
TONG LIEN DOAN LAO DQNG VIT NAM CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NA 
CONG BOAN DhIN L1C VIT NAM Dc 1p — Tir do — Hnh phüc 

Ha Nói, ngày,QiIang 3 nám 2020 

KE bACH 
To chfrc Tháng Cong nhân nãm 2020 

Tháng Cong nhân näm 2020 din ra vào djp k' nim 130 näm Ngày sinh 
Chü tjch H ChI Minh (19/5/1890-19/5/2020); k51 nim 134 näm Ngày Quc th 
Lao dông (1/5/1886-1/5/2020); k5r nim 45 nàm Ngày giâi phóng hoàn toàn mien 
Nam thng nht dt nuóc (30/4/1975-30/4/2020) và hu&ng ti Di hi thi dua yêu 
nrnc toàn quc trong cong nhân, viên chrc, lao dng 1n thir X. 

Can ciir K hotch s O6TKH-TLD ngày 18/02/2020 cüa Tong Lien doân Lao 
dng Vit Nam v vic t chirc Tháng Cong nhân näm 2020 và tInh hInh SXKD 
cüa Tp doàn trong bi cânh djch Covid-19 dang din bin ph'irc tp trong nrnc 
và quc t, Cong doàn Din 1irc Vit Nam ban hành K hoach  t chrc Tháng Cong 
nhân näm 2020 nhu sau: 

I. Miic dIch, yell cu 

1. Mc dIch 

- Dng viên, khich 1 tinh thn thi dua lao dng san xuât vuç1t qua khó khàn 
thách thüc, dng hành cüng dan vi hoàn thành xut sc nhim vi du?c giao, dam 
bâo dü diên cho dt rnthc. 

- Thông qua vic t chirc các hott dng Tháng Cong nhân nhm dng viên 
CNVCLD hang say lao dng, sang tao, gop phn hoàn thành k hoch nám 2020, 
dam bâo tin luong, thu nhp cho ngtthi lao dng. 

2. Yêu cu 

- Vic t chrc Tháng Cong nhân cn thi& thuc, hiu qua, phü hçp vol diu 
kin thirc t cüa don vj và gn vOl các hot dng huO'ng 1rng Tháng hành dng v 
An toàn v sinh lao dng và phông tránh djch Covid- 19. 

- Các cp Cong doàn chü dng tham mu'u vOi cp üy Dâng, phi hçip vOi 
chuyên mon huy dng cac ngun 1rc xã hi d th chüc các hoat  dng Tháng Cong 
nhân nàm 2020 cho doân viên, ngithi lao dng ti cci sO vOi cách lam phü hçp. 

IL Ni dung hot dng 

Các cp cong doàn chü dng phéi hçrp vOi chuyên mOn dng cp t chcrc 
các hoat dng thi& thrc tCr ngày 0 1/5/2020 dn ngày 3 1/5/2020, c.i the: 

- Xây dirng k hoch th chirc Tháng Cong nhân vâ Tháng hành dng ye An 
toan v sinh lao dng; HixOng dn các cp cong doân thirc hin các nhim v tham 
gia cai thiên diu kiên vâ mOi trueing lam vic, giãm thiu tai nrn lao dng, bnh 
nh n2hiêp. 
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- Phát dng các phong trào thi dua Lao dng giói, lao dng sang tao; phong 
trào thi dua Xanh- Sch- Dp, báo dam ATVSLD 1p thành tich chào mmg k' 
nim các ngày 1 ln cña dt nrnic và huóng tii Di hi Thi dua yêu nuóc các cp, 
Di hi Thi dfla yêu nuóc Tp doàn Din 1irc Vit Nam ln thr IV. 

- Tuyên truyn các hott dng cüa các cp cong doàn trong Tháng Cong 
nhân 2020 trên các phrnmg tin thông tin di chüng, trên website và ban tin Cong 
doàn Din 1irc Vit Nam; ph bin, nhân rng nh&ng dan vj có cách lam hay, các 
mô hInh chàm lo lçii Ich doàn viên có hiu qua. 

- T chüc các hoit dông chãm lo li Ich vt cht, tinh thn cho doàn viên, 
ngithi lao dng nhu: thäm hôi, tang qua, tang nhà "Mái m cong doàn" cho doàn 
viên cong doàn có hoàn cânh khó khän, bj tai nin lao dng, bnh ngh nghip; 
phi hcp vôi chuyên mOn t chirc các hott dng chäm soc sirc khóe cho ngithi lao 
dng trong giai dotn djch bnh Covid- 19 dang b1ing phát hin nay. 

- Xét ch9n vã biu du'crng Cong nhân lao dng giói tiêu biu näm 2020 theo 
Quy ch khen thithng cña Cong doàn DLVN vào qu 3 näm 2020. 

III. T chfrc thu'c hiên 

Các Ban cüa Cong doân Din lirc Vit Nam can cir Kê hoch dê dOn dc, 
hu'ing dan, thng hçip kt qua hoit dng Tháng Cong nhân nàm 2020; các Cong 
doàn trirc thuc chi.'i dng xây dir k hoach vâ t chCrc thrc hin, báo cáo kt qua 
ye Cong doàn Din lrc Vit Nam (theo Phit Fyc g11i kern) và gi1i ban mm v dja 
chi email: tuyengiaocdevngmai1.com  trtthc ngày 01/6/2020.!. 

TM. BAN TH1fO1\G VJ 
CHU TICH No'i nhân: 

- Tong Lien doàn LDVN (Báo cáo); 
- Dáng iiy EVN (Báo cáo); 
- Tong Giám dOc EVN; 
- Thng trirc CD DLVN; 
- Các Cong doàn trrc thuc; 
- Các Ban CD DLVN; 
- Website CD DLVN; 
- Liru: VT, TG. 



CONG DOAN DIN L1fC  VIT NAM 
CONG DOAN  

PHV L1JC 
TONG HP KIET QUA TRIEN KIIAI THTIC HI]N THANG CONG NHAN 

NAM 2020 

TT Ni dung S 1trng Don vj tinh 

Van ban chi dao cila Cong doàn hu*ng dn triên khai 
thiyc hiçn Thang Cong nhan 

Vanban 
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To chfrc các hot dng tuyên truyn 

- Ttng s cuc 

- Tong s lucmg ngui tham gia 

Cuôc 

Ngithi 

To chfrc các hot dng VHTT 

-Cptrêncos 

- Cp CG s 

Tng s luorig ngut1i tham gia 

Cuôc 

Cuôc 

Ngithi 
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Cong tác an sinh và trçr giüp xA hi 

Thäm hOi, tang qua trong Tháng Cong nh'in 

Nguài 

Danvi 

Triu dOng 

-Cánhn 

-Tâpth 

Tng s tin thäm hOi, tang qua 
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Thii'c hin chtrong trInh 'tMái am COng doàn" 

-Xâydtrngmói 

-Cãitao,sxachtia 

Tng s6 kinh phi 

Can 

Can 

Triu dng 
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Các hot dng t chirc di thoi 

- SO cuôc 

- So ngthi 

Cuôc 

Ngu&i 

To chirc các hojt dng khen thu'O'ng, biêu dwong, ton vinh 

- COng nhân lao dng giOi 

- NLD có thành tIch xut sc trong lao dông SXKD 

Tng s tin khen thithng 

NLD 

Ngthi 

Ngithi 

Triu dng 
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Các hoit dng khác 
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