
LDLD THANH PHO HO CHI MINH 
LIEN DOAN LAO DQNG 
THANH P110 THU DiIC 

CONG HOA XA 119! CHU NGHIA VIT NAM 
Dtc 1p — Tit do — Hnh phüc 

   

S& LO /HD-LDLD Tp. Thi Dtc, ngày O tháng 11 nám 2021 

H1JNG DAN 
T chác Hi ngh Ngtrô'i lao dng Va d6i thoii ti doanh nghip näm 2022. 

Can cir Nghj djnh 145/2020/ND-CP ngày 14 tháng 12 nãrn 2020 eQa Chmnh phü 
quy dlnh  chi tiêt và huâng dan thi hành mOt so diêu cüa BO lut Lao dng ye diêu kin 
lam vic và quan h lao dng; 

Can ci:r Htràng dn s 1360/HD-TLDngay 28 tháng 8 nArn 2019 cüa Tng Lien 
doàn Lao dng Vit Nam ye vic huâng dan Cong doàn tham gia xây dung và thrc 
hin quy chê dan chü ca sâ tai nai lam vic; 

Can cCr Cong van s 835/LDLD ngày 22 tháng 10 nAm 2021 cüa Lien doàn Lao 
dng Thành phô ye vic chi dao  to chrc hi nghj can bO,  Cong chirc, viên chic; hi 
nghj ngiräi lao dng nArn 2022. 

Ban Thuông viii Lien doàn Lao dng Thành ph6 Thu Dc (vit tht là LDLD 
Thành phô) hrâng dan Cong doàn ca s& các doanh nghip nhà nucc, doanh nghip 
ngoài nhâ nuâc và dan vj sr nghip ngoài cong 1p (g9i chung là CDCS các doanh 
nghip Va don vj sr nghip ngoài cong lip) thirc hin rnt so dung dung nh.r sau: 

I. Hi nghj ngLrôi lao dng: 

1. I-lôi nghj ngi.rYi lao dng do ngui sir ding lao dông phôi hqp vâi t6 chcrc di 
din ngixi lao dng tti co sâ (nêu co) và nhóm dai  din dôi thoi cüa ngixYi lao dng 
(neu co) to chirc hang näm theo hInh thirc hi nghj toàn the hoc hi nghj d?i  biêu. 

2. Ni dung hOi  nghj nguii lao dng thirc hin theo quy djnh ti Diu 64 cüa B 
lut Lao dng va cac ni dung khác do hai ben thOa thun cii the nhi.r sau: 

a) Tinh hInh san xuAt, kinh doanh cüa nguâi sr ding lao dng; 

b) Vic thrc hin hap dng lao dOng,  thOa ró'c lao dng tp th& ni quy lao 
dng, quy chê va cam kêt, thôa thun khác tai fbi lam vic; 

c) Diu kiên lam vic; 

d) Yêu cu cüa ng1.r&i lao dng, t6 chrc di din ngthi lao dng di vâi ngtr&i 
sü dung lao dng; 

d) Yêu cAu cua nguo,i sü ditng lao dng dôi vói nguoi lao dng. t ch(rc dai  diii 
ng1.ri lao dng; 

e) Ni dung khác ma rnt hoc CáC ben quan tarn. 

3. HInh thfrc t chirc hOi  nghj, ni dung, thành phtn thamgia, thii gian, dja 
diem, quy trInh, trách nhim to chirc thirc hin và hinh thirc phô biên ket qua hi nghj 
nguii lao dng thirc hin theo quy chê dan chü & cci so ti noi lam vic quy djnh tai 
Diêu 48 Nghj djnh 145/2020/ND-CP ngày 14/12/2020 cüa ChInh phü. 

2. Trách nhim cüa doanh nghip trong t1 chi'rc hi ngh ngtrôi Ian dng: 



- Ngri sCr ding lao dông có trách nhim ban hãnh quy ch dan chU a ca s& t?i 
nvi lam vic dê thrc hin các nOi  dung quy djnh ye dôi thoai tai  ni lam vic và thirc 
hin dan chCi a c sâ ti nai lam vic quy dlnh tai Nghj djnh nay. 

- Khi xãy drng, scra dM, b6 sung quy ch dan chü a cci sâ tai  nol lam vic, 
nglx&i scr dung lao dng phái tham khão kiên cüa to chcrc dai din ngr?Yi lao dng t?i 
ca sa (neu co) và nhOrn dti din dôi thoai cüa ng11ri lao dng (nêu cO) dê hoàn thin 
và ban hành. Dôi vâi nhtlng gop cüa t chirc dai din ngi.rxi lao dng t?i  c sâ và 
nhOm di din dôi thoai cüa ngu&i lao dung ma ngithi sir dimg lao dng khOng tiêp thu 
thI phãi nêu rO 1 do. 

