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CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VTT NAM 
Bc 1p — Tif do  — Hnh phüc  

Qun 1, ngàyj-?1háng 8 nãm 2020 

KInhgiri: -BanGiámd&Côngty; 
- Ban chap hành Cong doàn cci s 

Can cü B 1ut Lao dng 2012, Lu.t Cong doàn 2012, Lu.t Thanh tra 
2010, Nghi djnh so 149/2018/ND-CP ngày 07/11/2018 cüa Chinh phü quy djnh 
chi tiêt Khoàn 3 Diêu 63 cUa Bô Luât lao dng ye thrc hin quy ché dan chü a 

cci s tai  ncii lam vic (sau day gi tat là Nghj dnh 149) và Diêu l Cong doàn 
VietNam; 

D thiic hin vai trô, trách nhiêrn cüa t chirc cong doàn, nht là cong 
doàn cci sô trong tham gia bào dam quyên dan chü cho ngi.rai lao dng ti doanh 
nghip nhàm gop phãn xay dirng quan h lao dng hài hôa, On djnh và tiên b tai 
doanh nghiêp, Ban Thu&ng vii Lien doàn Lao dng qun 1 ãé nghj Ban chap 
hành cOng doàn cci sâ tham gia phOi hqp vâi ngithi sü dyng lao dng tO chüc dOi 
thoai t.i ncii lam vic và hi nghj ngithi lao dng theo quy djnh, ci the nhu sau: 

- T chüc di thoai dnh k' và di thoi dt xu.t theo quy djnh tai 
Mic 1, Chucing V, B Lut Lao dng 2012 và Diêu 8 Nghj djnh 149. 

- To chüc Hi nghj Nguai lao dng theo quy djnh tai  Diêu 9 Nghj 
djnh 149. 

D nghj Ban chp hành cOng doân cci s& gui Biên bàn di thoi và Biên 
bàn Hi nghj Ngu'ai Lao dng 11am 2020, kern file hInh ành to chirc Hi ngh 
(neu co) qua email: Idld.qltphcm.gov.vn  (co the gui file scan hoc gui trrc 
tiêp bang van bàn) trtr&c ngày 28/8/2020. 

Trong qua trInh trin khai thirc hin nu có vuang mc d nghj lien h Bô 
phn ChInh sách Pháp 1u.t Lien doàn Lao dng Qun 1, so 37 Han Thuyên, 
phu?mg Ben Nghé, Qu.n 1 (qua d/c Hoàng Thj Ha — UV BCH, sO din thoai 
38.222.981-12 hoc di dng 0982.206.192) dé dugc hLràng dan, ho trçl. 

Nci nhmn: 
- Nhix trên; 
- Lizu: VP, CSPL. 
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