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Cong doan thanh pho Thu Dire, nhiçm ky 2023 - 2028 

Can ci:r Diu L Cong doàn Vit Nam. 

Can ci K hotch s 30/KH-LDLD ngày 05 tháng 5 näm 2022 cUa Lien doàn 
Lao dng thânh ph H ChI Minh v t chi:rc dai  hi cong doàn co sO tiên tOi Di 
hi XII Cong doàn thành ph H ChI Minh, nhim k' 2023 — 2028; 

Thirc hin Thông tn s 09-TTr/TU ngãy 15 tháng 6 nàm 2022 cüa Ban 
Thuing vy Thành iy ThU Dirc v lãnh do dai  hi cong doàn co sO, tiên tOi Dii 
hi Cong doàn thành phô ThU Drc thn thi:'r I nhim kS'  2023 — 2028; 

Ban Thtxng vy Lien doàn Lao dng thành ph ThU DUe ban hành k hoch 
to chU'c di hi cong doàn Co sO tMn tOi Di hi 1n thU I Cong doàn thành phô ThU 
DUe, nhim kS'  2023 - 2028, nhj.r sau: 

I. MIJC IJICH, YEU CAU 

I. Dti hi cong doàn là dçit sinh hot chInh trj sâu rng, dan chU, là ngày hi 
cüa can b, doàn viên cOng doàn và cUa t chUc cong doàn, theo phucing châm: 
"DO! mói - Dan cliü - Doàn kIt - Phát triên". 

2. Dti hi cong doàn co sO có nhim vy tng kit, dánh giá vic thirc hin nghj 
quyêt di hi cong doàn nhim kS' qua, xây dirng phucrng huOng hot dng cüa 
nhiêm kS'  rnOi. Nghj quyt s 02-NQ/TW ngày 12 tháng 6 näm 2021 cUa Bô ChInh 
trj ye "Dôi mOi to chUc và hot dng cUa Cong doàn Vit Nam trong tInh hInh 
rnOi", Chi thj so 13-CT/TW ngày 17 tháng 01 näm 2022 cUa Ban BI thu v lành 
dio di hi cong doàn các cp và Di hi XIII Cong doàn Vit Nam, Thông tn so 

-TTr/TU ngày tháng 5 nãm 2022 cUa Ban Thu&ng vi Thành Uy ThU DUe ye lãnh 
do di hi Cong doàn cci sO, tiên tOi Di hi Ian thU I Cong doàn thành pM ThU 
DUe nhiêrn kS' 2023 - 2028. 

3. Kiêm dim vai trO lãnh do cUa tp th Ban Tht.r?mg vi, Ban Ch.p hành cong 
doàn nhim kS' qua và bãu Ban Chip hành cOng doãn nhim kS'  mOi nhU'ng can b 
cOng doàn phãi dam bão tiêu chun, diu kin, thirc sir tiêu biu v trI tue, phtm chgtt, 
näng Iirc, uy tin dáp Ung yêu câu lânh do phong trào, hoit dng cong doàn trong tInh 
hInh mOi, thirc hin thing lcii ngh quyt di hi dé ra. 



4. Dii hi cong doàn phâi tip tiic di mói ni dung, hInh thirc theo hu'ó'ng 
thi& thirc, hiu qua, coi trQng chat lu'çing, tit kim ye thai gian, kinh phi, phii hçp 
vi ca quan, dan vj, doanh nghip vá din bin djch Covid-19, dông thai dam bão 
diing tin d. 

I!. NO! DUNG, PHU'ONG THUC, THffi GIAN TO CHIC DJJ 1191 

1. Ni dung 

Thão 1un, thông qua báo cáo tng k& cong doân nhim kS'  qua; quyt djnh 
chi tiêu, phuang hu'o'ng, nhim vi vá các giãi pháp nhim kS'  mOi phà hçp vâi 
chI, nguyen v9ng cüa doàn viên, ngixôi Lao dng. Ci the hoá các chiLi truong, nghj 
quyt cüa Dãng, nghj quyt cüa Ban Thithng vi1 Thành iLiy Thu Dirc, Lien doãn Lao 
dng thành ph ThCi DiLrc vào nghj quyt dai hi cong doàn co sâ. 

