
LIEN DOAN LAO DONG  TP. HO CHIt MThTH CONG  HOA xA HO!  CffiJ NGI{tA VIT NAM 
LIEN BOAN LAO BONG QUN 1 Bc Ip - Tr do - Hnh phtic 

s6: 3 /LDLD Quán 1, ngày 2 g  tháng 7 nàm 2022 

K bACH 
T chfrc di hi cong doàn c0 s& tin tói Bi hi XIII 

Cong doàn Qnn 1, nhim kr 2023 - 2028 

Cn c1r Chi th s 13-CT/TW ngày 17 tháng 01 nàm 2022 cüa Ban BI thu 
Trung i.wng Dãng v lãnh do di hi cong doàn các cp và Dai  hi Cong doàn 
Vit Nam ln thir XIII, nhim ki 2023-2028; K ho.ch s 30/KH-LDLD ngày 05 
tháng 5 näm 2022 cüa Ban Thuàng vi Lien doàn Lao dng thânh phé, v to chirc 
Dai hi cong doàn các cap tiên ti Dai  hi XII Cong doàn Thành ph Ho CIiI 
Minh, nhim k' 2023 - 2028. 

Thirc hin Thông tn s 22-TTr/QU ngày 9 tháng 5 näm 2022 cüa Ban 
Thuing vi Qun uS' v lânh do dai  hi cong doàn cci sâ, tiên tài Dai  hi Cong 
doàn Qun 1 lan thr XIII nhim kS' 2023 - 2028. Ban Thu&ng vi1 Lien doàn Lao 
dng Qun 1 ban hành k hoach t chirc di hi cong doân co sâ tin tói Dai  hi 
XIII Cong doàn Qun 1, nhim k5r 2023 - 2028, nhu sau: 

i. rrçjc incu, yEu CAU 

1. Dai  hi cong doàn các cp là dqt sinh ho?t chInh trj sâu rng, dan chü, là 
ngày hi cüa can b, doàn viên cong doàn và cüa to chrc cOng doàn, theo phiwng 
châm: "Dôi mó'i - Dan chü - Doàn kêt - Pith! triên ". 

2. Di hi cOng doàn các c.p có nhim vii tng t, dánh giá vic thirc hin 
nghj quyt di hi cong doàn nhim k5' qua, xây dimg phi.rcmg htr&ng hoat dng 
cüa nhim k5' m&i. Quán trit, cii th hoá Nghj quyêt Dai  hi EThng toàn quOc ln 
thir XIII, Nghj quyêt s 02-NQ/TW ngày 12 tháng 6 nàm 2021 cüa B ChInh tn 
v "Di mâi t chüc và ho.t dng cüa COng doàn Vit Nam trong tInh hInh mâi", 
Chi thj s 13-CT/TW ngày 17 tháng 01 näm 2022 cña Ban BI thu v lãnh d?.o dai 
hi cong doàn các cp và Dai  hi XIII Cong doàn Vit Nam, Nghj quyêt Dai  hi 
Dàng toàn qu& lan thu XIII, Nghj quyêt Dai  hi Dng b Thành phô lan thu XI, 
Thông tn s 1 0-TTr/TU ngày 18 tháng 4 nàm 2022 cña Ban Thung vi Thành uS' 
v lãnh dao dai hi cong doãn các cap, tiên tâi Di hi Cong doãn Thành phô Ho 
Chi Minh 1n thu XII nhim k5' 2023 - 2028, Chucmg trInh hành dng cüa Thành 
uS' v thirc hin Ngh quyêt so 02-NQ/TW ngày 12 tháng 6 näm 2021 cüa B 
ChInh trj và các nghj quy&, chi th4 cUa cp uS' dâng cüng cp vào nghj quyt i 
hi cOng doàn các c.p, Thông u 2-TT/QU ngày 09/5/2022 cüa Ban Thi.thng vii 
Quân üy qun 1 v lnh 40 4i hi cong doàn cci sâ, tin tâi Dai  hi 4i biêu 
COng doân qun 1 1.n thu XIII nhim k5' 2023 - 2028. 
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3. Kim dim vai ira lânh do cüa tp th ban thung V11, ban chp hành cong 
doàn c sô nhim k' qua và b.0 ban chip hành cong doàn khóa mth nhUng can b 
phâi dam bão tiêu chu.n, diu kin, thirc sir tiêu biêu v tn tue, phm ch.t, nng 1c, 
uy tin dáp 'Crng yêu c.0 lãnh dao  phong trào, boat dng cOng doàn trong tinh hlnh 
mói, thirc hin thng lcii nghi. quyt dai  hi dé ra. 

