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THÔNG BAO 
V/v to chü'c Hi nghj tp huân nghip vi Ban thanh tra nhân dan 

Nhm tip t1ic bèi du'O'ng, kin thtrc hoat dng Ban thanh tra nhân dan dn 
can b cong doàn theo quy dnh cüa Ngh dnh so 159/2016/ND-CP ngày 
29/11/2016 cüa ChInh phü quy djnh chi tiêt và bin pháp thi hành mt so diêu 
cüa Lut Thanh tra ye to chrc và hot dng cüa ban Thanh tra nhân dan và 
Huóng dan so 1271/HD-TLD ngày 07/8/2017 cña TLD LDVN ye huó'ng dan 
cong doàn vói vic tO chüc và hot dng cüa Ban Thanh tra nhân dan theo quy 
djnh ti Nghj djnh sô159/2016/ND-CP. Lien doàn Lao dng Qun 1 tO chirc 
Hi nghj tp huân, huâng dn hoat dng Ban thanh tra nhân dan nhu sau: 

1. Di tu'çrng: Các dng chi Chñ tjch, Phó chü tch, Uy viên Ban Chp 
hành CDCS và ph trách Ban Thanh tra nhân dan các dcm vj hành chinh sr 
nghip, truô'ng h9c, doanh nghip nhà nuâc trên dja bàn qun. 

2. Thô'i gian: 7g30 ngày 25/9/2019 (thu tu). 

3. Da diem: Hi trumg A - Uy ban Nhân dan qun 1 

- S 47 Lê Dun, phung Bn Nghé, qun 1 

4. Ni dung tp huân: Nhim v11, quyn han; cách thirc xây drng chucmg 
trInh, kê ho.ch; ni dung hot dng giám sat và hoat dng xác minh cüa Ban 
thanh tra nhân dan; trách nhim cüa thu trung dan v, cüa Ban Chap hành 
cong doàn Ca s dôi vói hot dng Thanh tra nhân dan trong don vj. 

D cOng tác t chirc duçyc chu dáo, Ban Thithng vii Lien doàn Lao dng 
qun 1 d nghj Ban Chap hành CDCS tham mu'u cap üy, lãnh do don vt to 
diu kin ye thi gian e can b cong doàn tham dir theo ni dung thông báo;  
Dãng k danh sách (theo mâu dInh kern) g&i ye Lien doàn Lao dng qun 1 sO 
37 Han Thuyên, phung Ben Nghé, qun 1 lIt nay den bet ngày 16/9/2019 qua 
Email: 1d1d.q1(jEiJpI,cmjov.vn.  M9i chi tiêt ye lifp h9c xin vui lông gp d/c 
Hoàng Thj Ha — LTVBCH, phii trách cong tác ChInh sách Pháp 1ut LDLD.Q1 
din thoai 38.222.981 (barn sO 12) dê duqc hrnrng dan. 

Thông báo nay thay cho thu mii. 

No'i nI,ân: 
- BCH CDCS; 
- Luu: VP. 
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