LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC
_________________________
Số: 266/KH-CĐGD

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2020

KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC CHƢƠNG TRÌNH “TẾT SUM VẦY” NĂM 2021
CHO CÁN BỘ, NHÀ GIÁO VÀ NGƢỜI LAO ĐỘNG
NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ
Thực hiện kế hoạch số 79/KH-LĐLĐ ngày 20/11/2020 của Ban Thường vụ Liên đoàn
Lao động Thành phố về tổ chức Chương trình “Tết sum vầy” năm 2021 cho đoàn viên Công
đoàn, công nhân, viên chức, lao động Thành phố; Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố xây
dựng kế hoạch tổ chức Chương trình “Tết sum vầy” năm 2021 với những nội dung chủ yếu
như sau:
I- MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:
Tạo không khí vui tươi, lành mạnh, đầm ấm cho đoàn viên, người lao động nhân dịp
Tết, thể hiện sự quan tâm, chăm lo thiết thực của tổ chức công đoàn cho người lao động, đặc
biệt là đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện về quê
đón Tết.
Tổ chức “Tết sum vầy” năm 2021 thiết thực, chu đáo với phương châm “Tất cả đoàn
viên công đoàn và người lao động đều có Tết” và đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid19.
II- ĐỐI TƢỢNG CHĂM LO:
Theo kế hoạch số 79/KH-LĐLĐ ngày 20/11/2020 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao
động Thành phố về tổ chức Chương trình “Tết sum vầy” năm 2021 cho đoàn viên Công đoàn,
công nhân, viên chức, lao động Thành phố, Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố được phân
bổ 50 (năm mươi) suất. Vì vậy đối tượng chăm lo, ưu tiên cho các đối tượng sau đây:
1) Nhân viên (bảo vệ, phục vụ, …) đã có gia đình, có con nhỏ dưới 16 tuổi, có hoàn
cảnh khó khăn.
2) Giáo viên đã có gia đình, cả hai vợ chồng đều công tác trong ngành Giáo dục, có
con nhỏ dưới 16 tuổi, có hoàn cảnh khó khăn.
Đề nghị các đơn vị xét chọn đúng đối tượng (nếu có) và lập danh sách (theo mẫu đính
kèm) gởi về Văn phòng Công đoàn ngành Giáo dục thành phố trƣớc ngày 25/12/2020 theo 02
(hai) hình thức:
-

Văn bản chính thức, có ký tên đóng dấu xác nhận của đơn vị chủ quản.

-

Gởi file của văn bản chính thức về Công đoàn ngành Giáo dục thành phố theo địa
chỉ email: luuthienduc296@gmail.com;

Lƣu ý: mỗi đơn vị chỉ đề xuất 01 (một) suất.
III- NỘI DUNG THỰC HIỆN:
1. Kinh phí thực hiện:
Được Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh phân bổ từ nguồn tài chính của Công
đoàn thành phố và nguồn kinh phí vận động được.
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2. Kinh phí và quà đƣợc nhận khi tham gia Chƣơng trình “Tết sum vầy” năm
2021:
Bao gồm:
-

Tiền mặt: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

-

01 phần quà (trị giá 500.000 đồng – Năm trăm nghìn đồng)

-

Với các cháu đưới 16 tuổi (sinh từ 01/01/2005 trở về sau) mỗi cháu được lì xì 100.000
đồng (một trăm nghìn đồng).

3. Thời gian, địa điểm tổ chức:
-

Thời gian: dự kiến 09g00, thứ bảy, ngày 30 tháng 01 năm 2021 (nhằm ngày 18 tháng
chạp âm lịch năm Canh Tý).

-

Địa điểm: Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, số 02 Bến Vân Đồn, Quận 4.

Căn cứ kế hoạch này, CĐCS tổ chức triển khai đến các tổ CĐ, đến từng ĐVCĐ, NG,
NLĐ của CĐCS, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đúng đối tượng. Trong quá trình thực hiện nếu
có vướng mắc, đề nghị liên hệ đồng chí Lưu Thiên Đức, UVBTV, Chủ nhiệm UBKT
CĐGDTP (ĐT: 38.299.667, ĐTDĐ: 0903.308.308) để cùng trao đổi, giải quyết./.

Nơi nhận:
- BTV Đảng ủy Sở GD&ĐT “để báo cáo”;
- BTV, BCSPL LĐLĐTP “để báo cáo”;
- BTV CĐGDVN “để báo cáo”;
- Lãnh đạo Sở GD&ĐT “để phối hợp”;
- Các Ban chuyên để “để th/hiện”;
- CĐCS trực thuộc “để thực hiện”;
- Lưu VP.

TM. BAN THƢỜNG VỤ
CHỦ TỊCH
(đã ký tên, đóng dấu)

Nguyễn Thị Gái
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CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
ĐƠN VỊ:…………………..………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP.Hồ Chí Minh, ngày ……. tháng …….. năm 20…..

DANH SÁCH ĐỀ XUẤT ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN, CB – GV - NV THAM DỰ
CHƢƠNG TRÌNH “TẾT SUM VẦY” NĂM 2021
HỌ VÀ TÊN
STT

Tên đơn vị

CNLĐ

Vợ (chồng)

Con
(từ 16 tuổi trở xuống)
Họ và tên

Tóm tắt hoàn cảnh gia đình Tình trạng việc làm

Năm sinh
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TM. BAN LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
THỦ TRƢỞNG
( ý tên và đóng dấu)

TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH
( ý tên và đóng dấu)
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