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KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động chăm lo Tết Canh Tý năm 2020 
 

     Thực hiện Kế hoạch số 107/KH-LĐLĐ ngày 03/12/2019 của Liên đoàn Lao động TP về 

việc tổ chức chương trình “Tết sum vầy 2019” và Công văn số 322/CĐN-CSPL ngày 

21/11/2019 của Công đoàn GDVN về việc tham dự tổ chức “Tết sum vầy năm 2019”; Kế 

hoạch hoạt động của Công đoàn ĐHQG-HCM năm học 2019-2020; Ban Thường vụ Công 

đoàn ĐHQG-HCM kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo Tết với những nội dung chủ 

yếu như sau:  

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1- Mục đích 

- Tổ chức tuyên truyền, vận động  cán bộ viên chức, người lao động cùng gia đình đón 

Tết trên tinh thần “vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm” và đảm bảo tốt an ninh trật tự, đảm 

bảo an toàn giao thông, không tham gia các tệ nạn như cờ bạc, mê tín dị đoan.  

- Chỉ đạo công đoàn cơ sở chủ động phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị xây 

dựng kế hoạch chăm lo Tết thiết thực cho cán bộ viên chức, người lao động; thực hiện đầy 

đủ các chế độ chính sách theo quy định của, để cán bộ viên chức, người lao động an tâm, 

gắn bó lâu dài với đơn vị.  

2- Yêu cầu 

 - Công tác chăm lo Tết Canh Tý năm 2020 được tổ chức thực hiện đồng bộ tại 

Công đoàn cơ sở, công tác chăm lo phải đảm bảo mọi cán bộ viên chức, người lao động 

được chăm lo, trong đó cần quan tâm đến các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

- Tập trung huy động tối đa các nguồn lực xã hội, nhất là vận động người sử dụng 

lao động cùng chung tay góp sức với công đoàn để chăm lo cho cán bộ viên chức, người 

lao động trong dịp Tết Canh Tý 2020; sử dụng có hiệu quả nguồn tài chính công đoàn, 

nguồn tài chính vận động để chăm lo; công tác chăm lo phải được công khai rộng rãi cho cán 

bộ viên chức, người lao động tại đơn vị.  



II- NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho CBVC-LĐ tại ĐHQG-HCM 

Dự kiến thăm và tặng quà cho CBVC-LĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và bệnh tật 

hiểm nghèo đang làm việc ĐHQG-HCM trong dịp tết Canh Tý 2020 được xác định bằng các 

tiêu chí sau: 

+ CBVC-LĐ bị tai nạn lao động, gia đình có thu nhập thấp. 

+ CBVC-LĐ đang ở các khu lưu trú, khu nhà trọ mà có nhà ở tỉnh, thành nằm trong 

vùng ảnh hưởng nặng do thiên tai, lũ lụt trong năm 2019 hoặc vợ/chồng/con bệnh nan y, bệnh 

hiểm nghèo đang nằm viện điều trị hoặc đang điều trị ngoại trú tại nhà. 

2. Hỗ trợ thăm và tặng quà các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh ở 02 vùng  biên 

giới xa xôi, hẻo lánh của 02 tỉnh: Kon Tum và Lạng Sơn. 

3. Hỗ trợ thăm và tặng quà các thầy giáo, cô giáo ở các Công đoàn giáo dục tỉnh 

vùng sâu, vùng xa.  

III- GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Đối với công đoàn cơ sở 

- Ban Chấp hành CĐCS chủ động đề xuất với chính quyền xây dựng kế hoạch và tổ 

chức chăm lo Tết cho CBVC-LĐ có hoàn cảnh gia đình khó khăn, người lao động thôi việc 

do hết hạn hợp đồng lao động; đặc biệt cần quan tâm đến CBVC-LĐ có hoàn cảnh khó 

khăn, bệnh tật; tham mưu, đề xuất với chính quyền phương án chi trả tiền lương tháng 

12/2019, tiền thưởng và các khoản phúc lợi, lịch nghỉ Tết đơn vị sẽ thực hiện trong dịp Tết 

Nguyên Đán; công khai cho CBVC-LĐ biết để tạo sự an tâm làm việc. 

- Đề nghị các CĐCS kêu gọi sự hỗ trợ từ CBVC-LĐ cùng chung tay tham gia tổ chức 

Tết sum vầy năm 2020, mọi sự đóng góp vui lòng gửi về Văn phòng Công đoàn trước ngày 

08/01/2020. 

2.  Đối với Công đoàn ĐHQG-HCM 

- Triển khai kế hoạch, nội dung hướng dẫn cho Ban Chấp hành các CĐCS trực thuộc 

thực hiện chăm lo Tết cho Đoàn viên và những CBVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn. 

- Thăm, tặng quà Tết cho CBVC-LĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các CĐCS  

- Tổ chức họp mặt thăm hỏi và tặng quà Tết cho cán bộ công đoàn và các đơn vị đã có 

những đóng góp to lớn cho hoạt động Công đoàn ĐHQG-HCM. 



   Ban Chấp hành công đoàn cơ sở xây dựng kế hoạch chăm lo Tết Canh Tý và gởi báo 

cáo dự kiến chi trả lương, thưởng của cơ quan, đơn vị trước ngày 24/12/2019 (mẫu báo cáo 

được đính kèm theo kế hoạch này).  

 Báo cáo tổng hợp kết quả chăm lo Tết cho CBVC-LĐ của  các CĐCS gởi về Văn 

phòng Công đoàn ĐHQG-HCM trước ngày 03/01/2020 (ngày 9/12 Âm lịch) hoặc qua địa chỉ 

email: congdoan@vnuhcm.edu.vn. 

 Trên đây là kế hoạch chăm lo Tết Nguyên Đán Canh Tý - năm 2020 cho CBVC-LĐ của 

Ban Thường vụ Công đoàn ĐHQG-HCM đề nghị Ban Chấp hành CĐCS trực thuộc, phối hợp với 

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị) xây dựng kế hoạch cụ thể việc chăm lo Tết, chi trả lương, trả 

thưởng và tổ chức triển khai thực hiện cho CBVC-LĐ tại đơn vị.  

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có gì khó khăn, vướng mắc đề nghị Ban Chấp hành 

công đoàn cơ sở liên hệ Văn phòng Công đoàn ĐHQG-HCM Điện thoại: 028.3.7242.160 ex: 1391, 

1392  để cùng trao đổi, hướng dẫn và hỗ trợ giải quyết kịp thời. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận:      
- Như trên; 
- LĐLĐ TP; 
- BGĐ, Đảng ủy ĐHQG-HCM; 
- BCHCĐ ĐHQG; 
- Lưu VP.  
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