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s6 .z  gI/LLD 
V/v tham gia Hói (hi can ho 

"Tham muu tot - Dan vOn khéo" NOm 2022 

Thành M TIn Dt'c, ngày  7  tháng 9 näm 2022 

KInh gii. Ban chp hành Cong doàn co'sö'. 

Can cir K hotch sé 25-KI-UBDVTU-UBNDTPTD ngày 31/8/2022 cüa Ban 
Dan vn Thành üy Thu Düc phôi hçip vâi Uy ban nhân dan thành phô Thu Dirc ye KC 
hoch phôi hqp triên khai tham gia Hi thi can b "Tham muu tot - Dan vn khéo" 
näm 2022; 

Can cr Thông báo s 1 v Hi thi can bô "Tham mu'u tat- Dan v.n khéo" näm 
2022 ngày 30/8/2022 cüa Ban to chüc Hi thi Kê hoch so 79-KHLT/BDVTU-
BCSDUBNDTP; 

Ban Thu&ìg vi Lien doàn Lao dng thành ph Thu Dcrc d nghj Ban chap hành 
Cong doàn ci s& thrc hin to chuc trien khai, tuyên truyên, vn dng doãn viên, 
nguii lao dng tham gia Hi thi, c11 the: 

1. N3i dung H3i thi. 

- Quyêt djnh s 23-QD/TW ngày 30 tháng 7 näm 2021 cüa B Chinh trj (khóa 
XIII) v vic ban hành Quy ch cOng tác dan vn cüa h thng chInh trj; Quyt djnh s 
784-QD/TU ngày 06 tháng 5 närn 2022 cüa Thành üy ye ban hãnh quy chC cong tác dan 
vn cüa h thng chInh trj Thành ph6 H Chi Minh; Chucing trInh hành dng s6 08-
CTrHD/TU ngày 06 tháng 7 näm 2021 cUa Thành iy v thyc hin Nghj quyt Dti hi 
Dãng b Thành ph ln thir )U v cOng tác dan van; Chi thj s 04/CT-UBND ngây 22 
tháng 01 nàm 2022 ci:ia Üy ban nhãn dan Thành ph6 v tang ci.thng Va di rnâi cong tác 
dan vn trong cci quan hành chInh Nhà niirc, chInh quyn các cp trong tInh hInh môi 
theo Chi thj s 33/CT-TTg cüa Thu tiràng ChInh phü; Chu'ing trInh phi hqp s 04-
CTr/BDVTU-BCSDUBNDTP ngày 25 tháng 02 nàm 2022 giva Ban Dan vn Thành 
üy và Ban can sr dàng Uy ban nhân dan Thành ph v cong tác dan 4n giai don 2022 
- 2026; Quyt djnh s 3637/QD-UBND ngày 20 tháng 10 näm 2021 cua Uy ban nhân 
dan Thành ph v vic ban bath K hoach thirc hin Chuong trInh tng th cãi cách 
hành chInh Nhà nuóc trên dja bàn Thành ph H ChI Minh giai doan 2021 - 2030; 
Quyt djnh s 119 1/QD-UBND ngày 07 tháng 4 närn 2021 cüa Uy ban nhân dan Thành 
ph v vic ban hành K hoch thirc hin Chucing trInh cái each hành chInh và giãi 
pháp nâng cao Chi s cài cách hành chInh tren dja bàn Thành ph H ChI Minh giai 
doan 2020 - 2025; Quyt djnh s 67/2017/QD-UBND ngày 29 tháng 12 nam 2017 cüa 
Uy ban nhan dn Thânh ph y  ban hành quy djnh v quy tc rng xr cüa can b, cong 
chirc, viên chIrc và nguôi lao dng lam yiêc trong các ccY quan hành chInh, don vj sr 
nghip cong 1p trên dja bàn Thành ph& 

- Các ni dung lien quan dn chi s näng hrc canh  tranh dtp tinh (PCI). 
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- Chi thj s 13-CT/TU và D an s 06-DAITU ngày 20 tháng 8 näm 2021 cüa 
Ban Thiing viii Thành üy v "Nâng cao vai trô cüa Mt trn To quOc Vit Nam và 
Nhân dan giám sat t chirc dãng, dâng viên và hoat dng ciia chInh quyn các cp 
Thành phô Ho ChI Minh giai doçin 2021 - 2030". 

- Các ni dung chi dio cüa Thành ph lien quan dn chü d näm 2022 "ThIch (ing 
an toàn, linh hog.t, kie2m soát hiu qua dfch  COVJD-19, tiéo tyc náng cao chá't lwig 
xáy c4rn.g  chInh quyn do thj, cái thin mOi truthig dau tu, dng hành ding doanh 
nghip"; K hoch s 89-KH/TU ngày 24 tháng 12 nm 2021 cüa Ban Thithng vy. 
Thành iiy Thành ph H ChI Minh v tang cu?mg cong tác dan 4n trong diu kin 
thIch üng an toàn, linh hoat, kim soát hiu qua djch COVID- 19, phi,ic hi và phát trin 
kinh t - xã hi. 

- B Lut Lao dng ngày 20 tháng 11 närn 2019, Lut Can b, cong chic ngày 13 
tháng 11 nam 2008, Lut Viên chirc ngày 15 tháng 11 nam 2010, LuQtt sira di, bô sung 
môt s diu cüa Lut Can b, cong chirc va Lut Viên chtrc ngày 25 tháng 11 nàm 2019 
vâ các van bàn huóng dn thi hãnh. 