Tham gia kin vào dir thâo van kin dai  hi cong doàn thành ph H Chi Minh, 
thãnh ph Thu Düc. 

Tham gia kin sira dM, b sung Diu 1 Cong doân Vit Nam. 

Bu Ban Chtp hành cong doán nhim k' mai; bAu di biu di dix  dii hi cong 
doàn thành ph Thu fXrc (nu co). 

D xut kin nghj vâi cp üy Dáng, lânh dao  don vi cüng cp v nhCrng van 
dé có lien quan den nâng cao hiu qua chäm lo bão v quyên, igi ich cüa doân viên, 
CNVCLD và hoat dng cong doàn trong thôri gian tOi. 

Ttng hap kin nghj cüa doàn viên, ngu'ô'i lao dng v nhQng van dé lien quan 
den quyn và igi Ich hap pháp, chinh dáng ciLia doàn viên, ngu'ai lao dng và ho?t 
dng cong doàn. 

2. Thôi gian và phurong thfrc Cti hi 

Dai hi cong doàn co sa th chüc bt du tiir thang 12 näm 2022, cii the Dai  hi 
cong doàn Co s& thrçc t chüc và hoán hành truac 3 1/5/2023. Thai gian di hi 
không qua 01 ngày. 

Can ciLr vào thai gian nêu ti miic 2.1 Ban Chap hânh cong doãn co sa xây 
dçrng k hoch di hi cOng doán tai  don vi minh phü hop yiLyj dac  diei, tInh hInh 
ciLia tiLrng co quan, don vj, doanh nghip. Trong d, km 2 mt so truang hap thai 
gian kêt thüc nhim kS'  chênh lch so vai k hoch dai  hi cong doán thánh phô 
Thu Di.rc thI thuc hiên nhu sau: 

Truang hap t chiLrc cOng doàn kt thüc nhim kS'  tru'âc hoc sau thai diem to 
chüc di hi cOng doàn thành phô Thu Düc ma chua thirc hin diêu chinh nhim 
kS' thI cOng doàn co sâ d nghj Lien doàn Lao dng thánh ph Thu DiLrc quyt djnh 
diêu chinh kéo dài hoc rut ngn thim kS'  phü hap vai thai gian ghi trong k 
hoach to chuc di hi cüa cOng doan co sâ. Thai gian kéo dài hoc rut ngn không 
qua 30 tháng. 



Trung hçip to chrc cong doãn dã diêu chinh kéo dài nhirn kS'  qua 30 tháng, 
nhu'ng v.n kt thtic sOm hn thI to chirc di hi tai  thai diem két thüc nhim kS'  và 
to chrc hi nghj dai  biêu theo thai gian ghi trong kê hoch di hi cüa Lien doãn 
Lao dng thành ph6 ThCi Dirc. 

NhQng cong doàn co sâ không dU diu kin th chüc di hi theo hInh thirc 
trlrc tiêp thI tuS'  theo tInh hInh thirc tê Ban Chap hành cong doàn Co sâ quyêt djnh 
hmnh thó'c di hi trtrc tuyn hoc két hçip giQa trirc tiêp và trirc tuyên. 

