
I JEN DOAN LAO DONG  TP. HO ci-il MTh}I CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VflT NAM 
LIENDOANLAODQNGTHANHPHOTHUJJUC Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

So: 1O1/KH-LDLD Tp. Thi.D&c,ngày 21 thangllnam 2022 

KE HO3CH 
To churc di hi Cong doàn thành phE Thu Du'c 1n thir I 

nhiêm k' 2023 - 2028 

Can cü Diêu l Cong doàn Vit Nam. 

Can cü K hoch s 30/KH-LDLD ngày 05 tháng 5 näm 2022 cüa Lien 
doàn Lao dng thành ph H ChI minh v t chüc di hi cong doàn các cap 
tiên ti Di hi XII Cong doàn thành phô Ho Chi Minh, nhim kS'  2023 - 2028. 

Thçrc hin Thông tn s 09-TTr/TU ngày 15 tháng 6 nãm 2022 cüa Ban 
i'hithng vi Thành üy Thu Düc v lânh do dai  hi cong doàn c sâ, tién ti 
I)i hi Cong doàn thành phô Thu Dirc l.n thr I nhim k' 2023 - 2028. Ban 
Thtthng vli Lien doàn Lao dng thành ph Thu Drc ban hành k hoach t chrc 
di hi Cong doàn thành phô Thu Di'rc ln thir I, nhim k' 2023 - 2028, nhu 
sau: 

I. MuC  fJICH, YEU CAU 

1. Dai  hi cong doàn thành ph Thu Düc là dqt sinh hot chInh trj sâu 
rông, dan chU, là ngày hi cüa can b, doàn vien cOng doàn và cüa to chirc 
cong doàn, theo phLrang châm: "Dói mài - Dan chi - Doàn kêt - Phát trién ". 

2. Di hi cong doàn có nhim vi tng kt, dánh giá vic thirc hin nghj 
quy& dai hôi cong doàn nhim kS'  qua, xây dimg phucing htxàng hott dng cüa 
nhim k$' mOi. Quán trit, cit the hoá Nghj quyêt Di hi Dãng toàn quOc lan 
thCr XIII, Nghj quyt s 02-NQ/TW ngày 12 tháng 6 nàm 2021 cüa B ChInh 
tr ye "Dôi mcii to chirc và hot dng cia Cong doàn Vit Nam trong tlnh hmnh 
rnOi", Chi thj s 13-CT/TW ngày 17 tháng 01 näm 2022 cüa Ban BI thu v 
lành do di hi cOng doàn các cp và Dai  hi XIII Cong doàn Vit Nam, Nghj 
quyt Di hi Dâng toàn quc lAn thtr XIII, Nghj quyêt Dai hi Dãng b Thành 
phô lan thir XI, Thông tn s I0-TTr/TU ngày 18 tháng 4 näm 2022 ci1a Ban 
'l'hLrng vçi Thânh u v länh do di hi cOng doàn các cAp, tiên tui Di hi 
COng doàn Thành ph Ho ChI Minh lAn thu XII nhim kS'  2023 - 2028, 
Chuang trInh hành dng cOa Thành üy v thrc hin Nghj quy& s 02-NQ/TW 
ngày 12 tháng 6 nãm 2021 cOa Bô Chmnh trj, Thông tn sO 09-TTr/TU ngày 15 
tháng 6 närn 2022 cüa Ban This&ng viii Thành üy Thu Duc v lânh dto di hi 
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cong doàn cci sâ, tin tâi Dai  hi 1n thir I Cong doàn thành phO Thu Due 
nhim kS'  2023 - 2028. 

3. Kiêm diem vai trô lãnh dao  cüa t.p th Ban Thuông vv, Ban Chip hãnh 
cOng doàn nhim kS'  qua và bâu Ban Chp hành cong doàn nhim k mâi nh&ng 
can b phâi dam báo tiêu chun, diu kin, thirc sir tiêu biu v tn tue,  phãm chit, 
nAng hrc, uy tin dáp ung yêu câu länh dao  phong trào, boat dng cong doãn trong 
tlnh hinh mói, thirc hin thang igi nghj quyt dai  hi dê ra. 

