
THNH PHO HO CH! MINE! CONG HOA xA HO!  CHU NGHiA VIT NAM 
UBND QUAN 1- LDLI) QUN 1 Dc 1p — Tr do — Hnh phüc  

Sô:4°/TBLT-UBND-LDLD Qun 1, ngày O tháng 9 nám 2019 

THÔNG BAO LIEN TJCH 
To chfrc Hi ngh can b, cong chfrc, viên chüc - Hi ngh Ngu'ô'i lao dng 

nãm 2019 

Can cir Nghj djnh s 149/2018/ND-CP ngày 07 tháng 11 nãm 2018 cUa 
ChInh phü ye quy djnh chi tiêt Khoàn 3 Diêu 63 cüa B 1ut Lao dng ye thrc 
hin Quy chê dan chü i ca sâ tai  ncii lam vic; 

Can cü Nghj djnh sé 04/201 5/ND-CP ngày 09 tháng 01 nàm 2015 cüa 

ChInh phü, quy djnh v th1rc hin quy ch dan chü trong hoat dng cüa ca quan 

hành chInE nhà nuóc và dan vj sir nghip cong l.p; 

Can cü Thông tu s 01/2016/TT-BNV ngày 13 tháng 01 näm 2016 cüa Bô 

NOi vi hu&ng dn mt s ni dung cüa Nghj djnh s 04/201 51ND-CP ngày 09 

tháng 01 näm 2015 cüa ChInh phü; 

Can cr Hu&ng dn s 1360/HD-TLD ngày 28 tháng 8 näm 2019 cüa 

Tong Lien doân Lao dng Vit Nam v huâng dn cong doàn tham gia xây 

dirng và thirc hin Quy ch dan chü & ca s& tai  nai lam vic; 

Can cü Cong van s 409/LDLD ngày 05 tháng 9 nàm 2019 cüa Ban 

Thu&ng vii Lien doàn Lao dng Thành ph H ChI Minh v vic chi dao  t chüc 

Hi nghj can b cong chirc, viên chüc näm 2020; 

D chuân b t& cho vic to chüc Hi nghj can bO cong chrc, viên chüc - Hi 

ngh Ngi.r&i lao dng trong cOng ty c phn, cong ty trách nhim hfru hn näm 

2020 dt hiu qua thit thirc, nãng cao cht luqng, phát huy quyên dan chü cüa 

CNVC-LE) trong vic tham gia quãn 1, gop ph.n xây drng doanh nghip, ca quan, 

dan vj trong sach  vfthg manh. Uy ban nhân dan Quân 1 và Lien doàn Lao dng 

Quãn 1 yêu c.0 các ca quan nhà nu&c, dan vj sir nghip cong lip,  các tru&ng h9c, 

cong ty c phn, cong ty trách nEim hru hn trên dja bàn Qun 1 thiic hin nhung 

ni dung sau: 
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I. TO CHU'C HQI NGH! CAN BQ, CONG CHUC, VIEN CH1J'C 

1. Di vó'i &rn vj hành chInh, sIr  nghip: 

1.1 Trách nhim t chirc hi nghj: 

Ngithi dung du ca quan dan vj chü trI phM hçip vi cong doãn ca quan 

dan vj t chirc Hi nghj can b cong chüc, viên chirc theo Nghj djnh s 

04/2015/ND-CP ngày 09 tháng 01 nãm 2015 cüa ChInh phU, quy djnh v thrc 

hin quy ch dan chU trong hoat dng cüa ca quan hành chInh nhà nl.rrc và dan 

vj sr nghip cong 1p. Hi nghj can b cong chirc, viên chirc nãm 2020 th&i gian 

t chirc truc ngày 31 (hang 12 nám 2019. 

1.2 Ni dung to chirc hi nghj. 

- Kim dim vic thirc hin các ngh quyt, chü truang, chmnh sách cüa 

Dàng, pháp 1ut cüa Nhà nuóc có lien quan dn chirc nang, nhim vii cüa ca 

quan, dan vj; kim dim vic thirc hin Ngh quyt Hi nghj can b, cong chüc, 

viên chirc truâc do và nMng quy djnh v thrc hin dan chü trong boat dng cüa 

ca quan, dan vj; dánh giá, thng kt và kim dim trách nhim cüa nguäi drng 

du Ca quan, dan vj trong vic thi:rc hin k hoach  cong tác hang nãm; thão lun, 

bàn bin pháp thi:rc hin k hoach cong tác nãm tth cüa ca quan, dan vj; 