- Bài báo Dan vtn (thrçc Chi tjch H ChI Minh vit vào ngày 15 tháng 10 nãrn 
1949 djrth but danh X.Y.Z däng trên Báo Sir th.t, s 120). 

- HuOng dn thirc hin "5 không" trong phong trào thi dua "Dan vn khéo" näm 
2022 và giai don 2021 - 2025 cña Ban Dan vn Thành üy. 

- Tim hiu v phucmg châm "Dan bié't, dan bàn, dan lam, dOn kie2in tra, dOn 
gia'm sOt, dOn thy hwOng". 

- Ljch s1r hInh thành và phát trin qua 46 nàm Ngày Sâi Gôn - Gia Djnh chInh 
thirc vinh dir mang ten Chñ tjch F1 Chi Minh (02/7/1976 - 02/7/2022). 

- Các tInh hung gn vOl thirc tin hang ngây trong xir 1, giãi quyt cong vic 
trong do, tr9ng tam là thai d, tác phong, hlnh thirc giao tip irng xir chun mrc cña 
can b, cong chOc, viên chirc, nguOi lao dng di vOi ngi.thi dan, doanh nghip; khá 
nàng thao tác vOi h th6ng Djch vçi cong trrc tuyn 0 các müc d cüa các linh virc. 

2. Thô'i gian tiji trrc tuyên cOc dzt yang loç,i: 

Tr ngày 09/9/2022 den ngày 23/9/2022, gôrn 03 dçt: 

- Dçrt 1: Tfi 8g00 ngày 09/9/2022 dn 0g00 ngày 13/9/2022; Cong b kt qua 
dçt 1 vào 1iic 1 1g00 ngày 15/9/2022. 

- Dçit 2: Tiir.8g00 ngày 14/9/2022 dn 0g00 ngày 18/9/2022; Cong b kt qua 
dçt 1 vào tue 1 1g00 ngày 20/9/2022. 

- Dçit 3: Tr 8g00 ngày 19/9/2022 dn 0g00 ngày 23/9/2022; COng b kt qua 
dçit 1 vào lüc 1 lg0O ngày 25/9/2022. 

3. Hmnh t/zá'c liii tr'c tuyln yang loçii: 
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Däng k tài khoãn thi và thi tai:  http://danvankheo.tuoitre.vn/ 

Hinh thü'c: ThI sinh ch9n bang thi theo di tuçing, ghi rO h và ten, dGn vj, 
chirc vii trên trang http://danvankheo.tuoitre.vnl  trong 03 dçt thi (nêu tharn gia cá 03 
dçt). Ti môi dçit thi, thi sinh duçic thi tôi cIa 03 1uçt. 1-Ic thông ghi nhn so diem cao 
nhât cüa thI sinh trong 03 luçit thi ti mi dçit thi. 

Mi dqt thi có 25 câu trc nghim, tng thii gian thirc hin bài thi là 20 phüt. 

Khi thai gian kt thñc, h thng së tir dng ghi nhn dim cüa thI sinh. Dim 
tôi cIa cüa môi luçit thi là 50 diem. Thai gian là yêu to phi dê xét vj trI trén bang xêp 
hang khi các thI sinh trüng diem. 

Sau 03 dçt thi cüa yang loi, h thng së ch9n ra 20 thI sinh có tng s dim 
cao nhât cüa môi bang thi tham gia Vông Chung kêt 

4. Giái Liz uing: 

- Vông 1oi: trao 40 giài cho thI sinh có tng s dim cao nht cüa 02 brig thi, mi 
bang 20 giãi, bao gm: giy cOng nhn. 

- Vông Chung kt xp hing: Ti mi Bang thi, Ban To chüc trao các giái thung 
thu sau: 

+ 01 giãi nMt: 10 lriudng+BngkhenUy ban than dânThànhphI-i Chi Mirth. 

+ 01 giài nhi: 08 triu dng+Bng khen Uy ban nhân dan Thànhph H Chi Minh. 

+01 giâi ba: 05 triu dng + Bng khen Uy ban nhãn dan Thãnh ph H Chi Minh. 

+03 giâi ftuyn khIch: mi giâi 02 triu dng + Bang khen cUa Ban Dan vn Thành üy 
Thành pM H Chi Minh. 

+ Các thI sinh không dü diu kin tham gia Vông Chung kt xp hang (trong so 
20 thi sinh tham gia Vông Chung ke't) sê nhn giy cong nhn tham gia tIch ci,rc Hi thi 
cüa Ban Dan 4n Thành üy Thành pM H ChI Minh và hin kim 01 tritu dông. 

Ban Thuäng vit Lien doàn Lao dng thành pM Thu Dirc d nghj Ban chp 
hành Cong doàn co sâ trin khai dn tt cã doàn viên, ngirri Lao dông tham gia  
dir thi theo dung quy dinh và báo cáo s lu'ong  doàn viên, ngixai lao dng tham 
gia Hi thi theo trng dcit v Lien doàn Lao dng thành ph6 Thu Dirc thông qua b 
phn Tuyên giáo (ti/c Hoàng Thj Kim Hu'crng, s6 ciin thoii 0933.188.448) 

Trân tr9ng! 

Noi ii I, ?in: 
- Ban Tuyên giáo WILD Tp HCM; 
- Ban Dan van Thành üy Thz D&c; 
- Ban Tuyên giáo Thành iy Thu Dic; 
- Thu-àng trifc LDLD Tp Thu Dic; 
- N/nt trên (dê i/nrc hin); 
- Lu. 
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