4. Di hi cong doàn phãi tip tllc di mói nti dung, hInh thüc theo humg 
thiêt thrc, hiu qua, coi tr9ng chAt krqng, tiêt kim ye thai gian, kinh phi, phii 
hgp vâi co quan, don vj, doanh nghip và din bin djch Covid-19, dông thii 
dam bâo dung tin d. 

II. NO! DUNG, PHUO'NG THUC, THI GIAN TO CHU'C i 
HQI 

1. Ni dung 

Thâo lun, thông qua báo cáo cüa Ban ChAp hành lam thai Lien doàn Lao 
dng thành phô Thu Dirc, nhim kS'  2017 - 2022, trInh Dai  hi lAn thu I Cong 
doàn thành ph Thu Dirc; quyt djnh các chi tiêu, phuung huàng, nhim vii vâ 
các giãi pháp trong nhim k' 2023 - 2028. 

BAu Ban ChAp hành Lien doàn Lao dng thành ph Thu Dirc khóa I, nhim 
kS' 2023 - 2028; bâu dai  biêu di dir Dai  hi Cong doàn thành pM Ho ChI Minh 
khoá XII. 

Tng hcp kin nghj cUa doàn viên cOng doãn, ngLthi lao dng thành phô 
Thu Due vói Lien doàn Lao dng thành pM Ho Chi Minh nói chung, vui 
Thành üy Thu Dirc, Uy ban nhân dan Thành phô Thu Duc nói riêng ye nhng 
van dê lien quan den quyn và Igi ich hcip pháp, chInh dáng cüa doàn viên cOng 
doàn, ngithi lao dng. 

2. Thôi gian và phuong thfrc dii hi 

Dai hi Cong doàn thánh pM Thu Due dugc tiên hành vào dãu qu III 
nãm 2023, ci th: Dai  hi cong doàn thánh pM Thu Due dugc to chüc sau khi 
hoàn thành dai  hi cOng doàn co Su và xong truOc 3 1/7/2023. Thai gian dai  hi 
khOng qua 1,5 ngày. 

3. Báo cáo chInh tn và thão luân ti di hi 

3.1. Báo cáo chInh trj trInh dai  hi 

Báo cáo trInh dai  hi phái dánh giá dung, thang thAn, trung thirc, khách quan, 
toàn din thrc trng tInh hInh cong nhân, cong chüc, viên chuc, ngLri lao dtng Va 
kêt qua thirc hin nghj quyêt dai hi cOng doàn; khàng djnh kt qua dat  dugc cüa 
t chrc cong doàn, cua giai cAp cOng nhân di vâi qua trInh xây dirng vã phát 
triên cüa thánh pM Thu Due; vai trO, kt qua iãnh dao, chi dao  cüa Ban ChAp 
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hành, Ban Thithng vi trong nhim k qua; dng thñ dánh giá kt qua triên khai 
thirc hin các nhirn vt tr9ng tam ma Nghj quyêt cüa Ban Thung v11 Lien doàn 
Lao dông thành pM Thu Düc d ra. Vic xây dirng van kin dai  hi phát huy dan 
chü, trI tu cüa dông dão can b, doàn viên cong doàn dê dánh giá dung kêt qua 
dt du'?c, uu dim, hn ch, khuyêt diem trong cong tác xây dimg tO chic cong 
doan, to chrc thçrc hin các nhim vçt cüa cong doàn Va phong trào cong nhân, 
cOng chrc, viên chüc, nguôi lao dng trong nhim kS'.  Tü do, lam rO nhttrig hn 
ch& yu kern và nguyen nhan (chü quan, khách quan), n1t ra bài h9c kinh nghim 
dé nhiêm kS'  rnii thi.rc hiên tot horn. 