3. Báo cáo chInh tn và thão luãn tai diii hi 

3.1. Báo cáo chInh trj trInh di hi 

Báo cáo trInh di hi phái dánh giá dung, thing than, trung thrc, khách quan, 
toán din thirc trng tInh hInh cong nhân, cOng chüc, viên chrc, nguai lao dng Va kêt 
qua thi.rc hin nghj quyt dai  hi cong doán; khäng djnh kêt qua dt dugc cüa tO chCrc 
cong doàn, cüa giai cp cong nhân di vi qua trInh xây dirng và phát triên cUa thành 
ph Thu Drc; vai trO, két qua lãnh dao,  chi do cüa Ban Chap hành, Ban ThuO'ng vii 
trong nhirn kSi  qua; dng thai dánh giá kt qua trin khai thirc hin các nhim vii 
trçng tam ma Nghj quyt cüa Ban Thuing vi Lien doàn Lao dng thành phô Thu 
Di:rc d ra. Vic xây drng van kin di hi phát buy dan chü, trI tu cüa dông dão can 
b, doán viên cong doàn dê dánh giá dung kêt qua dt &rçYc, 'ru diem, hn ché, khuyêt 
diem trong cOng tác xãy dçmg t chirc cong doàn, th chtrc thirc hin các nhim v11 ciia 
cOng doàn vá phong trâo cong nhân, cong chüc, viên chuc, nguai lao dng trong 
nhim ks'. Tr do, lam rO nhUrng hn ché, yêu kern và nguyen nhân (chO quan, khách 
quan), rut ra bài h9c kinh nghim d nhim kS'  mâi thrc hin tt horn. 

PhLrorng htràng, muc  tiêu, chi tiêu, các nhim vii vâ giái pháp trong nhim kS' 
tai phái barn sat nhim vIiI, quyn hn theo quy djnh cOa Diêu l Cong doàn Vit 
Nam; chucing trInh hành dng cOa c.p üy cung cap; Nghj quyêt Dti hi Cong doán 
các cp. Trong do, nghién ciru xây drng các nhim v11 tr9ng tam mang tInh nhim 

kS' dê trInh dti hi; hot dng cOng doàn can t.p trung vào di din, chäm 10 và bâo 
v quyên Va lçii Ich hçip pháp, chInh dáng cüa doàn viên và nguai lao dng, cOng 
tác phát triên doàn vien, nâng cao chit h.rçng di ngU can b cong doàn và xây 
dirng tO chirc cOng doàn vng mnh (báo cáo tOng kêt phãi có các phii lçic ye sO 
lieu dê minh hoa). 

3.2. Tháo Iuãn tai dai hôi 

Tp trung tháo lun các thách thuc dt ra di vai t chuc cOng doàn trong tInh 
hInh mâi, các muc tiêu, chi tiêu, nhim vil, giãi pháp dOi mOi tO chic và ni dung 
hoat dng cOng doán, các chiiongtrInh dt phá, chuong trInh hành dng mang tmnh 
nhim kS' a dja phixong, don v; bô sung nhüng ni dung quan tr9ng can duçic cOng 
doàn quan tam giãi quyêt vã các giái pháp nâng cao chat lirgng boat dng cong 
doãn, nâng cao chit krng di ngü can b, doàn viên Cong doân thành ph Thu 
Drc. Tham 1un tai dai hi c.n tharn gia tnrc tiêp, bO sung các van dê cii th vão 
các van kin dai  hi, tránh vic báo cáo thành tIch. 



Tang ci..r6ng thão Iun nhóm, thâo lun to vã khuyên khIch tranh !un ye nh&ng 
vn d cOn có nhiu 9 kin khác nhau. 

Trong trirxng hcp can thiêt khuyn khIch t chirc di thoi vi ngtJi su dçing 
lao dng, chuyên mon hoc chInh quyên dông cap v nhQ'ng van d có lien quan den 
quyn vâ igi Ich hçp pháp, chInh dáng cOa doàn viên và ngLri lao dng. 

IlL CONG TAC CHUAN B! DiI HQI 

1. Thành lap các tiu ban chun bj di hi 

TOy theo quy mô và diu kin thrc t& Ban Chtp hành cong doàn c sà xem xét, 
quyt djnh thãnh Ip các tiêu ban chuân bj dai  hi hoc phân cong can b, doàn viên 
thirc hin các nhim vi cong tác chuân bj di hi. ('lu'u j: klzông thành iIp  ban chI 
d(lo hoc ban to chá'c dai hôi) 

Các tiu ban chun bj dti hi có nhim vi,i chCi yu sau day: 

1.1. Tiu ban ni dung 

ChO trI xây dirng dr thão báo cáo k& qua hoat  dng cong doàn nhirn k9 
qua; phixcmg huóng nhim vii nhim k9 tâi; báo cáo kiêm diem cOa Ban Chap 
hành cong doàn. 

