
LIEN DOAN LAO D(NG TP. HO CHI fvilNH Q)NG HOA X HQI CHU NGHIA VII]T NAM 
LIENDOAMAODONGTHANHPHOTHUDU'C Doe Mp - Tir do - Hanh phüc  

S6:i0/TBLDLD Tp. Thu D&c, ngày 08 tháng 12 näm 2022 

THÔNG BAO 
phãn công, h trq các cong doàn co sr to chfrc Diii hi diem 

Nhiêm ky 2022 - 2027 

Kê hotch so 105/KH-LI)LD ngày 25 tháng 11 nãm 2022 cüa Lien Lao dng thânh 
phô Thu Düc ye to chfrc di hi cong doàn co s lien tOi Di hi lan thir I Cong doãn 
thành phô Thu Düc, nhim k' 2023 — 2028. 

Nay Ban Thung vu Lien doàn Lao dng thành pho Thu Drc thông báo ye th?yi 
gian dja diem vâ các don vj to chic D?i  hi diem cong doàn co so nhim k' 2022 — 2027 
nhu sau; 

1. Thô'i gian — da dim — nguôi phii trách: 

Sit CDCS 

ngày ió ci, á'c 

Dja dkm 

t cli ãc 

Njii dung 

th rc hin 

P/ian cong ho tr1 
D,ihi 

Tnr?ng 'I'HCS 
Dng Tat Tài 

7g30 — ngày 
14/12/2022, 'l'hi'r 
Tu 

Trij sO Lien doàn 
La? dng thành 
phô Thu Dirc CO 

sO 3 

S 17 LC Qu 
Don, phuOng 
BInh Th9, Thành 
ph ThO Diirc. 

T chirc Dai hi 
dim 

ThI dim t chüc 
bu trrc tip Chü 
tjch tti I)ti hi 

1)/c Trân PhuOc 
Hñng - PCT LDLD 
— 09 13.673.696 

D/c Nguyn Van 
Däng - PCT LI)LD 
—0903.842.056 
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Viên kirn sat 
nhân dan thành 
ph Thu Düc 

7g30 — ngày 
15/12/2022, Thir 
näm 

Tru sO Lien doàn 
Lao dng thânh 
ph ThU DUc CO 

s03 

S 17 Lê Qu 
DOn, phuOng 
BInh 'I'hQ, Thành 
ph ThU DUe. 

T chirc Di hi 
ditrn 

ThI dirn t chtirc 
bâu trrc tip ChU 
tjch ti Di hi 

D/c Nguyn Thj 
Ng9c Huong — PCT 
LDLD — 
0945.021.081 

D/c Nguyn Thj 
Tuyên — U' viCn 
Ban ThuOng vi - 
09 19.278.538 

Cong ty c 
phn i'M co khI 
Tan Thanh 

7g30 — ngày 

Trii sO Lien doàn 
Lao dng thânh 
phô ThU DUc CO 

s03 

T chUc Dti hi 
dim 

ThI diem t chUc 
bâu trirc tiêp ChU 

D/c Nguyn DInh 
CuOng - PCT TT 
LDLD — 
0903.323.406 
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16/12/2022, i'hir 
sáu 

S 17 Lê Qu 
Don, phi.rng 
BInh ThQ, Thânh 
phô Thu IXrc. 

tich  tai I)ai hôi Dic D Thi Thu 
Hiên - PCT LDLD — 
0933.445.229 

Nghip doàn gi Trii s Lien doãn Di hi dim Die Nguyn Thanh 
tré thành phô Lao dng thành Xuân - PCT LDLD 
ThüD(rc phô Thu DIrc cci —0932.792.781 

7g30 - ngày sa Die Phü Thu BInh 
18/12/2022, Chü So 17 LC Qu — ChuyCn trách 
nht Don, phuông LDLD Tp Thu Dcrc 

BInh Tho, Thành 
phô Thu Dirc. 

—0918.184.902 

Cong ty TNHH Trii s Lien doãn ThI dim t chirc Die Nguyn Thj 
Hoàng Lam Lao dng thành bâu trlrc tiêp Chü Ngc Huang — PCT 

7g30 - ngày phô Thu Dic cc tjch tii Dui hi LDLD — 

22/12/2022, thir sâ3 0945.021.081 

nãm So 17 Lê Qu Die D Thành Non 
Don, phixmg — Chuyên trách 
BInh Th9, Thành 
phô Thu Dirc. 

LDLD tp Thii Due — 
0907.035.079 

2. Thành phn tham dir di hi diem: 

2.1. Dôi vri Dai  hi diem cüa CDCS Vin kiCm sat nhân dan thành ph Thu 
Dirc: MYi các CDCS khu virc Hành chInh sir nghip và CDCS phi.thng cüng tham 
dir. 

2.2. DOi vth Di hi diem cüa CDCS trung THCS Dtng Tan Tài mi các 
CDCS khôi trurng h9c có tü 50 CDCS tr& len tham dir ctai hi. 