4. D.i hi cong doãn cci si phái tip tlic di mâi ni dung, hinh thüc theo 
huâng thit thrc, hiu qua, coi tr9ng chat iLrgng, ti& kim v thôi gian, kinh phi, 
phü hçrp vâi cci quan, do'n vi,  doanh nghip và din bin djch Covid-19, dng thôi 
dam bâo dung tiên d. 

II. NQI DUNG, PHUONG THITC, THI GIAN TO CH15C &i nOi 

1. Ni dung 

1.1. D.i hi cong doàn Ca s& 

- Thâo 1un, thông qua báo cáo tng kt cong doàn thim kS'  qua; quyt dnh 
chi tiêu, phuang huóng, rthim v1i và các giài pháp nhim k mi phi hqp vài 
chI, nguyen v9ng cüa doàn viên, nguii lao dng. Ci th hoá các chü truong, ngh 
quy& cüa Dáng, nghj quyt cüa cp üy dãng cüng c.p (nu co) và cong doán cap 
trên vào nghj quyt dai  hi cOng doàn cp mmnh. 

- Tham gia kin vào dir thâo van kin di hOi  cong doàn co s1 

- Tham gia kiên süa dôi, b sung Diu l Cong doàn Vit Nam. 

- Bâu ban chap hành cong doàn nhim k' mói; b&u dai  biu di dir dai  hi 
cong doàn Qu.n 1. 

- Tng hçp kin nghj cüa doân viên, ngi.thi lao dng v nhüng v.n d lien 
quan dn quyn và lcii Ich hqp pháp, chInh dáng cüa doàn vién, ngithi lao dng va 
hoat ding cong doàn. 

1.2. Dai hôi XIII COng doân Quãn 1 

- Thâo 1un, thông qua báo cáo cüa Ban Chip hành Lien doàri Lao dng Qun 
1 khóa XII, nhim k' 20 18-2023, trinh Dai  hi XIII Cong doàn Qun 1; quyt djnh 
các chi tiêu, phxcmg hithng, nhim vii và các giái pháp trong nhim kS'  2023-2028. 

- Bu Ban Chip hãnh Lien doàn Lao dng Qun 1 khóa XIII, nhim k' 2023-
2028; bâu dai  biêu di dr Dai  hi Cong doàn Thành phô khoá XII. 

- Tng hqp kin nghj cüa doàn viên cong doán, ngix&i lao dng Qun 1 vâi 
Dâng, Nhà nu&c, Lien doàn Lao dng Thành ph nói chung, v&i Qun u5r, U' ban 
nhân dan Qu.n 1 noi riêng v nhfing vn d lien quan den quyn và lçii Ich hçip 
pháp, chInh dáng cüa doàn vien cong doàn, ngiiäi lao dng. 

2. Thô'i gian vã phtrrng thfrc di hi 

Dai hi cong doán co s và Dai  hi XIII Cong doàn Qun 1 duçic tin hàith 
trong nàm 2023, ciii th: 
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2.1. Dai  hi cong doàn c.p co s& dLrqc t chirc vâ hoãn hành truôc 
31/5/2023. Thai gian d.i hi không qua 02 buOi. 

2.2. D.i hi cong doàn Qi4n 1 dugc th chüc sau khi hoàn thành d.i hi cong 
doàn c.p Co sâ và xong truc 31/7/2023. Th?ñ gian dai  hi không qua 03 buOi. 