Huàng dn các t cong doàn chun bi ni dung và xây dung các báo cáo phiic 
vu dai hi, hi nghj cong doàn; to ch0c lay 9 kiên can b doàn viên, cOng doàn vào 
Diu 1 Cong doàn sfra di, b sung. 

Chun bj các van bàn v qui ch dai  hi; chuang trInh di hi; chuang trInh 
diêu hành cOa doàn chO tjch di hi; phát biêu khai mac,  be  mac,  và dir thão nghj 
quyt dai  hi. 

1.2. Tiu ban nhân sir 

ChO trI xây drng dé an chun bj nhân sir Ban Chtp hành, Ban Thung vçi; nhãn 
sir Uy ban kiêm tra; nhân sr b.0 dai  biêu dir dai  hi cong doàn cp trên (nu co). 

ChO tn xây drng phi.wng an trInh Ban Chip hành v co d.0 s6 luçng, thành 
phân dai  biu dr dai  hi cong doàn cOng c.p; s lucing và co cAu dai  biêu phãn bô 
cho t1rng don vj trirc thuc, dir tháo báo cáo thm tra tu cách dai  biu (dai hôi, hi 
nghj, hi nghj dai  biêu). 

Chun bj dr thão van bàn, tài 1iu phiic vv cOng tác b.0 cir (bu Ban Chp 
hãnh và bâu dai  biêu dir dai  hi, hi nghj cong doàn cAp trên). 

Chuân bj tài lieu phijc v11 bAu cCr t?i  hi nghj Ban ChAp hành IAn thir nhAt (bAu 
Ban Thumg v11 và các chirc danh chO chôt trong Ban Chap hành; bAu Uy ban kiêm 
tra và ChO nhim Uy ban kiêm tra). 

1.3. Tiu ban tuyên truyn 

ChO trI xây dmg k hoach tuyên truyM (trixâc, trong và sau dai  hi); xây 
drng dê cuang tuyên truyên miic tiêu, nhim vit, 9 nghia cOa dai  hi. 



To chirc các phong trào thi dua chào mrng dai  hi cong doàn ti ca quan, dan 
vj và dai hi Cong doàn thành ph Thu Düc; t chirc các hot dng van hoá van 
ngh, the thao, các cuc thi 

i'hirc hin các hmnh thi.rc tuyên truyn v d?i  hi theo k hoach; biu duang 
các guang tp the và cá nhân din hInh tiên tin, có thành tIch xut s&c trong phong 
trào CNVCLD vá hott dng cong doàn. 

1.4. Tiêu ban t chirc và phc viii 

Chü trI chuân bj dja dim, ca sâ 4t cha (trang tn hi tri.rà'ng, bàn gh& am 
thanh, ánh sang, thiing phiêu, phLrang tin phiic vii kiêm phiêu...) dáp i:rng cu 
phic vii qua trInh din ra di hi cOng doàn cüng cap. 

Nghiên cüu, d xut v s luçing, thành phAn di biu khách miii; phát hành 
van bàn triu tp di biêu chInh thrc, giy mi dai  biêu tham dr dai  hi. 

Ttp hçip, in n, chun bj các loi tài 1iu phát hành ti di hi. 

Chun bj cOng tác phc vv di biu di hi nhu ch d an ung, nghi ngoi, 
pht.rang tin di 1i, thuôc men (neu co)... 

2. Cong tác chuãn bi  nhân sly 

2.1. Co cu, s 1ung Ban ChAp hành cong doàn Ca sâ 

2.1.1. Vëcacâu 

Ban chAp hành cong doàn co sâ cAn có s luqng hp 1, ca câu dam bão tInh 
di din cüa doàn viên theo các linh virc cong tác, tO cOng doàn, dé dáp üng yêu 
câu cüa vic lãnh do, trin khai t chuc th1rc hin kjp thii nghj quyêt cüa cong 
doàn dn vOi doàn viên, nguñ lao dng. Cong tác chuAn bj nhân sr thxc hin dan 
chü, khách quan, cOng khai, dung nguyen tAc, nhung nhAt thiêt không vi ca câU ma 
lam giám chat luçing üy viên Ban Chap hành. 

