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    LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  CÔNG ĐOÀN ĐẠI HỌC QUỐC GIA  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 113/CĐ-ĐHQG    TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 7 năm 2021 

    

KẾ HOẠCH 
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 92 năm  

Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 

(28/7/1929 - 28/7/2021) 

____________ 
 

Thực hiện Kế hoạch số 43/KH-LĐLĐ ngày 16/7/2021 của Liên đoàn Lao 

động Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 92 năm Ngày 

thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2021), Ban Thường vụ Công 

đoàn Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) xây dựng kế hoạch tổ 

chức các hoạt động kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam với các 

nội dung chủ yếu như sau 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, viên chức, lao động (VC-

LĐ) về lịch sử, truyền thống vẻ vang 92 năm xây dựng và phát triển của giai cấp 

công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam; tuyên truyền, tổ chức quán triệt, học 

tập một số Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Chính phủ về công nhân, Công đoàn 

trong các cấp Công đoàn, VC-LĐ. Giới thiệu, nhân rộng tấm gương của đoàn viên 

Công đoàn, lao động, các hoạt động điển hình trong công tác phòng chống dịch và 

trong công tác đại diện, chăm lo, người lao động. 

- Tổ chức tốt các hoạt động phòng chống dịch bệnh Covid - 19 đảm bảo an 

toàn tại đơn vị, tham gia hiệu quả các hoạt động tại địa bàn, đảm bảo ứng phó linh 

hoạt với các tình huống phát sinh; tổ chức phong trào thi đua “xây dựng vùng 

xanh an toàn sản xuất – an toàn phòng dịch” thực hiện Chỉ thị 16 trên địa bàn 

Thành phố. 

- Tổ chức tốt các hoạt động chăm lo cho người lao động; kịp thời chăm lo, 

hỗ trợ theo Quyết định 2606 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Nghị quyết 



2 

 

09/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Công văn 374 

ngày 28/5/2021 của Liên đoàn Lao động Thành phố đảm bảo nhanh chóng, đúng 

đối tượng, hỗ trợ đột xuất đối với các trường hợp khó khăn đặc biệt khác. 

II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Các hoạt động giáo dục truyền thống 

- Phát huy tối đa hiệu quả công cụ truyền thông, mạng xã hội nhằm chuyển 

tải đến đoàn viên Công đoàn, người lao động về lịch sử, ý nghĩa, về truyền thống 

vẻ vang của tổ chức Công đoàn Việt Nam.  

- Tăng cường viết bài về các biện pháp phòng chống dịch bệnh, nghiêm túc 

thực hiện 5K và các chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Thành 

phố; tuyên truyền và vận động đoàn viên Công đoàn, người lao động thực hiện tốt 

công tác lấy mẫu xét nghiệm và tiêm chủng theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm 

quyền. 

- Đẩy mạnh công tác nắm bắt tình hình tư tưởng và định hướng dư luận 

trong công nhân lao động để góp phần ổn định quan hệ lao động trước diễn biến 

phức tạp của dịch bệnh.  

- Thông tin đến các cơ quan báo, đài Trung ương, địa phương về các hoạt 

động nổi bật của các CĐCS trong phòng chống dịch bệnh, hoạt động chăm lo kịp 

thời cho đoàn viên Công đoàn, người lao động, các gương tiêu biểu trong công 

việc, trong công tác phòng, chống dịch Covid -19 và trong hoạt động Công đoàn. 

- Tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng,Chính phủ về 

công nhân, Công đoàn. Tham gia Hội nghị trực tuyến học tập Nghị quyết số 02-

NQ/TW1, Nghị quyết số 68/NQ-CP2 và Chỉ thị số16/CT-TTg3 

2. Các hoạt động đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, 

chính đáng cho đoàn viên Công đoàn, VC-LĐ  

                                                           
1Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn        

Việt Nam trong tình hình mới”. 
2Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về “Một số chính sách hỗ trợ người lao động và người 

sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19”. 
3Chỉ thị số 16/CT-TTgngày 14/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về “Đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức 

sống, cải thiện điều kiện làm việc của công nhân lao động”. 
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- Tập trung công tác chăm lo, hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên Công đoàn,    

VC-LĐ bị ảnh hưởng trực tiếp do dịch bệnh Covid-19 thông qua các gói hỗ trợ của 

Chính phủ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội đồng Nhân dân Thành phố và 

Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh.  

- Khuyến cáo đơn vị thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch của 

cơ quan quản lý Nhà nước, các hậu quả pháp lý đơn vị phải gánh chịu khi để xảy 

ra dịch bệnh lây lan… 

- Tổ chức các hoạt động chăm lo VC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng 

“Mái ấm công đoàn”, phối hợp với Tổ chức tài chính vi mô CEP để giúp VC-LĐ 

vay vốn, có điều kiện tự tạo thêm việc làm, tăng thu nhập.  

- Tham gia chương trình “Công đoàn Việt Nam - Điểm tựa của người lao 

động” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức (khởi động tháng 7/2021 và 

kết thúc tháng 12/2021): chia sẻ những câu chuyện chân thực, xúc động về việc tổ 

chức Công đoàn giúp đỡ, hỗ trợ đoàn viên, người lao động vượt khó, vươn lên 

trong cuộc sống, công tác. 

- Tuyên dương gương cán bộ, đoàn viên Công đoàn tiêu biểu trong công 

việc, trong hoạt động Công đoàn và trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

Xét trao tặng “Giải thưởng 28/7” cho các chủ tịch CĐCS tiêu biểu và tuyên 

dương “Người cán bộ công đoàn của chúng tôi” năm 2021 với hình thức, cách 

thức phù hợp điều kiện phòng chống dịch bệnh. 

