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LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP.HCM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
CĐCS TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:   267  / KH-CĐCS 

 
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 8 năm  2021 
 

KẾ HOẠCH 

Hưởng ứng 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 

Chủ đề: “Xây dựng vùng xanh an toàn sản xuất – an toàn phòng chống dịch” 
                 

 

Thực hiện Kế hoạch số 41ª/KH-LĐLĐ ngày 12/7/2021 của Liên đoàn Lao động 
Thành phố Hồ Chí Minh về hưởng ứng phong trào thi đua “Mở rộng vùng xanh trên bản 
đồ Covid-19”, thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 
trong hệ thống Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh với với chủ đề “Xây dựng vùng 
xanh an toàn sản xuất - an toàn phòng dịch”, Ban Thường vụ Công đoàn Trường Đại 
học Luật Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các Tổ Công đoàn triển khai thực hiện một số 
nội dung sau: 

I. NỘI DUNG THI ĐUA: 
1. Tiếp tục phát huy hiệu quả Tổ phản ứng nhanh tham gia hỗ trợ công tác phòng, 

chống dịch 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…góp 
phần xây dựng vùng xanh an toàn sản xuất - an toàn phòng dịch. 

2. Nắm tình hình, thống kê, rà soát số đoàn viên, người lao động bị ảnh hường 
bởi dịch bệnh Covid-19 để kịp thời chăm lo, hỗ trợ theo Quyết định 2606/QĐ-TLĐ 
ngày 19/05/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, công văn 374/LĐLĐ-CSPL 
ngày 28/05/2021, Phương án 03/PA-LĐLĐ ngày 31/05/2021 của Liên đoàn Lao động 
Thành phố và Kế hoạch 251/KH-CĐ của Công đoàn Trường Đại học Luật Thành phố 
Hồ Chí Minh triển khai thực hiện việc chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên công đoàn và 
người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 đảm bảo nhanh chóng, đúng đối 
tượng. 

3. Tăng cường công tác phát hiện, nhân rộng các công trình, mô hình, nhân tố 
mới, biểu dương, khen thưởng theo thẩm quyền và đề xuất cấp trên khen thưởng đột xuất 
không chờ theo đợt đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lao động sản 
xuất và công tác phòng, chống dịch. 
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II- THỜI GIAN THI ĐUA: 
Từ ngày 09 tháng 7 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021. 
 

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 
1. Công đoàn Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh 
- Xây dựng kế hoạch triển khai đến các Tổ Công đoàn tổ chức thực hiện, vận động 

đoàn viên công đoàn, viên chức và người lao động tích cực thi đua lập thành tích hưởng 
ứng đợt thi đua với chủ đề “Xây dựng vùng xanh an toàn sản xuất - an toàn phòng 
dịch”. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên tất cả các phương tiện như: trên cổng thông 
tin điện tử của Trường, qua phần mềm zalo, mạng xã hội để tất cả đoàn viên Công đoàn, 
viên chức và người lao động tích cực tham gia hưởng ứng phong trào thi đua và cùng với 
chính quyền địa phương, thành phố trong việc đẩy lùi dịch bệnh. 

- Biểu dương, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích tiêu biểu, 
xuất sắc theo thẩm quyền quy định hoặc đề xuất Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí 
Minh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khen thưởng. 

3. Tổ Công đoàn 
- Căn cứ vào điều kiện cụ thể Tổ Công đoàn, chủ động phối hợp với chính quyền 

triển khai thực hiện với phần việc cụ thể, thiết thực, phù hợp. 
- Đề xuất Công đoàn Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh biểu dương, khen 

thưởng cho tập thể, cá nhân có nhiều thành tích tiêu biểu, xuất sắc. 
 

IV- KHEN THƯỞNG: 
1. Đối tượng khen thưởng 
- Cán bộ Công đoàn trực tiếp tham gia phòng chống dịch tại tuyến đầu; 
- Tổ phản ứng nhanh tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các 

thành viên tích cực trong công tác phòng chống dịch. 
- Tập thể, cá nhân tham gia hỗ trợ, giúp đỡ tích cực, có hiệu quả trong công tác 

phòng, chống dịch; 
- Tập thể, cá nhân có ý tưởng mới, sáng tạo tham gia cổ vũ, động viên, trợ giúp 

công tác phòng chống dịch. 
- Các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong lao động sản xuất, khắc phục khó khăn hoàn 

thành “mục tiêu kép”. 
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2. Hình thức khen thưởng 
- Bằng khen của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; 
- Bằng khen của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh; 
- Giấy khen của Công đoàn Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. 
3. Tiêu chuẩn bình xét khen thưởng 
- Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và có phạm vi ảnh hưởng ở cấp nào thì 

khen thưởng ở cấp đó. 
- Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu, có tính nêu gương, lan tỏa 

mạnh mẽ, có đóng góp lớn về vật chất, phương tiện, trang thiết bị cần thiết; có ý tưởng 
sáng tạo; tham gia cổ vũ, động viên, trợ giúp công tác phòng, chống dịch mang lại hiệu 
quả cao.  

4. Thời gian, thủ tục nhận hồ sơ khen thưởng  
- Hồ sơ đề nghị thực hiện theo quy định tại Điều 55 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP 

ngày 31/7/2017 của Chính phủ.  
- Các đơn vị xét và đề nghị khen thưởng ngay sau khi tập thể, cá nhân lập được 

thành tích xuất sắc đột xuất đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện.  
- Công đoàn Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận hồ sơ đề nghị 

khen thưởng bắt đầu từ ngày 01/9/2021. 
 

Trên đây là Kế hoạch của Công đoàn Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí 
Minh hưởng ứng 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 
Tp.HCM với chủ đề “Xây dựng vùng xanh an toàn sản xuất - an toàn phòng dịch”. 
Ban Thường Vụ Công đoàn Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các 
đồng chí Tổ trưởng các Tổ công đoàn triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  
- LĐLĐ TP (báo cáo); 
- CĐGDVN (báo cáo); 
- Đảng ủy, BGH (báo cáo); 
- BCH Công đoàn (thực hiện); 
- Các Tổ Công đoàn (thực hiện); 
- Lưu: VPCĐ. 
 

TM. BAN THƯỜNG VỤ  
CHỦ TỊCH  

 
(đã ký và đóng dấu) 

 
Lê Thị Thúy Hương 

 