CAn quan tam ca cAu nhng dng chI tnr&ng thành tr thirc tin phong trào 
cong nhân, cOng chrc, viên chirc, ngui lao dng và hoat dng cong doàn, am hiêu 
sâu sac tInh hInh cong nhân lao dng và doanh nghip; can có 3 d tuOi dé bão 
darn tInh k thua, phát trin, bao gm: dthi 40 tui, tir 40 dn duOi 50 tui, tr 50 
tuôi trâ len, quan tam ca cAu can b trê tui, can b nU', phân dâu có ti 1 nt'r tharn 
gia Ban Chap hành dt ttr 35% trô len. Coi trçng ca câu doàn viên ixu tü trirc tiCp 
san xuât, là ngui dan tc thiu s (nai Co dông doàn vién dan tc thiu st), ngui 
ngoài dãng trong các thành phAn kinh t& 

Di vOi cOng doàn co sâ trong doanh nghip có 1p T cong doàn thI can có 
co câu di din can b T cOng doàn tham gia Ban ChAp hành cong doàn ca s. 

2.1.2. V s 1i.rçng üy viên Ban ChAp hành cong doàn ca s 

Ban Chap hành cong doàn ca sâ tü' 03 dn 15 Oy viên. Nai có tr 3.000 doàn 
\'ien den du'i 30.000 doàn viên có th tang them nhung không qua 19 üy viên. 



Cong doàn cc sâ thành viên di..rcic bu tr 3-15 Ciy viên Ban Chip hãnh, cong 
doàn b phn tlr 3-7 ñy viên Ban Chap hành. 

2.2. Cong tác nhân sir 

Cong tác nhân sir di hi cong doàn thirc hin theo hràng dn cüa Doàn Chü 
tjch Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam. 

Vic bu trirc tip chü tjch cOng doàn cci sâ tai  41 hi, Ban thung vii Lien 
doàn Lao dng thành ph Thu Dirc ch9n 4 cong doàn c s bâu tr1rc tiêp chü tjch 
cOng doàn tai dai hi gm. 

Cong doàn cci s& Trung THCS f)tng Tan Tài (khu vrc II). 

Cong doàn co s0 cong ty TNT-Il-I Hoàng Lam 

Cong doàn co sà cOng ty C phn tht.rong mi Co khI Tan Thanh. 

Cong doàn co s Vin Kiêm sat nhân dan thành pM Thu Dirc. 

3. S hr9'ng di biu dii hi và bu di biu dy di hi cong doàn cp trên 

3.1. S krqng di biu chInh thirc cüa dai  hi cOng doàn do Ban Chap hãnh 
cOng doàn cap triu tp 4i hi quyêt djnh, tOi da nhti sau: 

Di hi cOng doàn co s&, nghip doàn co s, cOng doàn Co so thânh viên, cOng 
doàn b phn có t1r 200 doàn viên trO len t chOc dai  hi 4i biu, s krçmg 4i biêu 
chInhthirc không qua 150 4i biêu; nci có tilt 5.000 doàn viên trO len không qua 200 
4i biu, 

Ban Chap hành cong doàn khOng triu tp s luqng 4i biêu chInh thirc thp 
hon mt phn hai (1/2) s Iiiqng di biu nêu trên. TnrOng hqp can tang them so 
li.rqng 4i biêu chInh thirc vuqt qua sO hing nêu trên thI phãi disgc cOng doàn cap 
trên trirc tip xem xét dng , nhixng không vuçit qua 10%. 

3.2. Cong tác bu cO dai  biu dir dai  hi cOng doàn cp trên và kiêrn tra tu 
cách 4i biêu 

Cong tác bâu cir 4i biéu dr 4i hi cOng doãn thành pM Thu Dtrc và kim 
tra lit cách 4i biêu thirc hin theo quy djnh cilia Diu l Cong doân Vit Nani, 
HuOng dn so 03/HD-TLD ngày 20/02/2020 cüa Doàn Chili tjch Tong Lien doãn 
Lao dng Vit Nam v hi.rOng din thi hành Diu l COng doàn Vit Nam và các 
quy djnh khác có lien quan. 