3. Tổ chức tốt các hoạt động phòng chống dịch bệnh Covid- 19, đảm bảo 

an toàn trong lao động sản xuất 

-  Phát động phong trào thi đua “Mở rộng vùng xanh trên bản đồ Covid-19” 

thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong hệ thống 

Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề “Xây dựng vùng xanh an toàn 

sản xuất - an toàn phòng dịch” kết hợp phong trào thi đua lao động giỏi, phòng 

chống dịch tốt trong viên chức, lao động; phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, các 

giải pháp tăng cường phòng chống dịch phù hợp điều kiện của đơn vị. 
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- Phát huy hiệu quả “Tổ an toàn Covid-19” tuyên truyền cho đoàn viên, 

người lao động thực hiện nghiêm túc các yêu cầu phòng chống dịch, thực hiện quy 

định 5K, chủ động khai báo y tế… 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

 1. Công đoàn ĐHQG-HCM  

- Tuyên truyền kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 

trên trang thông tin điện tử, mạng xã hội Công đoàn ĐHQG-HCM. 

- Chăm lo cho Đoàn viên công đoàn, người lao động bị ảnh hưởng dịch 

bệnh covid-19. 

- Phối hợp tốt các đơn vị cung ứng nhu yếu phẩm để chủ động trong việc 

chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên Công đoàn, người lao động tại các địa điểm bị 

phong tỏa, cách ly. Nắm thông tin nhanh về dư luận xã hội của viên chức, người 

lao động khi bị cách ly tập trung,  bị phong tỏa do dịch bệnh để có sự định hướng 

tư tưởng, hỗ trợ kịp thời người lao động. 

- Định hướng nội dung, hướng dẫn Công đoàn cơ sở trực thuộc tổ chức các 

hoạt động như: tổ chức kết nạp đoàn viên Công đoàn; tổ chức bình chọn và tuyên 

dương “Người cán bộ Công đoàn của chúng tôi” cấp ĐHQG-HCM. 

2. Các Công đoàn cơ sở 

- Căn cứ tình hình thực tế, xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 

92 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự 

nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” với hình thức phù hợp. 

- Phối hợp tốt các đơn vị cung ứng nhu yếu phẩm để chủ động trong việc 

chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên Công đoàn, người lao động tại các địa điểm bị 

phong tỏa, cách ly. Nắm thông tin nhanh về dư luận xã hội của viên chức, người 

lao động khi bị cách ly tập trung,  bị phong tỏa do dịch bệnh để có sự định hướng 

tư tưởng, hỗ trợ kịp thời người lao động. 
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- Tiếp tục phát huy vai trò của Tổ An toàn Covid-19 đẩy mạnh tuyên truyền, 

vận động đoàn viên Công đoàn, viên chức không được chủ quan, lơ là và thực hiện 

tốt khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, tuyệt đối tuân thủ thực hiện giãn cách khi có yêu 

cầu. 

- Tổ chức kết nạp đoàn viên Công đoàn; tổ chức bình chọn và tuyên dương 

“Người cán bộ Công đoàn của chúng tôi” cấp ĐHQG-HCM. 

- Tập trung công tác chăm lo cho đoàn viên Công đoàn viên chức, người lao 

động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid - 19; tặng quà, giúp đỡ cán bộ, đoàn viên, VC- 

LĐ có hoàn cảnh khó khăn, NLĐ bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp... 

- Tùy điều kiện thực tế, tổ chức các Hội thi online (clip, bài viết, phóng 

sự, ảnh…) chủ đề “Tổ chức Công đoàn – Nghĩa tình mùa dịch”,“Xây dựng 

vùng xanh an toàn sản xuất - an toàn phòng dịch”. 

Kết thúc đợt hoạt động, báo cáo kết quả về Công đoàn ĐHQG-HCM trước 

ngày 05/8/2021. 

IV. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN: 

1. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt 

Nam (28/7/1929 - 28/7/2021). 

2. Phát huy truyền thống cách mạng của giai cấp công nhân Việt Nam, 

công nhân, viên chức, người lao động thành phố Hồ Chí Minh thi đua lập thành 

tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 

(28/7/1929 - 28/7/2021). 

3. Công nhân, viên chức, người lao động ra sức thi đua lao động giỏi, lao 

động sáng tạo, góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, 

văn minh, hiện đại, nghĩa tình. 

4. Giai cấp công nhân và Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đoàn kết - bản 

lĩnh - trí tuệ - sáng tạo đi đầu trong xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa 

tình. 



6 

 

             

  

5. Công nhân, viên chức, người lao động thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm 

phòng, chống dịch Covid-19. 

6. Quyết tâm kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh Covid - 19. 

7. Công nhân, viên chức, người lao động thành phố Hồ Chí Minh thực hiện 

tốt 5K: Khẩu trang - Khử  khuẩn - Khoảng cách – Không tập trung - Khai báo y tế.  

8. Hãy giữ an toàn cho bạn, gia đình và cộng đồng trước đại dịch Covid – 

19. 

Để hoạt động kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam được  tổ 

chức đồng bộ, sâu rộng và thật sự ý nghĩa, Ban Thường vụ Công đoàn ĐHQG-

HCM đề nghị các CĐCS chủ động tổ chức thực hiện tốt nội dung kế hoạch này./. 

 

  
   Nơi nhận:    
- LĐLĐ; 

- Các CĐCS trực thuộc; 

- Lưu: VT.                                 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 
     

 
 


