
THANH PHO HO CHf MIMI CQNG IIOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
UBND QUN 1- LDLI) QU4LN 1 Dc 1p — Tir do — Hinh phüc  

S& 32-/TBLTUBNDLDLD Qu42n 1, ngày 40 tháng 10 näm 2022 

THÔNG BAO LIEN T!CH 
Ye vic to chfrc Hi nghj can b, cong chfrc, viên chüc 

và Hi nghj Ngtrôi lao dng nãm 2023 

Can cir B Lut Lao dng nàm 2019; Nghj djnh 145/2020/ND-CP ngày 
14/12/2020 cüa Chmnh pht v quy djnh chi tit và huâng dn thi hành môt s 
diu cüa B 1u.t Lao dung v diu kin lao dng và quan h lao dng; Nghj djnh 
s 04/2015/ND-CP ngày 09/01/2015 c'iia ChInh phü v thirc hin dan chü trong 
hoat dng cüa Co quan hành chinh nhà nlzâc và don vi si.r nghip cong l.p; Nghj 
djnh 159/2016/ND-CP ngày 29/11/2016 cüa Chfnh phü v quy djnh chi ti& và 
bin pháp thi hành mQt s diu cüa Lut Thanh tra v t chüc và hoat dung ca 
Ban Thanh tra nhãn dan; Thông lit sé, 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 cUa B 
NOi viii hiràng dn mt s ni dung ctia Ngh djnh s 04/2015/ND-CF ngày 
09/01/2015 cüa Chmnh ph; Thông tu 1 1/202011'T-BGDDT ngày 19/5/2020 v 
Huàng dn thrc hin dan chü trong hoat dng cña co s& giáo diic cong lip; 

Thirc hin chi dao  cüa Ban Thu&ng vi Lien doàn Lao dung Thành ph6 H 
ChI Minh v vic chi dto t chirc Hi nghj ngithi lao dng, t chCrc di thoai tai 
doanh nghip và Hi nghj can b cong chüc, viên chüc (gçi tt là Hi ngh); 

D chun bj tht cho vic th chrc Hi nghj can b, cong chüc, vién chirc va 
Hi nghj ng.ri lao dung nãni 2023 dat hiu qua thit thc, nang cao cht Krcing, 
phát huy quyn dan chü cüa cong chüc, viên chirc, ngu&i lao dng (CCVC-LD) 

trong vic tham gia quãn 1, gop phn xay diing doanh nghip, ca quan, don vi 
trong sch vi3ng mtnh. Uy ban nhãn dan Qun 1 và Lien doàn Lao dng Qun 1 
yeu c.0 các Co quan nhà nuâc, don vj sir nghip Cong lip, các tnrông h9c, Cong ty 
c phn, cong ty trách nhim hu hn trên dja bàn Qun 1 thirc hin nhffiag ni 
dung sau: 

I. TO CIIU'C HQI NGHI CAN BQ, CONG CH11C, VIEN CH1C 
1. Trách nhim và nguyen tc t chfrc Hi nghj: 
Nguii dirng du Co quan, don vj chü tn, phi hçp vài Cong doàn ca quan, 

don vj t chi'rc hi nghi can b, cOng chrc, viên chirc cüa Ca quan, doii vj mi nàm 
mt l.n vào cu6i nàm. Thành phn dx hi nghj bao gm toàn th ho.c dai  bi&i can 
b, cong chirc, viên chirc cüa co quan, don vj. 
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2. Quy trInh to chfrc hi nghj: 
2.1. Chuân b t chfrc Hi nghj: 
2.1.1. H9p Era bj: 
- NgixM dung du ca quan, dan vj triu t.p hçp tri bj d thing nht chü 

truang, thông qua k hoach, mic tiêu, ni dung hi nghj; dr kin thii gian th 
churc hi nghj; d1r kin s lugng dai biu triu t.p và phân b cho trng dcm vj 

bâo dam ca cu, thành phn cong bing, hqp 1 nu là hi nghj triu tp di biu. 

- Thành ph.n d h9p là di din cüa c.p th chirc hi nghj, g&n: Ngthi 

dung d.u, Bi thu cp üy, Chü tjch cong doàn. 
2.1.2. Ngwiri táng dâu co quan, thin vl chuân 14 các van ban, báo cáo 

sau: 
- Báo cáo kirn dim vic thrc hin các ngh, quyt, chütrixmigcüa Dãng, 

chrnh sach, phap lut cua Nha rniac co lien quan den chiic nang, nhiçm vii cua 

ca quail, dan vj. 
- Báo cáo kiêm diem vic thirc hin nghj quy& hi nghj näm truóc Va 

nhfrng quy djnh v thirc hin dan chü trong hoat dng cüa ca quan, dan vj. 
- Dánh giá, tng kt và kim dim trách nhim cCia ngithi dung d.0 co 

quan, don vj trong vic thirc hin k hoch cong tác näm 2022. 

