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K HOCH 
To chirc lay kiên doàn viên, cong nhân, viên chfrc, lao dng 

thão lun, gop 5r các van kiin Dii hi XIII cüa Bang và di thão 
Báo cáo chInh trj Bi hi XI Bang b Thành phô 

Thrc hin Kê hotch so 46/KH-LDLD ngày 01 tháng 7 näm 2020 cüa Lien 
doàn Lao dng Thành ph v M chirc 1y kin doàn viên, cong nhãn, viên ch(rc, 

lao dng thão lun, gop các van kin Dii hOi  XIII cüa Dáng và d tháo Báo cáo 

chInh tr Di hi XI Dãng b Thành ph& Ban Thrnmg v11 Lien doàn Lao dng 

Qun 1 xây d'irng k hotch th chCrc ly kin doán viên, cong nhân, viên chüc, lao 

dng tháo lun, gop các vn kin Di hi XIII ciia Dáng và d thão Báo cáo 

chinh trj Di hi XI Dáng b Thành pM nhu sau: 

I. rvruc B1CH, YEU CAU: 
Nhim phát huy tinh thn dan chü, huy dng trI tue, trách nhim cüa doàn 

viên, cong nhân, viên chirc, lao dng (CNVC-LD) tham gia gop phn quyt dnh 
nhüng vn d iOn, quan tr9ng cüa dt nuOc và thành pM, giüp các cp üy nxn duqc 

tam tu, nguyen v9ng cüa doàn viên COng doàn, CNVC-Lf) d M sung van kin 

phü hcip vOi tmnh hInh thirc tin, to sr tMng nht cao v tx ttthng va hành dng 

cüa EDáng b và nhân dan thành pM trong qua trInh xây dxng th chirc thrc hin cac 

nghj quyt cüa Dàng. 
NhUng kin dóng gop ci:ia doàn viên Cong doàn, CNVC-LD phài ducic 

tng hçp dAy dü, trung thçrc, chinh xác, rO rang nhtmg kin tan thành, nhttng 

kin M sung, diu chinh, nhthig kin khác nhau v nhffiig ni dung th hin trong 

các dir thão van kin. 
Vic thng hqp kin dóng gop phái barn sat ni dung gçii thào lun d& 

vOi tfrng van kin; s.p xp, tng hcTp theo nhóm ni dung các vn d, trinh tçr tiêu 
d trong mi d tháo van kin và dr tháo báo cáo chmnh trj Dãng b thãnh pM; phãi 

bão darn yêu cu thOi gian báo cáo v theo quy djnh. 

II. TH1I GIAN, NQI DUNG, IlINLI THUC THAO LUN GOP Y 

1. Thôigian: 
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1.1. Gop j dr thdo các van kin Dcxi h(3i XIII cüa Bang: Thai gian lay 

kin gop cüa can b, doàn viên Cong doàn, CNVC-LED thành ph tir ngày 15 

tháng 10 näm 2020 den ngày 15 tháng 11 nàm 2020. 

1.2. Gop j5 d(r thdo Báo cáo chz'nh trj Dcii h3i Dcxi biu Bang b5 Thành 

ph H ChI Minh thn th& Xl, nhim Icj) 2020-2025: Thai gian 1y kin gop 

cüa can b, doàn viên Cong doàn, CNVC-.LE) thành ph tir ngày 15 tháng 6 näm 

2O2Odenngay15thaflg7flam202O. 

2. Ni dung thão 1un, gop kiên: 
2.1 Vê dr tháo các van kin dcxi h3i XIII cáa Bang: Thrc hin theo Huàng 

dn cüa Ban Tuyên giáo Trung uong (chua co). 
2.2 V dy' tháo Bdo cáo chInh trj Di h3i ctczi bilu Ddng b?3  Thành ph6 

H ChI Minh thn thá' XI, nhim kj) 2020 - 2025: Vic gop dr thão cO th theo 

toàn b ni dung hay theo tirng ph.n, tirng vn d cii th trong dir thã.o Báo cáo 

chinhtrj, c'çtthnhusau: 
- Phtn thá' nht: K& qua thirc hin Nghj quyt D.i hi di biu Dãng b 

thànhphôHô ChIMinhlanthX. 
+ V dánh giá kt qua thrc hin và hn ch& yu kern trong phát trin kinh 

t - xâ hi và dam bão quc phOng, an ninh; xây dirng Dãng, chmnh quyn và h 

thng chInh tri: NIhng thành tiru và nhCtng hn ch& yu kern dà phan ánh d.y dñ, 
chinh xác tInh hhih thirc tin cña thành ph chua? C.n süa di, b sung nhüng ni 

dung gI? 
+ V nguyen nhãn và. bài h9c kinh nghim: Nhüng nguyen nhân khách 

quail, nguyen nhan chü quan và 05 bài h9c kinh nghim trong qua trmnh lnh do, 

chi do th1rc hin Nghi. quyt Di hi X Dang b thành ph dã dy dü, sat tInh hinh 

chua? Cn sCra di, b sung ni dung gI? 