Luu mt s trung hqp thai gian kt thüc nhim k' chénh 1ch so vii k 
hoach di 1ii cong doàn các c.p thi thçrc hin nhu sau: 

- Tnr&ng hcp th chüc cong doàn kt thüc nhim k truâc ho.c sau thi dim t 
ch'crc dai  hi cong doàn cap trên trirc tip ma chua thirc hin diéu chinh nhim kr thi 
cOng doàn cap triu tp d ngh cong don c.p trên trirc tiêp quyt djnh diêu chhih 
kéo dài hoc rut ngn nhim k' phü h9p vai thai gian ghi trong k hoch to chüc dai 
hi cia cp do. Thai gian kéo dài hoc rut ngn không qua 30 tháng. 

- Truâng hqp t chirc cong doàn dã diu chinh kéo dài nhim k' qua 30 
thong, nhizng vn kêt thiic sóm hon thI ti chirc dai  hi  tai  thai diem kt thüc 
nhim k' và tO chüc hi nghj di biêu theo thai gian ghi trong k ho.ch dai  hi 
cüa cOng doàn cap trén trrc tiêp. 

- Ncii không dü diu kin th cht'rc dai  hi theo hInh thirc trrc tip tin tuS'  theo 
tInh hInh thirc t ban chp hành cp triu t.p quyt djnh hInh thirc dai  hi trirc 
tuyên hoac két hcip gifta trirc tiêp và trirc tuyên. 

3. Báo cáo chInh tn và thão luãn tai dai hôi 

3.1. Báo cáo chInhtritrInhdaihôi 

- Báo cáo trmnh di hi phái dánh giá diing, th.ng th.n, trung thrc, khách quan, 
toàn din thirc trng tInh hmnh cong than, cong chüc, viên chüc, nguOi lao dng và 
kt qua thirc hin ngh quyt di hi cong doàn; khng ctjnh kt qua dt dirge cüa t 
chirc cOng doàn, cüa giai c.p cong nhân thành ph di vói qua trmnh xây drng, bâo 
v, phát triên thành phô, déi vâi si,r nghip cOng nghip hóa, hin d.i hóa d.t rnxâc; 
vai trô, k& qua lnh d.o, chi d.o cña ban chp hành, ban thuang vii trong nhim k' 
qua; dng thai di sâu phân tIch, dánh giá k& qua triên khai thirc hin các khâu dt 
phá ma Nghj quyêt Dai hi XI Cong doàn Thành pM dâ. d ra, các ngh quy& và 
chuong trInh cüa Ban Thuang vi Lien doàn Lao dng Thânh phô, ng quyêt, 
chuong trinh hành dng cüa cong doan cp trén. Vic xây dmg vn kin dai  hi phát 
huy dan chü, trI tu cüa dOng dào can b, doàn viên cong doàn d dánh giá dung k& 
qua dat  dirge, uu dim, hn ch, khuyt di&ri trong cong tác xây dirng th chüc cong 
don, t chirc thrc hin các nhim vii cüa cOng doãn và phong trào cOng nhân, cong 
chüc, viên chüc, nguai lao dng trong nhim ks'. Tü do, lam rö nhung han  ché, yu 
kern và nguyen than (chü quan, khách quan), rut ra bài h9c kinh nghim d nhim 
k' mói thuc hin tt han. 

- Phixang hithng, m1ic tiêu, chi tiêu, các nhim viii và giâi pháp trong nhim k' 
tOi phái barn sat v11, quyn han  theo quy dinh  cüa Diu lç.  Cong doàn Vit 
Nam; Nghj quyêt D.i hi Dãng toàn quOc lan thir XIII, Nghj quyê Dai hi Dãng 
b Thành pM 1n thu xi, Nghj quyt £)ai hi  dai  biêu Dáng b Qun 1 1n thu 



Xll,các chucmg trinh dt phá và chuang trinh tr9ng dim phát trin Thành ph H 
CM Minh giai doan 2020-2025 và dn nãm 2030, Chi.wng trinh hânh dng cüa 
Thành u' ye thrc hin Ng quyêt s 02-NQ/TW ngày 12 tháng 6 näm 2021 cüa 
Bô Chinh trj gàn vâi vic di,r báo, nhn din rô thô'i ca, thách thüc cüa t chi.c 
Cong doàn trong tmnh hInh m&i; Ngh quy& Di hi Cong doàn Thãnh ph& Nghj 
quyt Da.i hi cong doàn Qun 1. Trong do, nghiên ciru xây dçmg các chucing trinh 
dt phá, chucmg trInh hành dng mang tInh nhim kS'  dê trInh dai  hi; hot dng 
cong doãn cn tp trung vào di din, chãm lo và bâo v quyn và igi Ich hcip pháp, 
chInh dáng cüa doãn viên và ng.thi lao dng, cong tác phát trin doàn viên, nâng 
cao ch.t luccng di ngü can b cong doàn và xây dimg t chüc cong doàn vng 
manh báo cáo tng kt phâi có các phi 1iic ye so 1iu dê minh boa). 