2.1.3. Ban chap hành cong doàn co. quan, ton vj chun bj van bá,i, báo 
, cao sau: 

- Báo cáo tng k& phong trào thi dua näm 2022. 
- Ni dung xét khen thithng và dir kin ni dung phong trào thi dna nàm 

2023. 
- Di,r thào bàn giao i.thc thi dua nm 2023. 
- Báo cáo hot dng cüa Ban Thanh tra nhân dan näm 2022 Va chucrng trInh 

cong tác, ho.t dng cüa thanh tra nhan dan nàm 2023. 

- DI:r kin nhan s b.0 ho.c b.0 b sung thãnh viên Ban Thanh tra nhân 

dan theo quy djnh cüa pháp 1u.t (nhim kS' 2 näm). 
* Ngoài các vn bàn, báo cáo nêu trên, nguii dung du Ca quaIl, don v 

thing nh.t väi cong doãn co quan, don vj, quy& dinh các ni dung cong khai tai 
hi nghj, ho.c nhffiig ni dung l.y kin can b, Cong chüc, viên churc tai  hi 

nghj theo quy djnh tü Diu 7, Diêu 9 Nghj dnh s 04/2O1SfND-CP. 

2.2. To chfrc Hi ngh: 
2.2.1. Doàn chá tjch và thu kj iz3i nghj: 

2 



- Doàn chü tjch gm: ngix&i dirng dAu ca quan, dan vj và Chü tjch cong 
doàn ca quan, dan vj. Thy theo tInh ch.t, yêu cu cn thit ma Doãn chü tjch có 
BI thu c.p Uy cci quan, dan vi. 

- Thu 1c hi nghj do Doàn chñ tjch cr và. thirc hin nhim vii theo phân 
cong cüa Doàn chü tjch. 

2.2.2. N3i dung h5i nghj: 

- Nguii dung du ca quan, don vj, Chü tjch cong doàn cci quan, dan vj 
trInh bay các vn bàn, báo cáo theo phãn cOng ti m1ic 3.1 thông báo nay. 

- Can b, cOng chirc, viên chüc ch,r hi nghj than 1un các van bàn, báo cáo; 
d xu.t, kin ngh (n&i co). 

- Ngthi dng du, Chü tjch cong doàn giài dáp th.c m.c, kin nghj cüa can 
b, cOng chüc, viên chüc di vói các ni dung thuc thrn quyn, bàn các bin 
pháp cái tin diu kin lam vic, nãng cao dcxi sng cüa can hO,  cong chüc, viên 
chrc trong ca quan, dan vj. 

- Truông ban Thanh tra nhãn dan trmnh bay báo cáo ho.t dng cüa Ban 
Thanh tra than dan trong 11am và chuang trmnh cOng tác nãm tip theo. 

- Bu mói hoàc kiên toàn Ban Thanh tra nhân dan (nu ht nhiêm k' 2 
nàm). 

- Thông qua Quy ch chi tiêu nOi bO cüa ca quan, dan vi. 
- T chüc khen thuôi'ig cá nhan, t.p th cüa co quan, don vj có thành tIch 

trong cOng tác; phát dng phong trào thi dua. 

- K k& giao ithc thi dua giUa nguôi dfrng du ca quan, dan vj vài t chirc 
cOng doàn. 

- Thông qua nghj quy& hOi  nghj. 
3. Thãnh phn tham dir HOi  ngh: 
- Can cu vào s lugng CB, CC, VC vá diu kiOn  cii th, ngthi dung d.0 ca 

quan, don vj thng nht v6i Cong doàn co quan, don vj d quyt dnh thành 
phn d? HOi nghj bao gm toàn th CB,CC, VC ho.c hOi  nghj  dai  biu. 

- Thành phn khách mi dir: Dai  din Lnh dao  don vj chü quãn cp trén, 
Länh do T.iJy ban nhàn dan Qun 1, Lnh dio Lien doàn Lao dng Qun 1 và 
Lath dao  Phông  NOi  viii Qun 1. RiCng các dan vj trueing hçc mñ Lanh dao 
Phông Giáo diic và Dào tao  Qun 1. 

