tiên Lãng 230 230  

10.  LĐLĐ huyện Vĩnh Bảo 250 230 20 

11.  LĐLĐ huyện An Lão 230 200 30 

12.  LĐLĐ huyện Kiến Thụy 210 210  

13.  LĐLĐ huyện An Dương 250 250  

14.  LĐLĐ huyện Cát Hải 150 150  

15.  CĐ Khu Kinh tế Hải Phòng 600 600  

16.  CĐ ngành Công thương 400 350 50 

17.  CĐ ngành Giao thông vận tải 150 150  

18.  CĐ ngành Xây dựng 150 150  

19.  CĐ ngành NN & PTNT 140 140  

20.  CĐ ngành Y tế Hải Phòng 180 180  

21.  CĐ ngành Giáo dục Hải Phòng 180 180  

22.  CĐ Viên chức thành phố 120 120  

Tổng 5.000 4.830 170 
 


		2022-07-20T07:28:46+0700
	Việt Nam
	TEST1 <thangict93@gmail.com> đã ký lên văn bản này!


		2022-07-20T11:04:10+0700
	Việt Nam
	Liên đoàn Lao động Thành phố <liendoanlaodong@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2022-07-20T11:04:11+0700
	Việt Nam
	Liên đoàn Lao động Thành phố <liendoanlaodong@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2022-07-20T11:04:11+0700
	Việt Nam
	Liên đoàn Lao động Thành phố <liendoanlaodong@haiphong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