3.2. Tháo luãn tai dai hôi 

- Tp trung tháo 1un các thách thrc d.t ra d& vOi t chüc cong doàn trong 
tIrth hlnh mOi, các mic tiêu, chi tiêu, nhim vi, giâi pháp dOi mri th chiic và ni 
dung hoat dng cong doàn, các chucmg trinh dt phá, chirong trInh hãnh dung 
mang tInh nhim k' a dja phi.rong, don vj; b sung nh&ng ni dung quan trçng 
cn dtrçc các c.p cOng doàn quan tam giái quyêt và các giái pháp nâng cao ch.t 
luqng boat dng cOng doàn, nthig cao chat luqng di ngü can b, doàn viên Cong 
doân Qun 1. Tham lun tai dai hi c.n tham gia trirc tiêp, bô sung các vn d cii 
the vào các van kin dai  hi, tránh vic báo. cáo thành tIch. 

- Tang ci.thng tháo 1un nhóm, tháo lun t và khuyn khIch tranh lun v 
nhihig v.n d con có nhiu kin khác nhau. 

- Trong th.rOTig hqp c.n thi& khuyn khIch t chrc d& thoai vâi ngtxai sü diing 
lao dng, chuyên mon ho.c chmnh quyên dông cap ye nhng vn dê có lien quan den 
quyn và igi Ich bqp pháp, chInh dáng cüa doàn viên và ngtrai lao dng. 

ifi. CONG TAC CHUAN B! DI HQI 

1. Thành 1p các tiu ban chuãn bi dai hi 

- Can cr tInh hmnh thrc t cOng doàn cp trên tnrc tip c& si thành 1p mt s 
tiu ban chun bj dai  hi, c11 the: Tiu ban ni dung; Tiêu ban nhn s'çr; Tiêu ban 
tuyên truyên; Tiêu ban to chirc và phic vi.i di hi (lu không thành 1p ban chi 
dQo hoác ban to chc dai hoV. 

- D6i vâi cong doàn co si, tu' theo quy mô và diu kin thrc t ban chp hành 
cOng doàn co sâ xem xét, quyêt dinh  thành l.p các tiêu ban chu.n bj. dai  hi hoc 
phãn cong can b, doàn vien thrc bin các nhim vii cOng tác chuân bj dai hi. 

Các tiu ban chun bj dai  hi có nhim v chü yu sau day: 

1.1.Tiubannidung 

- Chü tn xây drng dir tháo báo cáo kt qua iat  dng cong doãn nhim k qua; 
pth.wng hixâng nhim v nhim k3't tâi; báo cáo ki&n dim cüa ban chip hành cong 
doàn cüng cap. 
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- Huóng dn cong doàn Co s& chun bj ni dung và xây dtrng các báo cáo 
phiic vi,i d.i hi, hi nghj cong doàn. 

- Chü tn chun bj ni dung 1y ki& tham gia tai dai hi cong doàn cci so 
vao các dir thào báo cáo cüa cong doàn cp mInh; tip thu kin tham gia và hoàn 
thin dir thào các báo cao, tnrOc khi trInh di hi; tO chüc 1y kiên can b doàn 
viên, cong doân vào Diu 1 Cong doân sOa dOi, bô sung. 

- Chun bj các vn bàn v qui ch dai  hi; chiiong trmnh di hi; chucmg 
trinh diu hành cüa doàn chü tjch dai  hi; phát biêu khai mac, b m.c, và dir thâo 
nghj quyt dai  hi. 

1.2. Tiêu ban nhin su 

- Chit tn xây dirng d an chun bj nhãn sir ban ch.p hành, ban thuOng vi; 
nhãn s1r uS' ban kim tra; nhân st1r b.0 d.i biêu d d?.i hi cong doàn cap trên. 