- Ngri dCrng du Ca quan, dan vj lng nghe kin dóng gop, phé bInh 

cüa can b, cong chüc, viên chuc; giâi dáp nhUng thc mc, kin nghj cüa can 

b, cong chuc, viên chuc; 

- Thông qua Quy ch chi tiêu ni b cüa ca quan, dan vj; phát dng 

phong trào thi dua và k kt giao wic thi dua giQa nguOi dirng du ca quan, dan 

vj vài th chuc cOng doàn; 

- Bàn các bin pháp câi tin diu kin lam vic, nâng cao d&i sng cüa can 

b, cong chuc, viên chuc trong ca quan, dan vj; 

- Ban Thanh tra nhân dan cüa ca quan, dan vj báo cáo cOng tác; bu Ban 

Thanh tra nhân dan theo quy djnh cüa pháp Iut; 

- Khen thu&ng cá nhân, tp th cüa ca quan, dan vj có thành tIch trong 

cOng tác. 

1.3 Qui trInh tO chüc hi nghj. 

* Chuân bj cüa Thu trir&ng dan vj: 
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- Kim dim vic thirc hin Nghj quyêt Hi ngh can b cong chirc, viên 

chirc; dánh giá vic thirc hin k hoach cOng tác cüng nhu báo cáo ho.t dng tài 

chInh ci'ia ca quan näm 2019 và phuang hu&ng thirc hin k hoch cong tác näm 

2020. 

- Kim dim vic thirc hin quy ch dan chü ca sà tai  dan vj nàm 2019 và 

b sung các mt con thiu sot hoc phát sinh mi phü hgp yêu cu hoat dng 

trong näm 2020 nhu: Quy ch thi dna khen thuâng; quy ch sü ding qu phüc 

loi; quy ch bM duOng, dào tao iai chuyên mon nghip vv cho can b cOng chüc, 

viên chüc; quy ch thrc hành tit kim chng 1ng phi.... 

- Cong khai cho can b, cOng chrc bitt v kinh phi hoat dng trong näm, 

bao gm kinh phi do ngân sách cp và các ngun thu khác, quyt toán kinh phi 

trong nãm cüa co quan; ngun qu5 phüc igi chäm lo cho cong nhãn, viên chi'rc 

và ngu1i lao dng. 

- Trao di, diii thoai, giái dáp kiên cüa cong chirc, viên chüc và ngui 

lao dng, d ra các giài pháp d thirc hin nhim v cOng tác chuyên mOn và 

chäm lo di sng cüa can b cOng chüc, viên chüc ca quan. Du tháo b sung süa 

di các ni quy, quy ch ca quan (n&i co). 

* ChuAn bj cUa Ban Chip hành cOng doãn ca s&: 

- Báo cáo tng hçip kin dóng gop cüa can b cong chrc, viên chrc, 

ngithi lao dng hr các T cOng doàn dã tháo lum 

- Giài dáp các kin nghj cüa can b cong chüc, viên chi.rc, nguii lao ding 

thuc pham vi trách nhim cüa Cong doàn ca si dan vj. 

- Chi dao  Ban Thanh tra nhân dan ca s& chun bj báo cáo kt qua hoat 

dng cüa Ban Thanh tra nhan dan näm 2019 và chuong trInh hoat dng näm 

2020, bu Ban Thanh tra nhân dan (nu ht nhim kS'  2 nãm). 

- Tng kt phong trào thi dua näm 2019, phát dng phong trào thi dua 

näm 2020. 

1.4 Thành phAn hi nghj. 

- Ngoài di tuçing là can b, cOng chIrc, viên chüc nên mi them tt cá 

nguôi lao dng (nu là Hi nghj toàn th), ho.c m0i dai  din cUa s ngi.thi lao 

dng (nu là Hi ngh dai  biu) dang lam vic theo hqp dng lao dng tai  don vj 

nhtm phát huy dan chü mt cách rng rãi. 
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- Thành phn miii dr: Di din Lãnh dao  cüa dan vj chü quãn, Uy ban 

nhan dan Quân 1, Lien doàn Lao dông Qun 1, Phông Ni vi Qun 1. 