4. Th&i gian t chfrc hOi  ngh: 
4.1. IMi vói các don vj hành chInh nhà ntrrc, hành chInh sir nghip: 
- Thai gian t chuc tir ngày ra thông báo cho dn ht ngày 31/12/2022. 
- Các don vj gui dr thào van kin và Thu miii t chuc HOi  ngh v Lien 

doàn Lao dng Qu.n 1 và Phông NOi  vi Qun 1 (It nh.t trnóc 07 ngày). 
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4.2. Di vói các trirông h9c công lip: 
- Th?ñ gian t chirc tr ngày ra thông báo cho dn h& ngày 30/11/2022. 
- Các dan v giri d%r tháo van kin và Thu môi t chrc Hi nghj v Lien 

doàn Lao dng Qu.n 1 và Phông Giáo diic và Dào tao  Qun 1 (It nht truâc 07 

ngay). 
* Liiu : Dan vj không t chirc diing th?i gian quy djnh cn Co van ban 

neu 1 do glri v Lien doàn Lao dng Qun 1. 

5. Thic hin báo cáo sau hi ngh: 

- Sau khi th chcrc hi nghj xong, các dan v hoàn chinh van 1cin hOi  nghj 

gm: Báo cáo kim dim vic thirc hin Nghj quyt HOi  nghj. can b, cong chüc, 
vien chüc; Báo cáo kt qua boat dng c1ia Ban Thanh tra nhân dan; Báo cáo hoat 
dng tài chInh cüa ca quan; Quy ch chi tiêu ni b; Phuang huóng thrc hin k 
hoach cong taG nam 2023; Nghj quy& Hi ngh can b, cOng chüc, viên chüc 

näm 2023 và biên ban hi nghj. 
- Dan vj luu 01 b h savà gri 01 b v PhOng Ni vi, PhOng Giáo d11c và 

Dao tao Qun 1; Lien doàn Lao dng Qun 1 (chm nht 01 tun sau khi t chcrc 

Hi nghj). 
II. HO! NGH! NGIJI LAO DQNG: 

• fl F A 

1. Trach nhiçm to chu'c hçn ngb: 
Can cr B Lust  Lao dng nàm 2019, Nghj dnh s 145/2020/ND-CP ngày 

14/12/2020 cüa ChInh phü v quy djnh chi ti& và hucng dn thi hành mt s 

diu cüa BQ lu.t Lao dng v diu kin lao dng và quan h lao dng, ngithi si:r 

d1ing lao dng tai  các doanh nghip sà diing tr 10 ngu&i lao dng tr& len có 

trách nhim phi hcip vol Ban Ch.p hành cOng doàn ca sO xây drng quy ch dan 

chü 0 ca sO tai  nai lam vic và th chOc Hi nghj NguOi lao dng. 

Hi nghj ngu0i lao dng dixgc t chOc mOt  näm  mOt  1n theo hmnh thOc t 

chOc hi nghj toàn th ho.c dai  biu. 

2. Ni dung t chfrc hi nghj: 
- Ni dung Hi nghj ngix0i lao dng thc hin theo quy djnh tai  Diu 64 

cüa B li4t Lao dng và các ni dung khác do hai ben thOa thun, trong do t.p 
trung thào 1un các ni dung v: Tmnh hmnh san xu.t, kinh doanh cüa ngu&i sO 
ding lao dng; vic thirc hin hqp dng lao dng, thóa uOc lao dng tp th& ni 
quy lao dng, quy ch và cam k&, thOa thi4n khác tai  nai làni vic; diu kin 

lam vic; yêu c.0 cüa ngu0i lao dng, cong doãn ca sO di vOl ngithi sO ding 
lao dng; yeu c.0 cüa nguOi sO diing lao dng di vOl nguOi lao dng, cong 
doàn ca sO; ni dung khác ma mt ho.c các ben quaxi tam. 
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- HInh thüc th chirc hi nghii, ni dung, thành phn tham gia, th?ñ gian, dja 
quy trinh, trách nhim t chirc thirc hin và hInh thCrc ph bi&i k& qua hi 

nghj nglxJi lao dng thirc hin theo quy ch dn chiX 6' cci sâ tai  noi lam vic quy 
djnh t?i  Diu 48 Nghj dnh s 145/2020/ND-CP. 