- Chü trI xây dirng phrnmg an trinh ban ch.p hành v co c.0 s lucing, thành 
phân dai  biu di:r dai  hi cOng doàn c11ng cp; s lixqng và co c.0 dai  biu phân b 
cho tfrng don vj trirc thuc. 

- HuOng din, chi dao  cOng doàn co' sO v chun b nhân s1r d bAu tai dai 
hi, hi nghj cOng doàn Co sO. 

- Tip nhn h so cüa cong doàn co sO v k& qua b.0 cr dai  biu dir dai  hi; 
nghiên cüu, d thào báo cáo thâm tra tu each dai  biêu (dai hi, hi nghj, hi nghj 
dai biu). 

- Chuân bj, d'çr tháo van bàn, tài 1iu phc vi cong tác b.0 cr (b.0 ban chp 
hành và b.0 dai  biu dir dai  hi, hi nghj cOng doàn c.p trên). 

- Chun bi tài 1iu phiic vi bu cO t.i hi nghj ban ch.p hành 1.n thu nht 
(bu ban thtrông vii và các chirc danh chü cht trong ban ch.p hành; b.0 u5' ban 
kiêm tra và chü nhim üy ban kim tra). 

1.3. Tiêu ban tuyên truyn 

- Chü tn xây dirng k hoach tuyên truyn (trirOc, trong và sau di hi); xay 
drng dé cuoiig tuyên truyn mi1c tiêu, nhim vi, S' nghia cüa dai  hi. 

- HuOng dn cOng doàn CO sO t chüc các phong trào thi dua chào müng dai 
hi cong doàn cüng cap và dai  hi cOng doân Qun 1; t chüc các boat dng van 
hoá van ngh, th thao, cac cuc thi 

- Thc hin các hmnh thuc tuyen truyn v dai  hi theo k hoach; biu duong 
các gi.rong tp the và Ca nhân diên hInh tiên tiên, có thành tIch xuât sac trong 
phong trào CNVCLD và hoat dng cOng doàn... 

1.4. Tiu ban th chüc và ph' vii 

- Chü trI chun .bj dja di&n, o sO v.t chat (trang trI hi truOri.g, bàn gh, am 
thanh, ánh sang, thiing phiu, phuong tin phic vi kim phiu...) dáp Ong yêu 
câu phiic vi qua trinh diên ra dai  hi cong doàn Qun 1. 



- Nghiên cüu, d xut v s lucmg, thành phn dai  biu khách miii; phát 
hành van bàn triu tp di biéu chmnh thirc, .giy mdii dai  biu thain dix di hi. 

- Tp hgp, in n, chu&d bj các loai tài lieu phát hành tai  d.i hi. 

- Chuân bj cong tác phiic vi dai biu dai  hi nhix ch d an ung, nghi ngoi, 
phucmg tin di lai,  thuôc men (nêu co). 

2. Cong tác chun b! nhn sr 

2.1. Ca cu, s lucing ban ch.p hành cong doàn các cp 

2.1.1.Vccic.0 

- Ban ch.p hành cong doàn co' si cn có s luqng hqp 1, co cu dam bào 
tInh d.i din cüa doàn vién theo các linh vrc cOng tác, dja bàn boat dng, d dáp 
1rng yeu c.0 cüa vic lânh do, trin khai t chirc thrc hin kip  th?i nghI quyt 
cüa cong doàn dn vi doàn viên, ng'irôi lao dng. Cong tác chun bj nhân sir thc 
hin dan chü, khách quan, cong khai, dñng nguyen tc, nhixng nh.t thit không vi 
Ca c.0 ma lam giâm chat lucmg üy viên ban chip hành. 