- Quy ch dan chü a ca so tai ni lam vic phãi dixvc ph bin cong khai tOi 
ngithi lao dng. 

3. Trách nhim cüa Cong doãn c0 sO trong t ch(rc Hi ngh nguói lao dng: 

- Chun bj Báo cáo các ni dung duçic phân công, gm: Giárn sat tirih hinh 
doanh nghip thirc hin các ché d, chinh sách cho ngu?yi lao dng, cãi thitn diêu kin 
lao dng; thrc hin quy ché dan chü tai  doanh nhip, kêt qua thc hiên các cuc dôi 
thoi tti doanh nghip,... dr thão ni dung sCra dôi, bô sung hoc k kêt rnOi thôa tsOc 
Lao dng tp the dé thông qua ti Hi nghj ngi.rai lao dng. 

- T6ng hcip các kin nghj cüa nguOi lao dOng tai HOi nghj nguai lao dông 
phông, ban, phân xtr&ng, to, di san xuât trong doanh nghip. 

- Báo cáo kt qua phong trào thi dua, khen thuOng; báo cáo kt qua và phwmg 
huOng hoit dng Ban thanh tra nhân dan t?i  doanh nghip (dôi vol doanh nghiêp nhà 
nzthc). 

- Chun bj nhán s,r giOi thiu cho Hi nghj ngu&i Lao dng bAu thành vien d?i 
din tp the nguOi lao dng tham gia dôi thoai tii doanh nghip; bâu Ban thanh tra 
nhân dan (dôi vOl doanh nghip nhà nwOc,). 

- Ph bin và giám sat vic thrc hin Nghj quy& HOi  nghj ngrol lao dng; phi 
hçip vOi ng.thi s& ding lao dng dinh k' dánh giá két qua thirc hin Ngh quyet I-Ii 
nghj ngu?ii lao dng dã dê ra. 

4. Cong tác chuIn hl Hi ngli ngu'ô'i lao dng: 

- Cong doàn ca sO ph6i hqp vOi nguOi sCr diving lao dng xay drng k hoach t6 
chirc HOi  nghj ngi.r?i lao dng và t chüc thrc hin nhim vi theo phân cong. Chü tjch 
CDCS tham gia Doàn chü tjch Hi nghj, cüng ngtrai sCr ding lao dng chü trI I-IOi  nghj 
nguOi lao dng. 

- Tnrrng hcip doanh nghip t chirc Hi nghj di biu ngi.r?ii lao dn hoc t6 
chCrc HOi  nghj ngui lao dng t?i  các phông, ban, phân xuOng, to, dOi san xuât thI Ban 
chap hãnh CDCS can hi.rOng dan cong doàn b phn hoc to cong doàn phOi hçip 
chuyên mon dông cap chuân bj ni dung, báo cáo và each thcrc to chirc Hi nghi nguOi 
lao ctng tai b phn do. 

- GiOi thiu nhãn slgr d he,i  nghj bu thâ.nh vien di diên tp th ngi.r0i lao dOng 
tham gia dôi tho?i (dôi vOi doanh nghip ngoai nhà nuOc); báu Ban Thanh tra nhán dan 
('dôi vOl doanh nghip nhà nuOc) 

- Trá 101 chit vAn lien quan dEn chcrc nang, nhim vi1 cüa t6 chc cong doan. 
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- Thông qua ni dung thôa ithc lao dng ttp the (xay drng rnâi, hotc süa dOi, 
bô sung), nêu di diêu kin hai ben to chc k két ngay trong hi nghj. 

- Phát dng phong trào thi dua ti doanh nghip (nêu co). 

5. Ni dung Hi ngh ngu'ôi lao dng thão luin: 

- Tmnh hinh thirc hin k hoach san xut, kinli doanh cüa doanh nghip và 
nhng ni dung trirc tiêp lien quan den vic lam cüa nglxâi lao dOng,  lqi Ich cüa doanh 
nghip; 

- K& qua kiem tra, giám sat tInh hInh thrc hin hqp dng lao dng, diu chinh 
mCrc lwrng vüng, thOa i.râc lao dng tp the, ni quy, các quy djnh, quy ché cüa doanh 
nghip; 

- Tlnh hinh khiu nai,  t6 cáo và giãi quyt khiu ni, t cáo; 

- Diu kiin  lam vic và các bin pháp cãi thin diu kiin lam vic; 

- Kin nghj, d xuAt cta mi ben; 

- Các ni dung khác ma hai ben quan tam; 

- I3Au thành viCn dai din cho tp th lao dng tharn gia di thoii djnh ks'; 

- i'!iông qua nghj quy& hi righj ngLri lao dng. 

6. Quy trInh t chirc hi nghj ngtrôi lao dng: 

- BAu doàn chü tjch và thu k hOi  ngh. 