1.5 Th?yi gian t chirc hi nghj. 

- Tü ngày nhn thông báo lien tjch cho dn 31/12/2019 ('i/zeo k/joan 1 

diu 5 Ng/ij din/i 04/2015/ND-CF ngày 09 t/záng 01 nám 2015 cüa C/,Inh pliü) 

1.6 Viêc thuc hién báo cáo 

- Các ctcm vj giri báo cáo trixâc dn các ca quan dixqc mi tham dr, dng 

th&i däng k ngây t chi'rc Hi nghj Can b, cong chirc, viên chixc v Lien doàn 

Lao dng qun 1 d có co sâ xem xét khen thumg kjp th&i các dan vj to chtrc 

srm và dung thai gian qui djnh vào d?t  sa kt phong trào thi dua "Müa Xuân" 

dçrt 1 nãm 2020. 

1.7 Vic thrc hin báo cáo sau hi nghj. 

- Các dan vj sau khi t chirc hi nghj vui lông gi1i báo cáo và biên ban hci 

nghj dn Lien doân Lao dng Qun 1 và Phông Ni vi Qun 1. 

2. P81 vói do'n vj khôi truông h9c: 

2.1 Trách nhim to chüc hi nghj. 

Hiu tru&ng các tri.xang chU trI phi hcp vi Ban chap hành cong doàn ca 

s& t chi'rc Hi nghj cOng chüc, viên chirc theo Nghj djnh s 04/2015/ND-CP 

ngày 09 tháng 01 nãm 2015 cüa ChInh phü, quy djnh ye thirc hin quy ch dan 

chü trong hoat dng cüa cci quan banE chInE nhà nuc và dan vj sir nghip cOng 

lip; Can cü Quyt dlnh  04/2000/QD-BGDDT ngày 01 tháng 03 nãm 2000 cüa 

Bô tnrâng B Giáo d%ic và Dáo tao  v vic ban hành "Quy ch thirc hin dan 

chii trong hoat dng cüa nhà truang". 

2.2 Ni dung to chirc hi nghj. 

- Kim dim vic thirc hin các nghj quyt, chü truung, chInh sách cüa 

Dáng, pháp 1ut cüa Nba nrnrc có lien quan dn chirc näng, nhim vi cüa ca 

quan, dan vj; kim dim vic thixc hin Nghj quyt Hi ngh can b, cong chirc, 

vién chirc tnrOc dO và nhüng quy djnh v thirc hin dan chü trong hoat dng cüa 

ca quan, dan vj; dánh giá, tng kt và kim dim trách nhim cüa ngi.thi dirng 

du co quan, dan vj trong vic thirc hin ké hoch cOng tác hang nãm; thâo 1un, 

bàn bin pháp thirc hin k hoach cOng tác näm ti cUa ca quan, dan vj; 
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- Ngi.thi dung du co quan, dan vj 1.ng nghe ' kién dóng gop, phê binh 

cüa can b, cong chüc, viên chirc; giâi dáp nhUng thc mac, kin nghj cüa can 

b, cong chirc, viên chüc; 

- Thông qua Quy ch chi tiêu ni b cña Co quan, dan vj; phát dng 

phong trào thi dua và k kt giao u9c thi dua giüa ngu?i dig d.0 Co quan, dan 

vl vri tO chüc cong doàn; 

- Bàn các bin pháp cãi tin diu kin lam vic, nâng cao d?ñ sng cüa can 

b, cOng chüc, viên chirc trong co quan, don vj; 

- Ban Thanh tra nhân dan cüa co quan, don vj báo cáo cong tác; bu Ban 

Thanh tra nhân dan theo quy djnh cüa pháp lu.t; 

- Khen thuâng cá nhân, tp th cüa Co quan, don vj có thành tIch trong 

cong tác. 

2.3 Qui trInh t chirc hi nghj. 

* Chun bj cüa Thu tru&ng don vj: 

- Kim dim vic thrc hin Nghj quyt Hi nghj can b cong chüc, viên 

chirc; dánh giá vic thrc hin k hoach cOng tác cüng nhu báo cáo hoat dng tài 

chInh cüa ca quan nàm 2019 và phuang hu&ng thirc hin k hoach cOng tác näm 

2020. 

- Kiém dim vic thirc hin quy ch dan chü Co sO' tai  don vj nãm 2019 và 

b sung các m.t cOn thiu sot hoc phát sinh mO'i phu hcip yêu c.0 boat  dng 

trong nam 2020 nhix: Quy ch thi dua khen thu&ng; quy ch sO' ding qu phüc 

lçi; quy ch bi duo'ng, dào tao 'ai chuyên mon nghip vv cho can b cOng chüc, 

viên chüc; quy ch thrc hành tit kim chng lang phi. 