- Nhán sir ban chp hành cong doàn co s cAn quan tam Ca cAn nhüng dng 
chI truâng thành tr thirc tin phong trào cong nhân, cong chi'ic, viên chüc, ngithi 
lao dng và hoat dng cong doàn, am hiu sâu sc tInh hinh cOng nhãn lao dng 
và doanh nghip; can có 3 d tuôi dê bâo dam tInh ké thra, phát triên, bao gm: 
dixji 40 tui, lit 40 dn duói 50 tui, liT 50 tuOi tr& len, quan tam co cAn can b tré 
tui, can b lir chi.rang trInh tao  ngun quy hoach  can b länh dao  quãn 15i xuAt 
than lir cOng nhân, can b nü, phAn dAn có ti 1 nit tham gia ban chAp hành dat  lir 
35% tr& len. Coi trçng ca câu doàn viên ixu lii trxc tiêp san xuAt, là ngtthi dan tc 
thiêu sO (ncii có dông doàn viên dan tc thiu s), ngu1i ngoài dâng trong các 
thành phAn kinh t. 

- D& v&i cOng doàn ca s& trong doanh nghip có l.p tè cong doàn thi cAn có 
co' cau dai  din can b t cong doàn tham gia ban chAp hành cong doân co sâ. 

2.1.2. V s 1irçing ñy viên ban chAp hành cOng doàn cac cAp 

a. Cong doàn cap ca sâ: 

- Ban chAp hành cOng doàn co' s lit 03. dn 15 u' viên. Nai Co lit 3.000 doàn 
vién den duói 30.000 doãn viên có th tang them nhixng khOng qua 19 ui viên; 
cOng doàn ca s& có lit 3 0.000 doàn viên tth len không qua 27üy viên. 

- Cong doàn Ca s& thành viên dugc bAn lit 3-15 üy viên ban chAp hành, cong 
doàn b phn lit 3-7 üy viên ban chAp hành. 

b. COng doàn cAp trên trirc tip co' s: Cong doàn cAp trên trrc tip Ca s 
không qua 27 u' viên. 

2.2. Cong tác nhàn sir 

- Cong tác nhân sr di hi cong doàn các cAp thic hin theo hu&ng dk cüa 
Doàn Chü tjch Tng Lien doàn. 
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- Vic bu trçrc tiép chü tjch cong doàn ca sà t?i  d.i hi, thçrc hin theo 
Huàng dn so 28/HD-TLD ngày 24/6/202 1 cüa Doàn Chü tjch Tng Lien doãn. 
Chçn 04 CDCS to chüc d.i hi dim và thirc hin b.0 trirc tip chü tjch Cong doàn 
c sâ tai dai hi (02 don v CDCS khu vrc doanh nghip ngoài nhà nuóc có tir 100 
doàn viên tr& len, 01 CDCS kh& 1rumg hçc, 01 CDCS ithu vlxc co quan hành 
chInh, sir nghip có tir 50 don viên tr& len) (Se Co van ban trin khai cy the sau,). 

3. So hrçrng di biéu di hi và bu di biu dir di hi cong doàn cap frên 

3.1. S h.rçing dai  biu chInh thirc cüa d?i  hi cong doân các cp do ban ch.p 
hành cong doàn cp triu tp di hi quyêt djnh, thi da nhu sau: 

a. Dai  hi cong doàn Ca so 

- Cong doàn Co sO, nghip doàn Co sO, cong doàn cci sO thành viên, cOng doàn 
bO ph.n có tir 200 doàn viên trO len t chüc d.i hi dai  biu, s lucing dai  biêu 
chInh thirc không qua 150 d.i biu; ncii có tr 5.000 doàn viên trO len không qua 
200 dai  biu. 

b. Di hi cong doàn c.p trên trirc tip co sO không qua 200 dai  biu, cong 
doãn c.p trên trirc tip Co sO trirc tip quân 1" trên 8 0.000 don viên hoc trên 300 
cong doàn co sO không qua 300 dai  biêu. 

Ban ch.p hành cong doãn c.p triu t.p di hi không triu tp s krgng di 
biêu chInh thirc thp hon mt phn hai (1/2) so lucing dai  biki nêu tai  diem a, b, c 
cüa miic nay. TruOng hcTp can tang them sO kr9ng di biêu chmnh thirc vi.rçrt qua so 
luqng neu trén thI phài duçic cong doàn cap trén trçrc tiép xem xét dông , nhtmg 
không vuçrt qua 10%. 