Phuung hithng, mvc  tiêu, chi tiêu, các nhim vii và giãi pháp trong nhim 
k5' tâi phâi barn sat nhirn vil, quyn hn theo quy djnh cUa Diêu 1 Cong doàn 
Viêt Nam; chu'cing trmnh hành dng cüa cp üy cüng cap; Nghj quyêt Di hi 
Cong doán các cp. Trong do, nghiên ciru xây dmg các nhim vi tr9ng tam 
mang tInh nhim kS'  d trInh dui hi; hott dng cong doàn can tp trung vào dti 
din, chãrn 10 và bão v quyên và igi Ich hcip pháp, chInh dáng cüa doàn viên và 
ngi.thi lao dng, cong tác phát trin doàn vien, nâng cao chat luqng di ngü can 
b cong doàn và xây drng t chirc cOng doãn vUng manh  (báo cáo tong kêt phâi 
có các phii lc  v s lieu d minh hog). 

3.2. Tháo luãn tai  dai hôi 

Tp trung tháo lun các thách thirc dt ra di vOi t chuc cong doan trong 
tInh hInh mâi, các muc tiêu, chi tiêu, nhim v11, giái pháp dOi mi tO chuc và 
ni dung hoat dng cOng doan, các chrcmg trInh dt phá, chxong trInh hành 
dng mang tmnh nhim kS'  i dja phuong, don vi;  M sung nhQ'ng ni dung quan 
tr9ng can thrçic cOng doàn quan tam giãi quyt và các giái pháp nâng cao cht 
krçmg hot dng cong doàn, nâng cao ch.t luqng di ngü can b, doàn viên 
Côngdoàn Thành pM. Tham lun ti dai  hi cn tham gia tr1rc tip, b6 sung 
các van dé cu the vào các van kin dai  hi, tránh vic báo cáo thành tIch. 

Tang cuOng thão lun nhOm, tháo 1un t và khuyn khich tranh lun v 
nhQng vn d cOn có nhiu kin khác nhau. 

Trong truO'ng hçp cn thit khuyn khIch to chuc dOi thoai vâi ngui sir 
dung lao dng, chuyên mOn hoc chInh quyn dng cp v nhthig v.n d có lien 
quan den quyen và Igi Ich hgp pháp, chInh dáng cüa doan viên vâ ngui lao dng. 

3.3 Môt so yêu cu cüa di hi 

Báo cáo trInh di hi c.n ngân g9n, có ph 1c s lieu cii th dé phân tIch, 
dánh giá nhCrng két qua dat  di.rgc trong nhim kS',  dOng thi phân tIch lam rO 
kêt qua triên khai thirc hin các Chuong trInh hoat  dng cüa COng doan Thành 
phö, Dai  hi xii Cong doàn Thãnh ph6 H Chi Minh; phân tIch nhng han 
chê, yêu kern vâ rut ra các bài h9c kinh nghim. 
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Phixcmg huàng, chi tiêu và các giâi pháp trong nhim kS'  ti phâi barn sat 
chirc nãng, nhim vii theo quy djnh cüa Diu I Cong doàn Vit Narn; Ngh 
quyt cüa Thành üy Thu Dirc; Nghj quy&, chi do cUa Ban Chip hãnh cong 
doàn thành phô H Chi Minh; trong dá, chü trQng cong tác phát triên doàn 
viên, xây dirng to chüc cong doàn vng mnh, di din chãrn lo bão v quyn, 
igi Ich cüa doàn viên và ngthi lao dng. 

Không thirc hin tham lun theo hInh thirc báo cáo thành tIch, cn tp 
trung thão 1un các thách thüc dt ra di vth t chirc cong doán trong th?i kS' 
mOi, các chi tiêu, nhim vi, giái pháp, phucmg thirc to chirc vá ni dung ho?t 
dng cOng doàn a cci quan, dcin vj. 

