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LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
CÔNG ĐOÀN ĐẠI HỌC QUỐC GIA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
  

Số: 60/CĐ-ĐHQG  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng  4  năm 2020 

 
KẾ HOẠCH 

Tổ chức Tháng Công nhân lần thứ 12 năm 2020 
____________ 

 
Thực hiện Kế hoạch số 13/KH-LĐLĐ ngày 13 tháng 4 năm 2020 của Liên đoàn Lao 

động về việc tổ chức Tháng Công nhân lần thứ 12 năm 2020, Ban Thường vụ Công đoàn 
ĐHQG-HCM xây dựng kế hoạch tổ chức Tháng Công nhân lần thứ 12 năm 2020với những 
nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 
1. Mục đích  
-“Tháng Công nhân” lần thứ 12 được tổ chức gắn với “Tháng hành động về An toàn, 

vệ sinh lao động” năm 2020 nhằm tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử của Ngày Quốc tế Lao 
động 01/5, về truyền thống vẻ vang và những đóng góp to lớn của giai cấp công nhân và tổ 
chức Công đoàn đối với quá trình cách mạng của dân tộc; về học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Người; qua đó tiếp 
tục phát huy niềm tự hào, khẳng định vị trí, vai trò và đóng góp của giai cấp công nhân và tổ 
chức Công đoàn Việt Nam trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước. 

- Thông qua các hoạt động, động viên, khích lệ cán bộ, viên chức, lao động ĐHQG-
HCM(CBVC-LĐ) lao động hăng say, nhiệt tình, sáng tạo, tạo nên năng suất cao, hiệu quả 
tốt, từ đó góp phần nâng cao thu nhập và phúc lợi cho CBVC-LĐ. 

- Thông qua việc tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2020, góp phần nâng 
cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở, thúc đẩy sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy, 
chính quyền các cấp, người sử dụng lao động và toàn xã hội trong giáo dục, đào tạo, bồi 
dưỡng, phát triển giai cấp công nhân Việt Nam đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. 

2. Yêu cầu 
- Tổ chức Tháng Công nhân lần thứ 12 năm 2020 cần thiết thực, hiệu quả, chủ yếu ở 

các đơn vị, phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị và gắn với các hoạt động hưởng ứng 
Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động. 

- CĐCS chủ động tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền, đề xuất người sử dụng 
lao động và huy động các nguồn lực xã hội để tổ chức Tháng Công nhân lần thứ 12 - năm 
2020 cho đoàn viên, người lao động tại cơ sở gắn với chủ đề năm “Nâng cao chất lượng 

hoạt động Công đoàn cơ sở”. 
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II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CĐCS 
1. Nội dung hoạt độngtrọng tâm của các CĐCS 
1.1.Tiếp tục thực hiện hiệu quảchương trình “Phúc lợi cho đoàn viên và người lao 

động” với phương châm “Mỗi Công đoàn cơ sở - Một lợi ích đoàn viên”: Các CĐCSchủ 
động phối hợp với các đối tác đã ký kết các chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên Công 
đoàn” với cấp mình hoặc các đối tác đã ký kết với Tổng Liên đoàn, Liên đoàn Lao động 
Thành phố để triển khai các lợi ích đến đoàn viên Công đoàn, CĐCS nhất là trong các đơn 
vị có trên 500 lao động; tùy theo điều kiện cụ thể, khuyến khích các CĐCS lựa chọn đối tác 
để triển khai chương trình phúc lợi mới cho CBVC-LĐ tại đơn vị; đề xuất với lãnh đạo các 
đơn vị đưa vào thỏa ước lao động tập thể ít nhất một nội dung phúc lợi mới và tốt hơn năm 
2019. 

1.2.Tích cực thực hiện đợt thi đua đặc biệt “200 ngày”chào mừng Đại hội Đảng 

bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộĐHQG-HCM lần thứ V và Đại hội đại biểu Đảng bộ 

thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 

XIII của Đảng: triển khai kế hoạch hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt “200 ngày” trong hệ 
thống Công đoàn Thành phố, nội dung thi đua phù hợp với các đối tượng CBVC-LĐ;tham 
mưu giỏi, phục vụ tốt, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; đổi mới, sáng tạo, hiệu quả 
trong đội ngũ cán bộCông đoàn; tổ chức tuyên dương, nhân rộng các mô hình, điển hình 
nhân tố mới tích cực tham gia công tác phòng chống dịch bệnh trong CBVC-LĐ; tổ chức 
bình chọn 90 cán bộ công đoàn tiêu biểu là đảng viên đang sinh hoạt tại ĐHQG-HCM...Qua 
đó, tạo sự lan tỏa trong phong trào, lập thành tích cụ thể thiết thực chào mừngĐại hội Đảng 
các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ ĐHQG-HCM lần thứ V và Đại hội đại biểu Đảng bộ 
Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt 
Nam. 

1.3.Tổ chức “Tháng lao động giỏi”và phát động phong trào thi đua ổn định và 

phát triển sản xuấttrong và sau khi kết thúc dịch bệnh 
Các CĐCS vận động người lao động nỗ lực, chung tay cùng chính quyền vượt qua 

giai đoạn khó khăn hiện nay; thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch bệnh tại nơi 
làm việc nhằm duy trì và ổn định sản xuất trong giai đoạn dịch bệnh hiện nay. 

Sau khi kết thúc dịch bệnh, cần đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động giỏi, lao 
động sáng tạo. 

CácCĐCS tổ chức tuyên dương CBVC-LĐ có thành tích xuất sắc trong phong trào 
thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” bình chọn các gương tiêu biểu đề xuất tuyên 
dương cấp Công đoàn ĐHQG-HCM. 

1.5. Phát động triển khai thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2020 của Thành phố 

“Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị” gắn với tổ 

chức các hoạt động thể dục, thể thao: 

Sau khi kết thúc dịch bệnh, tổ chức các sân chơi bổ ích, nâng cao sức khỏe,xây dựng 
nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, tạo không khí phấn khởi trong CBVC-LĐ, vừa hướng 
đến tuyên truyền, chào mừngĐại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ ĐHQG-
HCM lần thứ V và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại 
hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. 
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Nơi nhận: 
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