- Cong khai cho can b, cong chüc biêt v kinh phI hoat dng trong näm, 

bao gm kinh phi do ngân sách cp và các ngun thu khác, quy& toán kinh phi 

trong näm cüa ccr quan; ngun qu phüc 1çi chäm 10 cho cong nhân, viên chüc 

và nguO'i lao dng. 

- Trao di, dOi thoai, giãi dáp r kin cüa cong chüc, viên chO'c và ngixO'i 

lao dng, d ra các giái pháp d thxc hin nhim v cong tác chuyên mon và 
chäm 10 dâi s6ng cUa can b cOng chrc, viên chO'c co quan. Du thão bô sung sO'a 

di các ni quy, quy ch cci quan (nu co). 

* Chun bj cüa Ban Chip hành cOng doàn co sO': 
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- Báo cáo tang hçp kMn dóng gop cüa can b cong chirc, viên chtrc, 

ngu&i lao dng tir các T cong doàn dã thâo 1un. 

- Giâi dáp các kin nghj cüa can b cong chüc thuc phirn vi trách nhim 

cüa Cong doàn Ca sâ dcm vi. 

- Chi dao  Ban Thanh tra nhân dan ca so chu.n bj báo cáo k& qua hot 

dng cüa Ban Thanh tra nhãn dan näm 2019 và chtrcing trInh hoat dung  näm 

2020, bu Ban Thanh tra nhãn dan (n&i h& nhim k' 2 nm). 

- Tng k& phong trào thi dua nm 2019, phát dng phong trào thi dua 
nm 2020. 

2.4 Thành phn hi nghj. 

- Can b, cong than viên chüc và ngthi lao dng ti dcrn vi. 

• - Thành phn m&i dr: Dan vj chü quàn, lânh dao  Lien doàn Lao dng 

Qun 1, lãnh dao  Phông Ni v11 Qun 1. 

2.5 Th?L1i gian th chüc iii nghj. 

- Tu ngày nhn thông báo cho dn ngày 15/11/2019 

2.6 Vic thrc hin báo cáo sau hi ng. 

- Các don vj trithng h9c sau khi t chIrc hi nghj vui lông gui báo cáo và 

biên bàn hi nghj v Don vi chü quãn, Lien doàn Lao dng Qun 1, Phông Ni 
viQuãn1. 

II. HO! NGHI NGIJ'I LAO BONG  DO! VOl CONG TV CO PHAN, 
CONG TYTACHNHIMHUUHJ.N 

1. Trách nhim t chfrc hi nghj 

Ngithi dung du co quan dan vj doanh nghip chü tn ph& hqp vOi Ban 
Chap hành cong doàn ca sO t chüc Hi nghj Ngtr&i lao dng nm 2020 thc 

hin theo quy djnh cUa Nghj djnh s 149/201 8tND-CP ngày 07 tháng 11 näm 
2018 cila Chinh phü v quy djnh chi ti& Khoãn 3 Diu 63 cña Bô 1ut Lao dng 
ye thrc hin Quy chê dan chü 0 ca sO tai nai lam vic. 

2. Ni dung trin khai trong hi nghj: 

- Tinh hInh th%rc hin nhim vii, san xut, kinh doanh. 

- Ni quy, quy ch và các vn bàn quy dinh  khác cüa doanh nghip lien 
quan dn nghia vi, quyn và lai Ich hçp pháp cüa nguOi lao dng. 
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- Thôa uOc lao dng tp th doanh nghip, thôa uOc lao dng tp th 
ngành, thôa uót lao dng tp the khác ma doanh nghip tham gia. 

- Nghj quyt Hi nghj ngu&i lao dng. 

- Vic trIch lap, sü diing qu khen thuàng, qu5 phüc 1çi và các qu do 
ngri lao dng dóng gop (néu co). 

Vic trIch np kinh phi cong doàn, dóng bão him xã hi, bão him y 
bâo hiêm that nghip. 

- TInh hinh thirc hin thi dua, khen thu&ng, k lut, giãi quyêt khiu nai, 
to cáo lien quan den quyên và lqi Ich hcp pháp cüa nguñ lao dng. 

- Xây dirng, sira di, b sung ni quy, quy ch và các van bàn quy dtnh 
khác cüa doanh nghip lien quan den nghTa vii, quyên và lcii ich hcip pháp cüa 
ngu&i lao dng. 

- Xây drng, sira di, b sung thang hxo'ng, bang hwng, djnh müc lao 
dng; dê xuât ni dung thi.wng krqng tp the. 