Tham gia tháo 1un các ni dung d xut sCra dôi, b sung Diu 1 Cong doàn 
VitNarn. 

in. CONG TAC CHUAN BI BA! HQI 

1. Thành Ip các tiu ban chuân bi dai hôi: 
1.1. Thành 1p tiêu ban nhãn sir: 

+ Thành 1p Thiràng try'c tiéu ban nhán sy'. 
1. B/c Nguyn Thj Hng Nhung - TUV, ChO tich LDLD - Tri.râng ban 
2. B/c Nguyn Thj Ng9c Hucmg - Phó ChO tjch LDLD - Phó ban 'FT 
3. B/c Nguyn BInh Cii&ng - Phó Chii tjch TT LDLD - PhO ban 
4. B/c Tr.n Phixrc Hung - Phó ChCi tjch LDLD - Thành viên 
5. B/c D Thj Thu Hin - Phó Chii tjch, CN UBKT - Thành vién 
6. B/c D Thành Non - Chuyên trách LDLD - Thành viên 

+ Thành 1p  thành viên td giip vic tiéu ban nhán sy'. 

7. B/c Nguyn Th Tuyn - UVTV, ph trách to chUc - Thành vién 
8. D/c Nguyn Ng9c Bâo Châu - IJVTV, Phó CN UBKT - Thành viên 
9. D/c Phii Thüy Binh - UV BCH LDLD - Thành viên 

Tiêu ban nhân sr CO nhim vii xây drng dê an chuân bj nhân s17r Ban Chap 
hành, Ban Thining vii; nhân sr Oy ban kiêm tra LDLD thành phô Thu Dirc; 
nhân sir bu dai  biêu dir dai  hi cOng doàn thành ph H ChI Minh. 

Chü trI xây dirng phuong an trInh Ban Chip hành v co cu s krçng, 
thành phân di biêu dçr di hi cOng doàn thành phô Thu Di.rc; sO lt.rcing Va CO 
c.0 di biu phân b cho tmg don vj trrc thuc. 

Hixâng din, chi dao  cOng doàn co sâ v chu.n bj nhân sçr d bu cr ti di 
hi, hi ngh cOng doán co sa. 

Tiêp nhn h so cüa cOng doàn cci sO v kt qua bu cu di biêu dir d?i 
hi; nghiên cru, dçr tháo báo cáo thrn tra tir cách di biêu (di h)i, hi nghj, 
hi nghj di biu). 

Chun bj dr tháo van ban, tài 1iu phiic v1i cong tác bAu cCr (bAu Ban Chap 
hành và bu dai  biu dir di hi cOng doàn thành phO Ho ChI Minh). 
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Chun bj tài 1iu phiic vi bu cr tai  hi nghj Ban Chap hành 1n thi nht 
(bâu Ban ThLthng vii Va CáC chüc danh chü chôt trong Ban Chap hành; bâu Uy 
ban kiêm tra vã Chü nhim Uy ban kiêm tra). 

1.2. Thành 1p  tiêu ban ni dung: 
± Thành 1p Thu&ng tryc tiêu ban n5i dung. 

1. DIe Nguyn Thj Hong Nhung - TUV, Chü tjch LDLD - Tri.râng ban 
2. D/c Nguyn DInh Ci.thng - Phó Chü tjch LDLD - Phó ban TT 
3. DIe Nguyn Thj Ng9c Hung - Phó ChU tjch LDLD - Phó ban 
4. Die TrAn PhuOc Hing - PhO Chü tjch LDLD - Thành viên 
5. DIe Nguyn Van Dang - Phó Chü tch LDLD - Thành viên 
6. D/c D Th Thu Hiën - Phó Chü tjch, CN UBKT - Thành viên 

+ Thânh lcp thành viên td gizp 

1. DIc Lê Chüc Triêu Thüy 
2. DIe Nguyn Thj Tuyn 
3. DIe Nguyn Ng9c Bão Châu 
4. DIe H Thi Thu Hin 
5. DIe Nguyn Thanh Thüy 
6. D/c Di.rcmg Châu Nam 
7. D/c Phi Thiiy BInh 
8. DIe D Thành Non 
9. DIe Hoáng Thj Kim Hucng  

vic tiu ban ni dung. 