- Phn thá' hai: Miic tiêu, phucing hurng, nhim vii phát trin thành ph& 

xây drng h thng chInh trj thành ph nhim ki 2020-2025. 
+ V d báo bi cãnh và mic tiêu phát trin thành ph. 
+ V mpc tiêu phát trin thng quát giai don 2020 - 2025 và tm nhIn dn 

näm 2030: "Tng cu&ng xây dirng Dãng b và h thng chinh tn trong sch, vrng 
mnh, xCrng dáng vâi nim tin cüa Nlaan dan; phát huy truyn thng doàn kit, nthig 
dng, sang tao, nghTa tInh, phát huy hiu qua rni ngun 1irc và tn dçing thai ca 
cüa cách mng cong nghip ln thCr tu; nâng cao hiu hxc, hiu qua quân 1 Nba 
nuOc, gi vffiig n djnh chmnh tn - xa hi, dam báo quc phOng - an ninh; không 
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ngrng dôi mâi, sang t?.o,  nâng cao näng suât lao dng, näng hrc c?nh  tranh; xây 
dimg thành ph thông minh, phát trin nhanh, bn vffiig, giü vUng vai trO du tàu 

kinh th cüa cà nithc; dy mnh phát trin vn hóa, tin b, cong bng xã hi, nâng 

cao phüc lcii xã hi, xây dirng gia dinh hnh phüc; vi cã nuac, cüng cá nuâc, vi 

hnh phiic cüa Nhân dan; là nitt trung tam kinh t, vn hóa, giáo diic - dào tao  và 

khoa h9c - cong ngh Co sCrc lan tóa cao cüa Ca nuac và khu virc Dông Nan' A. 
+ V 24 chi tiêu phát trin chü yu nhim kS 2020-2025. 

+ V quan dim và phumig hixâng phát trin thành pM và các nhim vii 

giài pháp chü yu: Cn diu chinh, M sung, them, bat ni dung gl? 

+ V tang cithng xay dimg chinh dn Dãng, xây dirng chinh quyn, nãng 

cao ch.t hxçing cOng tác da.n vn, tang cuàng gn bó mt thit gifta Dãng vai Nhân 

dan: Cn diu chinh, M sung, them, bat ni dung gI trong quan dim, phuang 

hurng, nhim v1i và giãi pháp? 
- Phén lhá' ba: Bn chucmg trmnh phát trin Thành pM H Clii Minh giai 

doan 2020 - 2025 và thm nhmn dn 11am 2030. 
Gop v m%lc tiêu, ni dung thirc hin 03 Chuo'ng trInh dt phá và 01 

Chixang trInh trçng dim phát trin thành ph& gm: 
+ Chucnig trInh dt phá di mó'i quan l Thành pM H CIII Minh. 

+ Chuxnig trInh dt phá phát trin h tng Thành pM H Chf Minh. 

+ Chucing trinh dt phá phát trin nhãn lc và van hóa Thành pM H Clil 

Minh. 
+ Chixang trinh tr9ng dim phát trin doanh nghip, khâi nghip sang tao  và 

phát trin san phm chü 1irc Thãnh pM H CIII Mmli. 

3. Ilinh thfrc thão 1un, gop kin: 
Can b, doàn viên Cong doàn, CNVC-Lf) Qun 1 thào lun, gop kin các 

van kin Dai  hi XIII cüa Dãng và dir thào Báo cáo chinh trj Dai  hi XI Dãng b 

Thành pM bng các hinh thirc sau: 
- Gui kin dóng gop tói các ca quan báo clif thành pM. Thai gian tr ngày 