- D xut, thirc hin giái pháp ti& kim chi phi, nâng cao näng suit lao 
dng, cái thin diêu kin lam vic, bão v môi trl1ng, phông chông cháy no. 

- Các ni dung khác lien quan dn quyn và nghia vi cüa ngu&i lao dng 
theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

3. Qui trInh to chfrc hi nghj: 

* Chun b cüa Giám dc (ngu&i sü dicing lao dng) 

- Báo cáo kt qua hot dng san xut, kinh doanh trong nàm 2019, tInh 

hInh thirc hin các ch d chinh sách lien quan t&i quyn, igi Ich cüa ngl.r&i lao 

dng. TrInh bay phucing huóng, nhim vi k hoach, bin pháp phát trin san 

xut, kinh doanh, phucing an s&p xp t chüc b may quãn l' diu hành, sp xp 

lao dng, di ni thit bj, cong ngh trong näm 2020. Dánh giá v các bin 

pháp nhm dam bão an toàn v sinh lao dng, t chirc tp hu.n, phông chng 

cháy, n, bão v môi tru?mg, cái thin diu kin lam vic, vic thirc hin các ni 

quy, quy ch cüa cOng ty, cOng khai müc trIch 1p qu khen thithng, qu phüc 

lcii. Trã Ru các câu hói cüa di biu có lien quan dn cong tác diu hành và hoat 

dng cüa cOng ty. 

* Chun bj cüa Ban Ch.p hãnh cOng doàn co sO v t chirc Hi nghj 

Nguui lao dng nàm 2020. 

- Tham mi.ru ngii?ui si'r dicing lao dng xây drng và thrc hin quy ch t 

chirc Hi nghj ng1.r?Yi lao dng ti doanh nghip. Vic xây dirng quy ch to chirc 

Hi nghj ngu?i lao dng dam báo các ni dung quy djnh tai  Diu 9 cüa Nghj 
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djnh so 149/201 8/ND-CP và phü hqp v9i 1oi hInh doanh nghip, tInh hInh thrc 

tin, dc thu san xut kinh doanh cüa doanh nghip. 

- Trong qua trInh tham gia xây dirng quy ché, cong doàn co sâ dê nghj 

dua vào quy ch& 

+ Quy djnh cong khai cho ngui lao dng bit nMng v.n d co' bàn v k 

hoach san xut, v các ni dung có lien quan dn trách nhim và quyn lgi cüa 

nguôi lao dng. 

+ Các quy djnh nguyen tic, hInh thirc thông qua nhüng ni dung quan 

tr9ng lien quan dn quyn lçi, nghia vi cüa ngi.thi lao dng; biu quyêt thông 

qua ni dung thôa uóc lao dng tp th& nghj quyt HOi  nghj ngu&i lao dng và 

các ni dung quan tr9ng khác. 

* Trách nhim cüa Ban chip hành cong doàn Co sâ trong t chirc Hi nghj 

ngu?i lao dng nàm 2020. 

- Chuân bj Báo cáo các ni dung chrcc phãn công, gm: Tham gia Doàn 

chü tjch Hi nghj, ciing nguYi si'r diing lao dng chü trI Hi nghj nguii lao dng; 

Giám sat tInh hinh doanh nghip thirc hin các ch d, chInh sách cho ngithi lao 

dng, câi thin diu kin lao dng; thirc hin quy ch dan chü tai  doanh nghip, 

thirc hin kt qua các cuc di thoai t?i  doanh nghip,... ni dung sra di, b 

sung hoc k mth thOa ithc lao dng tp th dua ra thông qua tai  Hi nghj nglx&i 

lao dng. 

- Tng hgp các kin nghj cüa ngiRi lao dng tai  Hi nghj ngithi lao dng 

phông, ban, phân xu&ng, dcii san xut trong doanh nghip. 

- Báo cáo kt qua phong trào thi dua, khen thu&ng và phát dng thi dua 

(nu có); báo cáo k& qua và phisung hu&ng hoat  dng Ban thanh tra nhân dan 

tai doanh nghip (dM vói doanh nghip nhà nuâc). 

- Chun bj nhân s1r giâi thiu cho Hii nghj ngi.rñ lao dng b.0 thành viên 

dai din tp th ngi.thi lao dng tham gia d& thoai ti noi lam vic (ducic th%rc 

hin djnh k' hoc khi mt ben có yéu cu); bu Ban thanh tra nhân dan (di v&i 

doanh nghip nhà nuàc). 