UV. BTV, K toán tru?lng 
UVTV, phii trách t chrc 
UVTV, phó CN UBKT 
UVTV, phv trãch NC 
UV. BTV, phv trách VP 
UV BCH LDLD 
UV BCH LDLD 
Chuyên trách LDLD 
Chuyên trách LDLD 

- Thành viên 
-Thànhviên 
- Thành viên 
- Thành viên 
- Thành viên 
- Thành viên 
- Thành viên 
- Thành vién 
- Thành viên 

lieu ban ni dung có nhirn vi chü trI xây dmg dir thão báo cáo kêt qua 
hoit dng cong doàn nhim kS'  qua; phiscmg hixâng nhim vçi nhim k' ti; báo 
cáo kiêm diem cüa Ban Chip hành cong doán thânh ph Thu Due. 

ChU trI chuân bj ni dung thy kin tham gia ti dai  hi cong doàn c sâ 
vào các dr thão báo cáo ct.a Lien doàn Lao dng thành phô Thu Dirc; tiêp thu 
kiên tharn gia và hoàn thin dr tháo các báo cáo, truYc khi trInh dai  hi; to 
chrc lay kiên can b doàn vien, cOng doàn các cap vào Diu 1 Cong doàn 
st.a dôi, bô sung. 

Chuân bj các van ban v qui ch di hi; chucing trInh di hi; chucing 
trmnh diêu hành cUa doàn chCi tjch dai  hi; phát biu khai mac,  b  mac,  và dir 
thão nghj quyêt dii hi. 

1.3. Tiêu ban tuyên truyn: 
+ Thành 1p Thuing tryv tieu ban tuyên truyn. 

1. DIe Trn Phuàc Hung - Phó chü tjch LDLD 

2. D/e Nguyn Thj Ng9c Hi.rcng - Phó chü tjch LDLD 
3. D/c Nguyn Thanh Xuân - PhO chü tjch LDLD 
4. DIe L Nguyn Minh Phüc - UVTV, phu trách TG 
5. DIe Hoãng Thj Kim Hixcing - Chuyên trách LDLD 
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+ Thành 1p Thành viên to gftp vic tuyên truyn. 

6. Doàn Phiwng Thão - UVTV, phi trách CSPL - Thành vién 
7. D/c D Thành Non - Chuyên trãch LDLD - Thành viên 
8. DIe L Qu6c Tài -PhOGDNVHLD - Thành viên 
9. DIe Nguyn Thành Tam - Chuyên trách NVH - Thành viên 

Chü tn xây dirng kê ho?ch tuyên truyn (truOc, trong và sau dai  hi); xày 
dirng d cicing tuyên truyn miic tiêu, nhim viJ, nghia cüa di hi. 

Hithng dn cong doàn co s& t chirc các phong trào thi dua chào mirng di 
hi cong doàn cüng c.p và di hi Cong doàn thành ph ThU DUe; tO chi:rc cac 
hoat ding van hoá van ngh, th thao, các cuc thi 

Thirc hin các hInh thi:rc tuyên truyn v di hi theo kê hoch; biêu 
duang các guo'ng tp th và cá nhân din hInh tiên tin, có thành tIch xuât sac 
trong phong trào CNVCLD và hot &ng cOng doàn. 

Thirc hin clip phim tu 1iu phic vli cho dti hi. 

1.4. Tiu ban ti chá'c và phyc vy 

+ Than/i Ip T/zwöng try'c tku ban. 

1. DIc Nguyn Thj NgQc Hiro'ng 
2. DIe D Thi Thu Hin 
3. D/c Lê ChUc Triu ThUy 
4. D/e Nguyn Thj Tuyn 
5. D/c D Thành Non  

- Phó chü tjch LDLD 
- Phó chü tjch, CN UI3KT 
- UV. BTV, Kê toán trn&ng 
- UVTV, phii trách t chUc 
- Chuyên trách LDLD  

- Tru'ing ban 
- PhO ban TT 
- Phó ban 
- Thành viên 
- Thành viên 

+ Thành 1p Thành viên t gizp vic. 

