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Se>:  g  S /KH-LDLD Tp. Thu Dj'c, ngày 30  tháng 9 nám 2022 

KE HOACH 
t chuc tp hun nghip vii Ban Thanh tra Nhân dan näm 2022 

Can cü Nghj djIIh se> 159/ND-CP ngày 29/11/20 16 quy djnh chi tit và biên pháp 
thi hành mOt so diêu cüa Lut Thanh tra v to chüc va hoat dng cüa Ban Thanh tra 
Nhân dan; nhäm tiêp tiic bôi dirOng k nng, nghip vi trong boat dng giám sat vic 
thirc hin chInh sách, pháp lut, vic giãi quyêt khiêu nai,  to cáo, kiên ngh, phán ánh, 
vic th?c hin pháp lut ye dan chü a c sâ cUa cor quan, tO chüc, cá nhân, gop phân 
phát buy dan chü, dâu tranh phOng, chOng tham nhflng, tiêu c1rc, báo v quyên và igi 
Ich hgp pháp cUa doàn viên, ngixô'i lao dng tai  cor quan, to chüc, dan vj. 

Lien doàn Lao dông thành phe> ThU Düc xay drng ke> hoach tp hun nghip viii 
Ban Thanh tra Nhân dan nãm 2022, cii the nhu sau: 

I. MUC TIEU: 

- Te> chi'rc trin khai de>i m6i cong tác thanh tra theo dUng quy djnh pháp 1ut 
ye thanh tra. Xây dimg di ngü Ban thanh tra Nhân dan có phâm chat chInh tij, dao 
dUe lôi song tot, có nãng lirc, uy tin, kinh nghim chuyên môn, nghip vii, có tinh 
than trách nhiêm cao và bàn limb trong thi hành cOng vti dáp Ung yêu câu dôi mói 
cOng tác thanh tra. 

- Nh&m tang cuang hiu lirc quãn 1, nâng cao tinh thn trách nhim, r thUc 
chap hành các Chi thj, Nghj quyêt cUa Dãng, Pháp lust Nhà nuic, cUng nhu vic 
thuc hin các nôi quy, quy ché cUa ca quan, to chirc, dan vj trén dja bàn. 

- Nâng cao nhn thUc trong can b, cOng chUc, viên chUc, doàn viên, nguâi lao 
dng ye vic thirc hin quy ché dan chU, gop phân xây dirng Ca quan, to chUc, dan 
vj vitng math,  tiên tii hoàn thânh các thim vu chInh trj, kinh té, xã hi duçc giao. 

- Phát hin kp thai nhüng thie>u sot, d có bin pháp giái quye>t, không dênhftng 
tbiêu sot, sai pham ngày càng gia tang, tr dO cUng nhau xây thjng cor quan, tO chUc, 
dan vj ngày càng phát triên; tang cuang tinh than lam chU, xây drng và duy tn môi 
doàn ket ni b, báo v quyên và lcii Ich chInb dáng, hcip pháp cUa can b, cong 
chUc, viên chUc, doàn vien, nguai lao dng. 

- Phán ánh kjp thai các vn d sai trái khi phát sinh v Ban chAp hành cOng 
doàn cci sa näm bat và chi dao  giãi quyt. 

II. NOI DUNG THIIC ifiEN: 

1. De>i tirçing: 

- ChU tch, PhO ChU tjch cOng doàn co sâ khu virc Nhà nuâc. 

- Thành yiên Ban Thanh tra than dan tai  các ca quail, te> chUc, dan vj khu virc 
Nba nuac. 
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2. Ni dung tp hun 

- Nhim vi, quyn han  cña Ban Thanh tra Nhân dan trong các c quan, to chüc, 
don vj khu virc Nhà nithc. 

- Tráchnhim, quyn han  cüa Ban ChAp hành cong doàn co so trong vic giãi 
quyêt các kién nghj cüa Ban Thanh tra Nhân dan. 

- NhEtng quy djnh pháp 1u.t lien quan dn hoat dng Ban Thanh tra Nhân dan 
và thuc hin quy chê dan chü co sO. 

* 
A A Phong san khau 

LIEN DOAN LAO DONG  THANH PHO THU DU'C 

TAP HUAN 
K NANG HOAT DQNG BAN THANH TRA NHAN DAN 

NAM 2022 

Thành p/iA T/th D&c, ngày 07 tháng 10 nãm 2022 

3. Thô'i gian t chuc thirc hin: 

- ThOi gian: 13 giO 30 phüt, ngày 07/10/2022 (thu Sáu); 

- Dja diem: Lien doàn Lao dng thành ph Thu Due 

(s 17 Lê Quj Don, BInh ThQ, Tp. Thu Djc, Tp.HC'M) 

III. TO CHI1C THIXC HIN: 

1. B phân ChInh sách - Pháp luât: 

- Tham miru k hoach t chc thirc hin hi nghj tp huAn. 

- Ph& hçip Bô phân Tài chjnh dr tth và quyt toán kinh phi t chüc tp huAn. 

- Lien he báo cáo viên. 

2. Van phông: 

- Phát hành giAy m&i theo dung thành phn. 

- ChuAn bj dja dim, phông san khAu, photo tài lieu, dam bão co sO v,t chAt cho 
cong tác to ch'Lrc tp huân dugc chu dáo. 

3. B phn Tài chInh: 

- Phi hcip Bô phn Chinh sách pháp lut tham miru dr tni, hthng dn quyt 
toán kinh phi to chcrc lOp t.p huân theo quy dnh. 
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4. B phn Tuyên giáo: 

- Thông tin dn phóng viên báo dài tham du dua tin. 

- Quay phim, chiip ãnh, vit tin bài dàng trén trang thông tin din tCr va các 
trang mang xã hi cüa ca quan. 

5. Cong doàn co' sr trtrc thuc: 

-Thông tin dn cp Uy, Thii truàng co quan, dmi vj v ni dung t.p huân nhäm 
tao diêu kin dê Ban Chap hành cong doàn, Ban Thanh tra Nhân dan tham dir dam 
bão chizcing trinh tp huân. 

- Trén c si ni dung dtrçc tp hun, to chirc quán trit lai các nôi dung duçic 
hurng dan trong toàn the Ban Chap hành, Ban Thanh tra Nhân dan, can b, cOng 
chüc, viên chirc, doán viên, nguâi lao dng tai Co quan, to chIrc, don vj duçc näm 
dé tao hiu qua dOng b trong boat dng thanh tra, kiêm tra, giám sat vic thirc hin 
các quy djnh pháp lu.t và quy chê dan chü cor  sâ. 

Trên day là K hoach t chüc tp hun nghip vi Ban Thanh tra Nhân dan näm 
2022 cüa Lien doàn Lao dng thành phô ThU DUe; các bô phn duçc phân cong và 
cOng doàn cci sâ tap trung thirc hin dam báo ni dung ké hoach dã dé ra. 

Noi nhãn: 
- TT-Ban CSPL LDLD Tp.HCM; 
- TT TU Tp.Thü Dire; 
- BDV TU Tp.Thü Dire; 
- Cap üy, Thu tnrâng COCS trirc thuc; 
- CDCS truc thuôc; 
- Li.ru VT, CSPL. 
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