- Doàn chñ tjch gm: Ngu6'i siX diing lao dng và ChiX tjch Cong doân cci sâ. 
Thy theo tInh cht, yêu cu cn thit ma Doan chü tjch có Bi thu cp üy (d& vói 
các doanh nghip có chi be). 

- Thu lc hi ngh do Doàn chiX ch ciX và thirc hin nhim vi theo phân 
cong ciXa Doàn chü tjch. 

3. Thành phn tham dr hi nghj: 
- Can ciX vào s lu'p ii.gtthi lao dng và diu kin san xut kinh doanh cii 

th, ngiz?i siX dçing lao dng (St)LD) thng nht vOi Ban ch.p hành cong doàn 
Ca sâ d quy& djnh thành phn dii Hi nghj bao gm toàn th nguxi lao dng 
trong doanh nghip hoc. dai  biu. 

Thành phn m6'i d: Dai  din Lânh d.o don vj qun 1 cp trên, Lnh d.o 
Lien doàn Lao dng Qun 1. 

4. Thô'i gian t chfrc hi nghj: 
Khuyn khfch các doanh nghip th chiXc hi nghj xong truóc ngày 

31/3/2023, trong truäng hçip có l do hcip l thI có th kéo dài th6'i gian t chiXc 
hi ngh, nhimg cüng không qua ngày 31/5/2023. 

5. Thirc hin báo cáo sau hi ngh: 
- Các doanh nghip gfri báo cáo và thu m6'i dn các don vj dugc m6'i tham 

d (truâc 5 ngày) v Lien doàn Lao dng Qun 1 - s 37 Han Thuyên, Phix6'ng 
Bn Nghé, Qu.n 1. Sau khi t chüc Hi ngh, các don vj gfii báo cáo, biên ban 
va nghj quy& Hi ngh Ngu6'i lao dng nàm 2023 v Lien doàn Lao dng 
Qun 1 - s 37 Han Thuyên, Phu'ông Bn Nghé, Qu.n 1 (qua B phn ChIrth 
sách Pháp lut) d có ca s6' xem xét khen thu6'ng kjp th6'i các dcm v t chüc 
só'm và diling thôi gian quy djnh vào dçt so kk phong trào thi dua "Mña xuan" 
dort 1 näm 2023. 

Trén day là hu&ng dn t chiXc Hi nghj can bQ, cOng chiXc, viên chiX'c và 
Hi ng ngträi lao dng näm 2023, .d ngh lãnh d.o co quan, thu tru&ng các 
don vj, Ban Giárn dC doanh nghip và Ban Chp hành các cong doàn Ca s& tnrc 
thuc cüng ph& hcp t chiXc duâi sir chi dao  cüa cp üy Dãng (nu co) dng 
th6'i gian quy djnh. Vic t chiXc Hi ngh. can b, cong chüc, viên chiXc và I-1i 
ngh ngu6'i lao dng là mt trong nhung tiêu chun d Lien doàn Lao dng Qun 1 
dánh giá hoat dung cüa các cong doàn co 56' và báo cáo kt qua v6'i Ban Thu6'ng v1.i 
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TM. BAN TI[UNG \TEJ7 
L OANLAODQNGQ1 

T!CH 

i ?. 
!;1. 

HU TICH 

Triro'ngThjMinh Dung êDñ'cThanh 

Qun üy Qun 1, Uy ban than dan Qun 1 xem xét danh hiu thi dua khen thu?cng 

trong näm 2023. 
Trong qua trInh thçrc hin, nu có vrn9ng mc lien h Lien doàn Lao dng 

Qun 1 (dng chI Hu'nh VTnh Lam — Phó Chü tjch, din thoi 077.666.8883) d 

dizçic huOng dn kp thL 
D nghi. các doWn vj nghiêm Inc trin khai thirc hin theo dung ni dung 

thông báo./. 

Noi nhân: 
- Thir&ng trirc LDLD Thành phó "d b/c"; 
- Ban CSPL LDLD Thành phô"d b/c"; 
- Thi.rng tnrc Qun üy — UBND Qun 1 "dê b/c"; 
- Ban Dan van Quân üy Qun 1 "âê b/c"; 
- Ban Chi do QCDCCS Quân 1"d b/c"; 
- VP Quân üy — UBND Q.  1 "di b/c"; 
- Phông Ni v,i Qun 1 "dth/hin"; 
- Các co quan, don vj, doanh nghip thuc Qun 1 "d th1hin"; 
- Các CDCS tnrc thuc "d th/hin"; 
- Luu: VP, CSPL, CN1T. 
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