6. Doàn Phwing Thão 
7. DIc Dtrnng Châu Nam 
8. DIe PhU ThUy BInh 
9. D/e Li.rcng Thj Liiu Luyen 
10. DIe Dixcing Thành Danh 
11. D/e Nguyn Thj M Loan 
12. DIe Nguyn T. Nhu Khisang 

- Thành vi en 
- Thành vien 
- Thành viCn 
- Thành vi en 
- Thãrih vi en 
- Thành viêii 
- Thành viell 

- UVTV, phii trách CSPL 
- Chuyên trách LDLD 
- Chuyên trách LDLD 
- Chuyên trách LDLD 
- Chuyên trách LDLD 
- Chuyên trách LDLD 
- Chuyên trách NVH 

Tiu ban t chUc và phiic vv di hi có trách nhim tham mu'u ljch trInh 
tiên d Di hi, chucing trInh chi tiêt các phiên dai  hi, phân cong chi tit thirc 
hin dai  hi báo cáo tin d thrc hin di hi cho Thi.thng tnrc LDLD thành 
phO ThU DUe vào thU 2 hang tuân, len kjch bàn chi tit, d clxang chi.rcing trInh 
van ngh phiic vi dti hi theo chU d r các. 

Tp hcip, in chu.n bj các 1oi tài 1iu phát hành ti di hi. 

Chun bj dja dim, co s vt chit (trang tn hi tnrng, bàn gh& am thanh, 
ánh sang, thUng phiêu, phucng tin phiic vi kim phiu...) dáp Ung yCu cAu 

6 



phiic vi qua trInh din ra di hi cong doàn thành ph Thu Dirc ln thir I, 
nhim k' 2023 — 2028 darn bão cong tác an ninh trt tir. 

Nghiên cü'u, d xut v s luçvng, thành phn di biêu khách mcii; phát 
hành van bàn triêu tp dai biu chInh thirc, giây m1i di biu tham dr di hi, 
qua tang di hi dai  biêu khách môi. 

Ltp dii trii và quyt toán kinh phi di hi, len so d vj trI dai  biu d,r dti 
hi, chuân bj Cong tác phc viii dai  biu di hi nhu ch d an ung, nghi ngoi, 
phuong tin di li. 

2. Cong tác chuãn bj nhân sty 

2.1. Co c.u, s krng Ban Chip hành Lien doàn Lao dng thành phô Thu 
Düc 

v c cu 

Ban Chp hành Lien doàn Lao dng thành ph Thu Düc can có so krçing 
hap I, cci câu darn bâo tInh di din cüa doàn viên theo các 1mb virc cong tác, 
dja bàn hot dng, dê dáp trng yêu cãu cüa vic lãnh dao, triên khai to chirc 
thtrc hin kjp thyi nghj quyêt cüa cong doàn den vâi doàn viên, ngithi lao dng. 
COng tác chuãn bj nhân str thirc hin dan chü, khách quan, cong khai, dung 
nguyen tac. 

Cn quan tarn ca cau nhthig dng chj trlx&ng thành tr thirc tin phong trào 
cOng nhân, cOng chirc, viên chirc, ngu1i lao dng và hoat dng cong doàn, am 
hiêu sâu sac tlnh hInh cong nhan lao dng và doanh nghip; can có 3 d tuOi dê 
háo darn tInh kê thra, phát triên, bao gOm: 

- DLrói 40tuôi. 
- Tir 40 den duOi 50 tuôi. 
- Tix 50 tuOi trà len. 

Quan tarn Co cau can b tré tuM, can b ncr, phn du có ti 1 nir tharn gia 
Ban Chap hành dat  ttr 35% trO len. Coi tr9ng CO CâU doàn viën uu tü tr1rc tiêp 
san xuât, là ngthi dan tc thiêu sO (noi có dOng doàn viên dan tc thiêu so), 
ng.ri ngoâi dãng trong caC thành phân kinh tê. 

Vê s krçmg üy viên Ban Chip hành Lien doàn Lao dng thành ph Thu 
Dirc nhiêrn kS'  2023 - 2028 

Ban Chap hành Lien doàn Lao dng thành ph Thu Düc nhirn k5i 
2023 - 2028 không qua 27 ciy viên. 

