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9 A •A A 9 Kinh grn: COCS trrc thuyc Lien doan Lao d9ng thanh pho Thu Dirc 

Can cü Cong van s 133 3/LDLD ngày 13/12/2022 cüa Lien doàn Lao dng 
thành phô Ho ChI Minh ye chi do to chüc hi nghj can b, cong chirc, viên chirc, 
ngrYi lao dng näm 2023. 

D vic trin khai thirc hin quy ch dan chü ca sà t.i nai lam vic thông qua 
tO chirc Hi nghj ngii?ii lao dng, Hi nghj can b, cong chirc, viên chirc nãm 2023 
theo dung quy djnh. Ban Thi.rng vii Lien doãn Lao dng thành phô Thu Drc yêu 
câu CDCS trrc thuc phôi hçip Thu tnrâng Ca quan, dan vj, ngu?ii str diing lao dng 
to chüc Hi nghj can b, cong chi'rc, viên chüc; Hi nghj ngi.ri lao dng näm 2023 
vài ni dung cii the nhu sau: 

1. To chile hi nghj can b, cong chfrc, viên chu'c 

Di v(ñ các Ca quan, dan vj hành chInh sir nghip: Vic t chirc Hi nghj Can 
b, cong chirc, viên chüc, ngtthi lao dng näm 2023 thirc hin theo quy djnh cüa 
Nghj djnh 04/20151ND-CP ngày 09/01/2015 cüa ChInh phü ye thirc hin dan chü 
trong hoat  dng cüa cci quan hành chinh sir Nhà nithc và don vj sir nghip cong lip. 

Thai gian thirc hin ch.m nht dn 31/12/2022. 

2. T chirc hi ngh ngurôi lao dng và t chfrc &i thoi ti doanh nghip 

Vic to chirc Hi nghj Ngtthi lao dng và d& thoi tii doanh nghip n.m 2023 
thrc hin theo quy djnh cüa Nghj djnh sO 145/2020/ND-CP ngay 14/12/2020 cüa 
Chinh phtt Quy djnh chi tiét và hisó'ng dan thi hành mt sO diêu cüa Bô Lu.t Lao 
dng ye diêu kin lao dng và quan h lao dng. 

Th?yi gian tO chuc Hi nghj Ngi.rii lao dtng: Khuyên khIch các doanh nghip 
to chüc hi nghj (cóthê trirc tiêp ho.c trirc tuyên nhi.rng phài có biên ban ghi li ni 
dung hi nghj) và tO chüc xong triiác ngày 3 1/3/2023, trong trumg hçip l do 
chInh dáng thi có the kéo dài th?yi gian to chuc hi nghj, nhi.rng cUng khOng qua ngày 
3 1/5/2023. 

3. Hot dng Ban Thanh tra nhân dan 

Thirc hin theo quy djnh cüa Lut Thanh tra näm 2010, Nghj djnh so 
159/2016/ND-CP ngây 29/11/2016 cüa ChInh phñ quy djnh chi tiêt mt sO diêu cüa 
Lust Thanh tra ye to chüc và hot dng cüa Ban Thanh tra nhân dan, Hixâng dn so 
27/I-ID-LDLD ngày 06/12/2022 cüa Lien doàn Lao dng thành phO Thu Dirc. 



Ban Thithng vi Lien doàn thành ph Thu Düc d nghj Ban Chap hành CDCS 
phôi hqp to chirc triên khai thirc hin và g1ri ho so' to chrc hi nghj ye Lien doàn Lao 
dng thành phô Thu Dirc (qua d/c Dixcing Châu Nam 0933.405.435 - b phn ChInh 
sách - Pháp 1ut) chm nhât 05 ngày lam vic sau khi to chirc hi nghj. 

4. H1 so gfri v b phn ChInh sách pháp I4t: thirc hin theo HuOng dan so 

29/HD-LDLD ngày 13/12/2022 cüa Lien ctoàn Lao ding thành phô Thu Düc ye to 

chüc hi nghj can b, cOng chüc, viên chüc, ngi.r?i lao dng näm 2023. 

Noi nhãn: 
- Ban CSPL LDLD TP.HCM "b/cáo"; 
- BCD QCDC TP Thu Dire "b/cáo"; 
- Ban Dan Vn Thành üy Thu Dirc "b/cáo"; 
- Phông Ni vu TP Thu Dire "p/hqp"; 
- Phong LD-TBXH TP Thu Dire "p/hçp" 
- Thing trirc LDLD TP Thu D(rc; 
- CDCS các dcn vi trrc thuOc; 
- Trang TTDT LDLD TP Thá Dire; 
- LLru: VT, (CSPL; CN-14b) 

TM. BAN THIX€ING VIJ 
PHO-; H THUONG TRUC  3- 
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