- Ph bin và giám sat vic thirc hin Nghj quyt Hi nghj nguii lao 

dng; cüng ngi.r?i sir ding lao dng djnh kS'  dánh giá thirc hin Nghi. quyt Hi 

ngh ngtthi lao dng. 
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- Huàng dn các phông, ban, don vj thng hçip các kin gop , kin nghj 

(nêu co) gui v Ban Chip hành cong doàn cci sâ. 

4. Thành phn tham dr hi nghj 

- Ban Tng Giám dc, Ban Giám dc (Chü doanh nghip) 

- Toàn th cong nhân viên chüc và ngithi lao dng ti don vj 

- Thành phn mii dir: Don vj chü quân, lath d.o Lien doàn Lao dng 

Qun 1. 

5. Thôi gian to chuc hi nghj 

- Tir Tháng 10/2019 den 3 1/03/2020. 

6. Vic thirc hin báo cáo sau hi nghj 

- Các don vj gri báo cáo trithc dn the co quan di.rçic m?ñ tham d1r, dng 

thai dang k) ngày th chrc Hi nghj Ngi.thi lao dng v Lien doàn Lao dng 

qun 1, s 37 Han Thuyên, Phithng Bn Nghé, Qun 1, d Co CO s& xem xét 

khen thuing kjp thai CáC don vj to chiic sOm và dung thai gian qui dnh vào dcrt 

so kt phong trào thi dua "müa Xuân" dçit 1 nàm 2020. 

- Sau H5i nghj Ngzthi lao dng gi'ti baa cáo, biên ban và nghj quylt Hói 

nghf Ngwài lao d5ng nám 2020 ye' Lien doàn Lao dç5ng Qun 1, s 37 Han 

Thuyên, Phuing Bn Nghé, Qun 1 d có co sa xét khen thithng các co quan, 

don vj t chirc sam và tht Hi nghj Ngu&i lao dng näm 2019. 

Trên day là hthng dn to chüc Hi nghj can b cong chuc, viên chac và 

Hi nghj nguai lao dng näm 2020, d nghj lãnh do co quan, thu truang các 

don v, Ban Giám dc doanh nghip và Ban Chip hành các cong doàn co sâ trirc 

thuc cüng phi hçxp t chac Hi nghj ngithi lao dng duâi sr chi dao  cüa c.p 

üy Dáng (nu co) dmg thai gian quy djnh. Vic t chüc Hi nghj can b cong 

chüc, viên chüc và Hôi nghj nguai lao dng là mt trong nhüng tiêu chun d 

Lien doàn Lao dng Qun 1 dánh giá hoat dng và d xut vâi Qun üy Qun 1 

xem xét cong nhn Chi b (Dãng b) dt danh hiu "Trong szch vfrng m,nh ", Uy 
ban nhân dan Qun 1 xem xét danh hiu thi dua khen thuâng hoc xü l trách 

thim di vài Giárn dc, Thu tru&ng don vj, Chü tjch cong doàn co sa không t 

chirc H5i nghj can b cong chüc, vien chuc và Hi nghj Nguai lao dng näm 

2020 theo ni dung thông báo nay. 
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Nguyen Th1 Thu Huông 

A A r A A . A' A Trong qua trmh thrc hiçn, neu co vi.rang mac lien hç Phong Nçn vi Qun 

1 hoc Lien doãn Lao dng Qun 1 (dng chI Hu'nh VTnh Lam — Phó Chü tjch 

— 077.666.8883) d duçic hithng dn kjp thii. 

Dê nghj các dan vj trin khai thrc hin ding ni dung thông báo nay. 

TM. BAN THUONG VI TM. UY BAN NHAN DAN QUJLN 1 
LIEN DOAN LAO DONG  QUiN 1 --  -HU TICH 

TICH ,t '. 45'. U TECH 

No'i nhân: 
- TT'.LDLD Thành ph "d b/c"; 
- Ban CSPL/LDLD Thành ph&'d b/c"; 
- iT. QU — UBND Qun 1"d b/c"; 
- Ban Dan vn Qun u' 1 "di b/c"; 
- Ban Chi dao QCDC CS Q.1"dê b/c"; 
- VP Qun üy — VP HDND và TJBND Q.1 "di b/c"; 
- Phàng Ni vi "d th/hin"; 
- Các c quan, dcm vi, doanh nghiep thuc Qun 1 "d th/hin"; 
- Các CDCS trirc thuc "dê th/hin"; 
- Ltru: VP, CSPL, CNTT. 
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