2.2. COng tác nhân six 

Cong tác nhân six dai  hi cOng doàn thrc hin theo hung dn cüa Doàn 
Chü tjch TOng Lien doàn Lao dng Vit Nam, Lien doàn Lao dng thành ph 
110 ChI Minh. 
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3. S 1ung di biêu di hi và bãu di biêu diy di hi cong doàn thãnh 
ph H ChI Minh 

3.1. S hrqng di biu chInh thüc cña dui hi cong doàn thành phó ThU Düc 
do Ban Chp hành Lien doàn Lao dng thành phc ThU Dirc quyt djnh, ti da nhu' 
sau: 

Dai hi Lien doàn Lao dng thành ph ThU Dirc nhim kS'  2023 — 2028 
không qua 300 di biu. Trithng hgp cn tang them s !irng dai  biu chInh 
thirc vtxqt qua s 1ung néu trên thI phãi &rqc Lien doàn Lao dng thành ph 
Ho ChI Minh xem xét dông , nhixng không vuçYt qua 10%. 

3.2. Cong tác bu cir di biu dr dai  hti cong doàn thành ph Ho ChI 
Minh và kim tra ti.r cách dai  biu 

Cong tác bâu ci:r di biu dr di hi Cong doàn thành ph Ho ChI Minh và 
kiêm tra tr cách dai  biêu thirc hin theo quy dnh cUa Diu 1 Cong doàn Vit 
Nam, Hucng dn so O3IHD-TLD ngày 20/02/2020 cUa Doàn ChU tjch Tong 
Lien doàn Lao dng Vit Nam ye hu&ng dn thi hành Diêu l Cong doàn Vit 
Nam và các quy djnh khác có lien quan. 

Mt s vn d cAn urn khi bAu doàn d?i  biu di dir dai  hi COng doàri 
thành phô Ho ChI Minh. 

Di biu di dir dai  hi cOng doàn thành ph H Chi Minh dixgc bAu theo 
s lixgng phân b cUa Lien doàn Lao dng thành ph6 Ho ChI Minh. 

Phâi là nhtng can b, doàn viên Co phAm chAt, nãng hrc tiêu biêu cho phong 
trào cong nhân,viên chirc và hot dng cong doàn, cho trI tu cUa tp th doàn 
viên, CNVCLD; có khã näng linh hi, dóng gop vào các nghj quyt và sir thãnh 
cOng cUa di hi. 

CAn cO c cAu hçip l2 theo d.c dim cii th cUa tüng dcm vj, ti'ing ngành, 
doàn viên trrc tiêp san xuât, dai  din cho các thành phân kinh tê, di biêu là 
rnr. 

4. Dai biêu khách mOl 

S luçing dai  biu khách mi dir dai  hi cOng doUn khOng qua 20% tng 
s dai  biu chInh thic d.i hi, tri.thng hqp di biêu khách mi vu't qua so 
li.rqng quy djnh thI phài thrgc sr dng cUa Lien doàn Lao dng thành ph H 
ChI Minh. 

5. Kinh phi to churc di hi 

Ngun kinh phi t chrc dai  hti cong doàn duc sir diing tir nguôn tài chInh 
cong doàn, tü ngun h trq cUa cap Uy, chInh quyn, co quan chuyen mOn, các 
t chüc, doanh nghip, vói tinh thAn thiêt thrc, hiu qua, tit kim. 
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Can cir quy dnh hin hành, Lien doàn Lao dng thành ph Thñ fXrc 1p dir 
toán tang th kinh phi chi di hi trInh Lien doàn Lao dng thánh phô Ho ChI 
Minh phé duyt. Ch d chi di hi Lien doàn Lao dng thành phô Thu fXrc 
thirc hin theo huâng dn cüa Tong Lien doàn, 