Mt s6 vn d c.n hru ' khi bu doàn dai biêu di di.r dai hôi cOng doàn thânh 
pM Thu Dirc: 

Di biu di di:r 4i hi cOng doàn thành pM Thu Düc duc bAu theo s luqng 
phân b6 cilia Ban ThuOng vi Lien doàn Lao dng thành pM Thu Thc. 

Phái là nhüng can b, doàn viên có phâm chit, nàng hrc tiêu biêu cho phong trão 
cong nhan, viên chilrc, lao dtng và ho?t dng cOng doàn, cho trI tu cüa tp th doàn 



viên, cong nhân, vien chirc, lao dông; có k.hã näng 11th hi, dóng gop vào các nghj 
quyt và sir thành cong cüa di hi. 

CAn có Co cAu hçip 1' theo dc dim ci th cüa tü'ng don vi, timg linh vçrc, 
doàn viên trirc tip san xuAt, dai  din cho các to cong doàn, di biêu là nü. 

4. Dai biêu khách môi 

S !ucYng di biu khách mäi dr di hi cong doàn không qua 20% tng s 
dai biêu chInh thrc dai hi, tnthng hçp di biu khách mi vi.rçlt qua so 1ung quy 
djnh thI phái dixçc slr dng cüa Ban Tht.r&ng vii Lien doàn Lao dng thành phô 
Th Dirc. 

Vic rn&i dai  biu khách mi là ngiRii rnri9c ngoài tham dir di hi cong doàn 
phái dirçic sçr dng cüa Doàn Chü tjch Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam. 

5. Kinh phi to chüc di hi 

Ngun kinh phi t6 chrc dti hi cong doàn duçc sr ding tr ngun tài chInh 
cOng doàn, tiir ngun h trçl cüa cAp üy, chInh quyên, co quan chuyên mOn, các tO 
chirc, doarth nghip, vi tinh than thiêt thirc, hiu qua, tiêt kim. 

Can cir hiróng dn v chi phi di hi cüa Ban Thuiing vi Lien doàn Lao dng 
thành ph Thu Dirc, cong doàn co si xây dirng dir trü kinh phi di hi theo chê d chi 
di hi cong doàn theo quy djnh. 

IV. TO CHIYC THUC HIN 

1. Thành 1p 3 To cong tác trirc tip hirong dh, theo döi di hi CDCS: 

T6 1: trrc tip theo dOi, hung dan, chi do Dai  hi cho các CDCS (dan/i sac/i 1 
dIn/i kern) 

D/c Nguyn DInh Cu'äng - Phó ChU tjch thumg trrc LDLD Tp: To trithng 

D/c D Thj Thu Hiên - Phó Chü tjch LDLD Tp: To phó 

D/c Nguyn Ng9c Bào Châu - UV.BTV LDLD Tp Thành viên 

D/c chI Lê Thj Xinh - UV.BTV LDLD Tp Thành viên 

DIc Duo'ng Châu Nam - UV.BCH LDLD Tp Thành viên 

D/c Doàn Thj Th Linh - UV.BCH LDLD Tp Thành viên 

D/c Ducing Hoàng Chinh - UV.BCH LDLD Ip Thành viên 

D/c Ha Minh Cong - UV.BCH LDLD Tp Thành viên 

D/c Lê Thj Hông Vit - UV.BCH LDLD Tp Thành viên 

D/c Ngô Däc Thành - UV.BCH LDLD Tp Thành viên 

D/c Nguyn Quang Dun - UV.BCH LDLD Tp Thành viên 

D/c Nguyn Thj Huong - UV.BCH LDLD Tp Thành viên 

D/c Phm Van Co - UV.BCH LDLD Tp Thành viên 



Dic Trân Quc Hu&ng 

Die Trjnh Tr9ng Thành 

D/c Lê Quôe Dat 

Die Do Thành Non 

Dic Nguyn Thj M Loan  

- UV.BCH LDLD Tp 

- UV.BCHLDLDTp 

- UV.BCH LDLD Tp 

- Chuyên trách 

- Chuyên trách 

Thành viên 

Thành viên 

Thành viên 

Thành viên 

Thânh viên 

các CDCS (dan/i Tti 2: tnrc tip theo dôi, hurng dan, chi do Dai  hi cho 
sách 2 dInh kern) 