3.2. Cong tác bâu cir di biu d di hi cong doàn cp trên và kim tra tu 
cách dai biêu 

Cong tác b.0 cO dai  biu di.r di hi cOng doàn cp trên và kim tra tu cách 
dai biu thirc hin theo quy djnh cüa Diu 1 Cong doàn Vit Nam, Htr&ng dn sO 
O3IHD-TLD ngày 20/02/2020 cüa Doàn Chü tjch Tng Lien doàn Lao dng Vit 
Nam v huOng dn thi hành Diu l Cong doàn Vit Nam và các quy djnh khác 
Co lien quan. 

Mt s v.n d cn hxu khi b.0 doãn dai  biu di dr dai  hi cong doàn cp 
trén: 

- D.i biu di dr dai  hi cong doàn cp trên dugc bu theo s lu'crng phân bô 
cüa cOng doàn cp triu t.p di hOi. 

- Phâi là nhCng can b, doàn viên có phm ch.t, nàng içrc tiêu biu cho phong 
trào cong nhãn và hoat dng cong doàn, cho tn tu ctia tp the doàn viên, CNVCLD; 
CO khà nng linh hi, dóng gop vao các nghi, quyt vâ s1x thnh cong cia di hi. 

- C.n có.co cu hgp l thee dc dim c1i th cüa trng don vj, tCrng ngành, 
trn dja phuong, khu vrc kinh t tr9ng dim, ngàn.h kinh t müi nh9n, doàn viên 
trrc tiép sari xuât, dai diên cho các thành phn kinh tê, di biêu là nti. 
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- Nhttng ncii có cong doàn cp trên chi do trirc tip và cOng doàn cap trên 
chi d.o phi hçrp, thI dixcic bu 2 doàn dai  biu dir d.i hi cong doàn cp trén theo 
phân b& 

4. Dii biu khách môi 

- S lucing di biu khách miii dçr dai  hi cong doãn co si không qua 20% 
tng s di biu chinh thirc di hQi, tnthng hqp di biu khách mäi vi.xcit qua sá 
krcmg quy djnh thi phâi ducc sir dng cña cong doàn cap trén trrc tMp. 

- Di vâi cong doàn cp trén trrc tip cosâ quãn 1 trén 300 cong doàn cci 
sâ, tu' theo diu kin có th rnii dai  din chü tjch cong doàn co sâ ncii không 
ctucic phán b di biu dr thInh trong su& qua trinh din ra d.i hi. 

5. Kinh phi t chfrc di hi 

- Ngun kinh phi t chüc di hi cOng doàn Co s& ducic sü ding tü ngun tài 
chInh cong doàn, tr ngun h trçl cüa cp üy, chInh quyn, co quan chuyên môn, 
các t chi'rc, doanh nghip, vói tinh th.n thiêt thc, hiu qua, tiêt kim. 

- Cn cü quy djnh hin hành, cong doàn co s& và cong doàn c.p trén trirc tip 
Ca s& l.p dir toán thng th kinh phi clii di hi trinh cong doân cp trén trçrc tip phê 
duyt. 

- Ch d chi dai  hi cong doàn tr cp trên trirc tip Co s& tr& len thrc hin 
theo huàng dn cüa Tng Lien doàn. Chi dai  hi cOng doàn cci sO do ban chip 
hành cong doàn ca sâ quyt djnh. 

IV. TO CIIIC THçC HIN 

1. Lien doàn Lao dng qu.n 1 trin khai thirc hin K ho.ch cüa Ban Thtthng 
vi Lien doãn Lao dng Thnh phô v dai  hi cong doân các cp tin t&i f)ti hi 
XII Cong doàn Thành phô và Thông tn cüa Ban Thii&ng vi Quân üy qun 1 v 
länh d?.o  d.i hi cong doán ca s&, tiên tâi Di hi dai  biêu COng doàn qun 1 in 
thr XIII nhim k' 2023 -2028; báo cáo c.p cing cap d xây dijng k ho.ch i 
hi cp trên co sä; lira ch9n cong doàn ca sO th chrc d.i hi dim Co bu trrc tip 
chü tjch cong doàn ca S t?i dai hi; huóng dn t chüc d.i hi cOng doàn cap ca 
sO, chju trách nhim tnróc cap üy dãrig cüng cap và Lien doàn Lao dung Thành 
phô trong vic chi do 4i hi cong doàn cap co s ngoài khu virc Nhà nuóc ncri 
khOng có t chirc cci s& dãng; báo cáo k& qua to chirc di hi cOng doàn co si v 
Lien doàn Lao dng Thàoh phô Ho ChI Minh theo tin dQ k ho?.ch  d ra (co thông 
báo quy djnh thai gian báo cáo riêng). 