IV. TO CH1C THVC HIIN 

1. Lien doán Lao dng thành ph Thu Drc có trách nhim triên khai thirc 
hin Thông tn cüa Thành üy v dai  hi cong doàn các cap tiên tth di hi Cong 
doàn thành phô Thu DCrc lan thir I, nhim kS'  2023 -2028; báo cáo Ban Thu?mg 
vy Thành üy Thu Dirc d xây dirng k hoch và h.ràng dn to chirc di hi cong 
doãn Co sâ tin tâi dai  hi cong doân thành phô Thu Due. Coi tr9ng chat luçmg, 
thit thçrc, tit kim, tránh phô trueing hInh thtrc; dông th?ii báo cáo kêt qua to 
cht.'rc di hi cong doàn cci sâ v Lien doàn Lao dng thành phô Ho ChI Minh 
theo tin do k hoach. 

2. Lien doàn Lao dng thành ph Thu Drc 1ira ch9n cong doàn co so khu 
virc ngoài Nhà nt.rOc to chuc di hi dim có bâu trrc tiêp chü tjch cong doàn co 
so ti dti hi; huó'ng dn to chi:rc di hi cong doàn co sO, chju trách nhim 
tri.rOc Ban ThuOng vy Thành iy ThCi Dirc và Lien doàn Lao dng thành phô Ho 
ChI Minh trong vic chi do di hi cOng doàn Co sO ngoài khu virc Nhà nuOc 
neil không có to chOc Co sO dáng. 

3. Qua trInh chun bj di hi, Ban Thtx&ng vy Lien doàn Lao dng thành 
phô Thu Dirc báo cáo vOi Ban ThixOng vy Thành üy Thu Due dê tranh thu sir 
lành do, chi do trong sut qua trInh th chirc Di hi. 

4. Di hi diem CDCS thrçc tO chOc tnrOc ngày 31 tháng 10 näm 2022, 
d có thOi gian rut kinh nghim cho vic chun bj và t chi:rc dai  hi 0 các 
CDCS khác duc tt hon. 

5. Trang thông tin din tO' Lien doàn Lao dng thành phO Thu Due can 
chü dng, tIch circ cp nht kjp thai, dang tái các thông tin, hInh ãnh, van kin 
di hi, dy' tháo Diêu 1 sO'a dôi, b sung, nhm tuyen truyn, ph bin, 1.y ' 
kiên rOng rai can bô, doàn viên vào các van kiin di hi cong doàn, gop phn 
dê di hi cong doàn co sO tin tOi dai  hi COng doàn thành ph Thu Due lAn 
thu I, nhim kS'  2023 — 2028 duc thành cOng t6t dçp. 

6. Giao cho B phn To chO'c Lien doàn Lao dng thành ph Thu Düc chci 
trI, phôi hp vOi Van phOng, Uy ban kim tra và các b phn chuyên d Lien 
doàn Lao dng thành ph Thu Due tham mru t chüc trin khai thirc hin các 
ni dung k hoach d ra. 

Trên day là k hoch th chO'c Dai  hi Cong doàn thành ph ThO Due lan 
thO' I, nhim kS'  2023 - 2028. Ké hoach nay bô sung them cho Kê hoch so 
53/KH-LDLD ngày 24 tháng 6 näm 2022 cOa Ban ThuOng vi LDLD thành 
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I A NTHUNGVU 
THA 

o BAMCHAPHANH 

- uN ooA LAO DOHO 

THANH PHO  J 
THU inlc 

4,  -  I 
Thi Hông Nhung 

H 

n 

ph Thu Due v vic t chirc Dti hi Cong doàn thành ph Thu Düc 1n thir I, 
nhiém kS'  2023 - 2028; 

Ncyi nhân: 
- Thng trirc LDLD Tp.HCM; 
- Ban T chrc LDLD Tp.HCM; 
- Ban Thrông vii Thành u Thu Drc; 
- Các Ban XD Dáng, Vp, UBKT Thành u Thu Due; 
- U viên Ban Chap hành LDLDTP Thu Due; 
- Cong doàn ca sâ trirc thuc LDLDTP Thu Dirc; 
- Các b phn chuyên dê LDLDTP Thu Dt'rc; 
- Bàn tin thành phô Thu Dcrc; 
- Lru. 
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