- Báo cáo tinh hInh dai  biu tham dr hOi  nghj. 

- Báo cáo ci'ia ngu1i si'r diing lao dOng. 

- 13áo cáo cüa t chfrc di din tp th lao dng ti cci sâ. 

- Dti biu thão lun. 

- BAu thành viên dai diên cho tap th lao dông tham gia dôi thoai dinh kS'  theo 
quy dinh tai diêu 38 Nghi dinh 145/20201ND-CP. 

- Bi&i quyt thông qua nghj quyt hOi  ngh nguYi lao dng. 

7. 'i'6 chü'c thuc hin Nghj quyt Hi ngh Nguôi lao dng: 

- Tham gia t chcrc trin khai thc hin Nghj quy& HOi  nghj ngithi lao dng. 

- Chü dng trin khai các ni dung thuOc  trách nhim cUa cong doàn c sâ cta 
duçic Hi nghj ngi.r1i laodngthông qua. 

- Kim tra, giám sat thirc hin Nghj quyt Hôi nghj Ngtrii lao dng. 

- Tham ia vâi nguri scr dung lao dng djnh kS'  sa kit, tng k& dánh giá thrc 
hin Nghj quyêt Hi nghj ngu?i lao dOng.  Djnh k' 6 thang, inOt  nArn báo cáo ye 
LDLD qun kêt qua tham gia to chic Hi nghi ngur?ii lao dng và giám sat thrc hin 
Nghj quyetHi nghj ngtthi lao dng, nhtng ton tai,  vuràng mac, nguyen nhán; kiên 
nghi, dê xuât giái pháp tháo gor khó khAn. 

8. 'fhôi gian to chüc Hi nghj Nguôi lao dng: 
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Noinhin: TM 
-Ban CSPL/LDLD. TP (d b/c); 
-Các CDCS trirc thLIc (dé thuc hin); 
-Liru: VT. 

AN THUNG VIJ 
U TCH 

u•o.c Hang 

Can ci:r ni dung Hucng dn nay Ban Chip hành CDCS chi dng d nghj vci 
ngu?i sCr dung lao dng to ch'rc Hôi nghi Ngirôi lao dông chIni nhit aên ht ng'iv 
31/3/2021. 

Sau khi t cht'rc thirc hin Ban Chp hãnh CDCS gri báo cáo kêt qua v Lien doàn 
Lao dng Thñnh phô Thu DCrc. 

9. Ho so báo cáo gui gni có: 
9.1. QuyEt djnh ban hành và Quy ch thrc hin dan chü ci si; 
9.2. Biên bàn HOi  nghj Ngtthi Lao dng; 

9.3. Nghj quyt Hi nghj Ngu?i Lao dng; 

9.4. Báo cáo tinh hinh san xut kinh doanh närn 2021 và phtrrng hràng 
nhim viii näm 2022; 

9.5. Báo cáo cüa Ban ChAp hành CDCS v kt qua giám sat các ch d chInh 
sách dôi ngui lao dng; 

9.6. Danh sách thành viên tham gia d6i thoai djnh kS'  di.rçic bAu trong hOi 
nghj ng.thi lao dng; 

9.7. Bàn thöa uâc lao dng tp th k mâi (sau khi dang k vâi Phông Lao 
dng Thi.rcrng binh và XA hOi  qun). 

Trong qua trInh thirc hin, nhUng doanh nghip không con dü diêu kin to chirc 
Hi nghj Ng.r&i Lao dng (so lao dOng giám duâi 10 lao dng, ngl.rng san xuât, 
chuyên tri sâ, giãi the....) hoc vi 1 do bat khá kháng không the to chtrc phãi có cOng 
van báo cáo ci the ye Lien doàn Lao dOng Thành phô Thu Dirc tong hqp. 

Trong qua trInh t6 chCrc thc hin nu cO vuâng rnc, vui lông thông tin v Lien 
doàn Lao dng Thành phô (thông qua Bô phn ChInh sách - Pháp lut; d/c. Nguyen 
Thanh Xuán — din thoçzi 0932.792.781 hoàc dlc L Nguyen Minh Phác — so dién thoçzi 
0909.997.334) dê trao dOi và th.ràng dan. 

Trên day là ni dung huàng dn Cong doãn c sâ tham gia t chCrc Hi nghj 
Ngi.rii lao dng va áôî thoi tai  doanh nghip theo quy djnh Nghj djnh 145/2020/ND-
CF. Ban Thi.thng vii LDLD Thành pho de nghj Ban Chap hành CDCS tharn gia phôi 
hçip vâi chU doanh nghip t chCxc triên khai thrc hin và gcri báo cáo ket qua sau khi 
tO chirc Hi nghj ngithi lao dng và dôi thoi ye Lien doàn Lao dng Thành phô Thu 
DCrc dung thii gian theo hi.ràng dn./. 
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