Die Trn Phtthc Hung - Phó Chü tjch LDLD Tp 

Die Nguyn Van Däng - Phó Chü tjch LDLD Tp 

Die L Nguyen Minh Phüc - UV.BTV LDLD Tp 

Die Doàn Phuang Thão - UV.BTV LDLD Tp 

Die H Thj Thu Hiên - UV.BTV LDLD Tp 

D/e Nguyn Thanh Thüy - UV.BTV LDLD Tp 

Die Phü Thüy BInh - UV.BCH LDLD Ip 

Die Cao Van Hiên - UV.BCH LDLD Tp 

Die Dinh Thu Ngân Tuyn - UV.BCH LDLD Tp 

Die Lê Trn Hang An - UV.BCH LDLD Tp 

B/c Nguyn Hanh  Thão - UV.BCH LDLD Tp 

Die Nguyen Thj Kim Bäc - UV.BCH LDLD Tp 

Die Nguyn Thj Minh Hôa - UV.BCH LDLD Tp 

Die Pham Thj Anh Tuyêt - UV.BCH LDLD Tp 

Die Phan Thj Phuang Lien - UV.BCH LDLD Tp 

D/e VO Nguyn Phucmg Trinh - UV.BCH LDLD Tp 

Die Du Thj Thão - UV.BCH LDLD Tp 

Die Lê Thj Thanh Thanh - UV.BCH LDLD Tp 

Die Nguyn Nam Trung - UV.BCH LDLD Tp 

Die Trn Anh Thanh Mai - UV.BCH LDLD Tp 
-. To 3: trçrc tiep theo doi, huong dan, ehi dao Dal hQl cho 

sách 3 dinh kern) 
Die Nguyn Thj Ngçe Huorng - Phó Chü tjeh LDLD Tp 
Die Nguyn Thanh Xuân - Phó Chü tjch LDLD Tp 

Die Nguyn Thj Tuyên - UV.BTV LDLD Tp 

Die Lé Chüe Triêu Thüy - UV.BTV LDLD Tp 

Die H Van Báo - UV.BCH LDLD 1'p 

To trung 

To phó 

Thành viên 

Thành viên 

Thânh viên 

Thânh viên 

Thành viên 

Thành viên 

Thành viên 

Thành vién 

Thành viên 

Thành viên 

Thành viên 

Thành viên 

Thành viên 

Thành viên 

Thành viên 

Thành viên 

Thành viên 

Thãnh viên 

các CDCS (danh 

To tnr&ng 

To phó 

Thành viên 

Thành viên 

Thãnh viên 



D/c Nguyn NgQc Tráng 

D/c Thucng Cong Huy 

D/c Trãn Minh Hung 

D/c Trân Phuing Nam 

D/c TrInh Thj Hông Ai 

D/c Vu Thi Gm 

D/c Hoàng Thj Kim Hu'ong 

D/c Luong Thj Lu'u Luyén 

D/c Ducing Thành Danh  

- UV.BCH LDLD Tp 

- UV.BCH LDLD Tp 

- UV.BCH LDLD Tp 

- UV.BCH LDLD Tp 

- UV.BCH LDLD Tp 

- UV.BCH LDLD Tp 

- Chuyên trách 

- Chuyên trách 

- Chuyên trách 

Thành viên 

Thành viên 

Thành viên 

Thành viên 

Thành viên 

Thành viên 

Thành viên 

Thành viên 

Thành viên 

Các t cong tác phçi trách ciim (do dng chI Thiing trçrc Lien doân Lao dng 
Thành phO lam tO tru&ng, các dOng chI Uy viên Ban Chap hành Lien doàn Lao dng 
thãnh phô Thu Dirc, di din các b phtn chuyên dé lam thành vien). Nhim v cüa to 
cong the theo dOi hithng dan, don dc, kim tra vic chu.n bj, t chirc di hi cong 
doàn co sä vâ báo cáo kjp thai cho Ban Th.thng vii Lien doàn Lao dng thành phô 
Thti Dirc kt qua t chtrc ti các dcm vj do t cong tác phii trách. 