01 tháng 7 nàm 2020 dn ngày 15 tháng 7 nàm 2020. 
- Gui hn dóng gop v Lien doãn Lao dQng Qun 1 (qua B phn Tuyên 

giáo). Thai gian trithc ngày 13 tháng 7 näm 2020. 
- Gop kin trirc tip tai  các hi ng 1.y klan can bO,  doân viên Cong 

doàn, CNVC-LE) do các cp Cong doàn t chrc, các bui sinh hoat thithng ki tai 
cY quan, dan vj. 
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4. Tài 1iu: 
Sü ding tài lieu dugc däng toãn van trên Báo in Sal Gôn Giài Phóng, Trang 

tin din tü Dãng b thãnh ph và trên Báo din tü cüa các báo: Tui tré, Ngui lao 

dng, Phi ntr thành ph& Pháp lut thành ph& Cong an thành ph. 

ifi. TO CHUC THçC HIN: 
1. Lien doàn Lao dng Qun 1: 
- Xây dirng k hoch th chüc l.y kin doàn viên, cong nhân, viên chirc, 

lao dng thào lun, gop các van kin D.i hi XIII cüa Dâng và d thâo Báo cáo 

chinh t4 D.i hQi XI EDãng b Thành ph trin khai thrc hin và huoTig dk, cM d.o 

Congdoànca sôthçrchinti cci sc. 
- T chüc hi nghj ly kin gop ciia Uy viên Ban ch.p hành, Uy ban 

kim tra Lien doãn Lao dng Qun 1, Chü tjch, Phó Chü tjch Cong doàn ca s& (dy' 

kiln ngày 1 0/7/2020). 
- T chüc l.y kin doàn viên, cong nhân, viên chüc, lao dng thào lun, 

gop các van kin Dai  hi XIII cüa Dang Va dir tháo Báo cáo chfnh trj D.i hi XI 

Dàng b Thành ph bng nhiu hinh thCrc (trang Cong doàn Quãn 1, trang tin din 

tir Lien doàn Lao dQng Qu.n 1, hp thu din tcr, zalo,...). 
- Giri thiu 30 ngirO'i là doàn viên tiéu biu tai  các Cong doàn ca s và 

thành viên nghip doàn xc Om tham d HQi ng lng nghe gop cüa Nhân dan di 
vOi Dàng và Di hi Dãng các cp theo k hoach sé, 73/KH-MTTQ-BTT ngày 
07/7/2020 cüa lily ban Mt tr.n T quc Vit Nam Qun 1 v phi hcip th chirc 

lang nghe gop cüa Nbân dan di vâi Dai  hi Dàng b Thành pM ln thcr XI, 

nhiêm kr 2020-2025. 
- Theo dOi, nni bt tInh hInh tu tithng ciia doàn viên, CNVC-LI) Qun 1 v 

ni dung các dçr tháo van kin. 
- Tng hqp kin gop cüa doàn viên Cong doan, CNVC-LD Qun 1 báo 

cáo Lien doàn Lao dng Thành pM theo quy dnh. 

2. Cong doàn co' s&, Nghip doàn trrc thuc: 
- can clr tinh hlnh th1rc tin tai  dan vj, t chirc 1.y kin doàn viên, cong 

nhan, viên chüc, lao dng tháo 1un, gop các van kin Dai  hi XIII cüa Dàng và 

dir thão Báo cáo chinh trj Dti hi XI Dang b Thành pM bng nhiu hInh thirc. 
- Báo cáo thng hçip kin gOp bng van ban (kern file qua dja chi email: 

ldldq1tphcm.gov.vn) gCri v B phn Tuyên giáo - Lien doàn Lao dQng Qun 1 

trithc ngIy 13/7/2020. 
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TM. BAN TII1J'CNG VJ 
P110 CIIIJ T!CH 

- Theo döi, nm bt tInh hInh tu tixông cüa doàn viên, CNVC-Lf) ti dcxii vi 

v ni dung các dir tháo van kin. 
Trên day là K hoach t chirc 1y kin doàn viên, cong nhn, viên chCrc, 

lao dng thào 1un, gop các van. kin Dai hOi XIII cña Dáng và dir thào Báo cáo 

chInh tri D.i hi XI Dng b Thành ph. Trong qua trinh th chüc ly kin doãn 

vien, cong nhân, viên chrc, lao dng, nu có v.n d chua rO, d ng thông tin, 

phãn ánh v B phn Tuyên giáo - Lien doàn Lao dung Qun 1. 

Noi nhân: 

- Ban Tuyên giáo LDLE) TP; 

- Ban Dan van, Ban Tuyên giáo Qun üy Qi; 

- BCH, UBKT LDLD Qi; 
- BCH CDCS, ND tnrc thuOc; 
- Luu: VP, TG, CNTL 

Ho Nhir Cat Tirô'ng 
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