2. E)i vâi Cong doân ca s&: qua trInh chuAn bj d?.i  hi, ban chip hành, ban 
thu&ig vil cOng doán các cap phâi báo cáo cap üy dâng (noi CO t chüc dâng) và 
cong doan cap tren trirc tiêp; tran1  thu s1r giup dô, to diu kin cüa chInh quyn 
chuyên rnôn; dàng thai, dê nghj hInh quyn, thu truâng co quail, don v, ngi.rc)i. 
sà diing lao dng cO sir phi hqp a? giâi dáp kin nghj cüa doàn viên, cüa dai  biu 
tai dai hi cOng doàn ca so. 

8 



TM. BAN THU?1NG VU 
• TICH 

f  ANHAPHAHH 

Oñ.M1 

Triroiig Th! Minh Dung 

3. Vic chi do dai  hi dim phãi drn7c thirc hin trithc, nhung tôi da 
không sam truâc 03 tháng so vâi thi gian kt thüc d.i hi cüa cong doàn ca 
so, dé có thOi gian rut kinh nghim cho vic chu.n b, và t chuc di hi & cac 
cong doàn khác ducic t& han. 

4. Các trang tin din tü, bàn tin trong cong dng cüa t chi'rc cong doàn can 
chü dong, tIch ci.rc cap nh.t kip  thbi, däng tâi các thông tin, hlnh ãnh, van kin d?.i 
hi, dr tháo Diêu 1 süa di, b sung các ni dung lien quan dn D.i hi Cong 
doàn nhm tuyên truyn, ph bik, 1y kin rng rãi can b, doàn viên vào các 
van kin d.i hi cong doàn, gop phk d dai  hi cong doàn cci sO tin tOi Dai  hi 
XIII Cong doàn Qun 1 thành cong t& dp. 

5. Thành 1p các t cOng tác phii trách huOng dn cong doàn ca sO t chirc 
di hi. Nbim vii cüa to cong tác theo dOi hithng dn, don dc, kim tra vic 
chuân bj, th chirc di hi cong doàn ca sO và báo cáo kjp thOi cho Ban Thithng vii 
Lien doàn Lao dng qun 1 kCt qua to chirc tai  các dan v do t cong tác phii 
trách. 

6. Giao B phn T chüc chü trI, pMi hgp vói Van phông, U ban kim tra 
và các BO ph.n chuyên d Lien doàn Lao dng qun 1 tham mini t chüc triên 
khai thirc hin các ni dung kê ho.ch d ra. 

Trén day là K ho?ch t chüc di hi cong doân ca sO tin tOi Dai  hi XIII 
cOng doàn qun 1, nhim kr 2023 - 2028 

Noi nhân: 
- 0/c Trn Thj Diêu Thüy-ChiX tjch LOLD TP "di b/c"; 
- 0/c Phiing Thai Quang - UVBTV, Chánh VP LDLD 
TP "d b/c"; 
- VP, UBKT và các ban chuyên d LDLD TP; 
- 0/c To Th Bich Châu — BI Thu qun üy qun 1 "dê 
b/c"; 
- 0/c Hoàng Thi To Nga—PhO BI Thu Thuong trirc 
quân üy quân 1 "dé b/c"; 
- Các ban Qu u' Quân 1: T chic, UBKT, 
Tuyn giao, VAn phông, Dan van; 
- LAnh dao cac To ch(rc Chinh tn xA hi Qun 1; 
-VAnphongTJBNDQun 1; 
- U' vién BCH, UBKT LOLD Qun 1; 
- BI thu Dãng üy 10 phumg; 
- Dáng iy, Cap üy các din vj HCSN, HCNN; 
- BCH CDCS truc thuôc; 
- Luii:VP, ToC. 
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