2, Qua trInh chu.n bi dai hôi, Ban Chip hành, Ban Thi.thng vii cong doàn co 
sâ phãi báo cáo cap üy dáng (noi có t chirc dâng) và Lien doàn Lao dng thành 
ph Thi Düc; tranh thu sr giip dO, to diu kin cUa chInh quyên, chuyên mOn; 
dng thOi, d ngh chinh quyn, thu truàng Co quan, don vj, ngi.thi scr diing lao 
dng có sr phôi hçvp dê giài dáp kiên nghj cüa doàn viên, cüa dti biêu tai  di hi 
cong doàn co so. 

3. Dai hi dirn cong doàn co sO dtxcic t chirc truOc ngày 25 tháng 12 nãm 
2022, d có thOi gian rut kinh nghim cho vic chuân bj và to chi.rc di hi 0 các 
cOng doàn co sO khác thrc tt hon. Lien doàn Lao dng thành phô Thu DOc 
ch9n 03 cong doàn co sO triic thuc d tin hành t chOc Di hi diem, gôm: 

01 CDCS khu vi,rc nba nr0c có tü 50 doàn viên trO len: Tru?ng THCS 
D.ng Tan Tãi (Khu vrc 2). 

02 CDCS khu vrc ngoài nba nuOc có tr 100 doãn viên trO len: cong ty TNHIH 
1-bang Lam, cong ty C phAn thuong mai  co khi Tan Thanh. 

01 CDCS là nghip doàn giU trê thành ph Thu DOc. 

4. Trang thông tin din tO Lien doàn Lao dng thành ph Thu Dirc cn chO 
dng, tIch cçrc cp nh.t kjp th0i, dãng tãi các thông tin, hInh ãnh, van kin di hi, 
dir tháo Diu 1 sOa di, b sung, nhm tuyên truyn, ph bin, lAy kin rng rãi 
can b, doàn viên vào các van kin di hi Cong doàn, gop phAn d dai  hi cong 
doàn CO SO tiên tOi Di hi Cong doàn thành phô Thu DOc lan thO I dixc thành 
cong tt dp. 

5. Giao B ph.n T chOc Lien doàn Lao dng thành ph Thu DOc chO trI, 
phOi hçip vOi Van phOng, U5' ban kim tra và các b phn chuyên d Lien doàn Lao 



THU'ONG VIJ 
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dng thãnh phô Thu Dirc tham mixu to chirc triên khai thçrc hin các ni dung k 
hotch dê ra. 

Ké hoch nay th.rçic trin khai th?c hin dn cong doàn ca s0 vá bô sung 
cho K hoach  s 441KH-LDLD ngày 31 tháng 5 nãm 2022 ye chi do to chtrc d?i 
hi cOng doân c s& tin tâi Dai  hi !n thir I Cong doàn thành phô Thu Dirc, 
nhim kS'  2023 — 2028. 

Noi nhân: 
- Thirng triic LDLD Tp.HCM; 
- Ban To chcrc LDLD Tp.HCM; 
- Ban Thir&ng vtj Thành uS' ThU 0Uc; 
- Các Ban XDD, YP, UBKT Thành uS' ThU D(rc; 
- US' viên Ban Chap hành LDLDTP ThU Dirc; 
- Cong doàn c sâ trijc thuc LDLDTP ThU Dc; 
- Cãc bO phn chuyOn dO LDLDTP ThU Di.rc; 
- Ban tin thành phô ThU Düc; 
- 1AIu. 
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