2.3. Di vói Dii hi diem cüa CDCS Nghip doàn gii tré mi các CDCS 
Nghip doàn trén dja bàn thânh phô Thu Dirc 

2.4. Di vci Dii hi diem cüa CDCS Cong ty c phn TM ca khI Tan Thanh 
mri các CDCS có tir 1.000 DVCD khu vuc 3 ye tham du dai hôi diem; CDCS 
Cong ty TNI-ll-1 Hoàng Lam myi các CDCS có tü 100 DVCD khu v1rc 1, 2 và khu 
virc 3; 3 dcm vj doanh nghip Nhà nithc ye tham dir dai  hi diem. 

2.5. Dai  biêu khách m?yi tham du dai hôi dim: 

Di din länh dto Lien doàn Lao dng thành ph HCM. 

Di din Thi.thng trrc Thành ph Thu Duc. 

Dai diên lãnh dao Ban Dan van thành üy Thu Due. 

D.i din Ban Tuyên giáo thânh u' Thu Due. 

Dti din Thurng trrc Lien doàn Lao dng Thành ph Thu Due. 
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Thành viên LDLD thành ph Thu Dirc phi trách h trg d.i hi CDCS. 

Lânh do Phông GD và DT thành ph Thu Düc, Ban giám hiu, chi üy nhà 
trrnng (dôi vâi tru1ng hçc). 

D.i din lãnh ctto Dãng u, Chi b ncyi có t chirc dâng. (di vói doanh 
nghip). 

Dai din Lành dao  Dãng üy hoc UBND phuing dóng trên dja bàn. 

Bàn tin thành ph Thu Düc. 

3. Phân cong thic hin: 

3.1. B phn to chuc 

Chju trách nhim huâng dn các CDCS lam di hi theo diing quy trinh, quy 
djnh cüa Diêu l cong doàn. 

Hung dn, cung cap các biêu mu thrc hin trong Dai  hi. 
Chuân bj di:r thâo các van bàn, tài 1iu phiic vii cOng tác bâu cir (bâu Ban chap 

hành và bâu dai  biêu dir di hi cong doàn cap trén, bâu chü tjch trirc tiêp ti di 
hi). 

Hii9ng dan các bithc và quy trInh thrc hin cOng tác bâu ci:, tham dir các 
cuc h9p BCH phân cong nhim vi cling nhirng djnh hithng và dir báo cáo tInh 
huông trong di hi nhix to kiêm phiêu, to bâu ci'r trong qua trInh diên tiên cüa di 
hi. 

Len dix tni kinh phi cho dai  biêu khách mdi, báo chI, bàn tin dr 4i hi diem 
cácdonvj. 

Sau dai  hi 31/12/2022 hoàn chinh các biêu mâu cling nhu ho so chuân boa 
cii the tlrng khu vrc dé hithng dan cho CDCS. 

3.2. B phn tuyên giáo 

Huâng dn cOng doàn co su thirc hin cOng tác tuyên truyên, khu hiu, logo, 
huâng dn triên lam hInh ânh hot dng tii di hi (nêu co), bài hat chào c? (theo 
quy djnh). 

Triên khai kê hoach  hot dng phong trào, hi thao chào mlrng di hi ti 
CDCS va cac cap cOng doàn trrc thuc Lien doàn Lao dng thành phô Thu Düc. 

TrangtrI phông di hi a 3 cci s& cüa Trii sâ Lien doàn Lao dng thành phô 
Thu Düc dé phiic vii cho Di hi diôm dã len ljch. 

Phôi hçp vôi VAn phông tham muu bài phát biêu cña Thung trrc Lien doàn 
Lao dng thành phô Thu Due tham dr di hi diem cling nhix bài phát biêu cña 
LAnh dao  Thành phô Thu Due. 

3.3. TO cong tác h trq di hi diem 

Co trách nhim lam vic vói cp Uy v cOng tác nhân sr, djnh h.thng xây 
drng dê an nhân sir, duyt bô van kin trInh dai  hi, các ni dung lien quan den 
cOng tác tO chuc di hi (kjch bàn, chuong trInh chi tiôt diêu hãnh di hi, quy ché 
di hi, chucing trInh di hi, phát biêu khai mac, phát biêu be mc, di,r tháo nghj 
quyêt dai  hi) diêu kin kinh phi tO chuc di hOi  ca COng doàn co sa. Tham dir 
các cuc h9p BCH phân cOng nhim vi cling nhung djnh huâng và dir báo cáo tInh 
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hung trong ctti hi nhu t kim phiu, trong qua trInh din tin cüa dai hOi. 

Co trách nhim nm tInh hInh tu tu&ng cüa doàn viên cong doàn noi t chüc 
di hi diem và ncii to chüc bâu thI diem trçrc tiêp ChU tjch tai dai hi. 

3.4. Van phông: 

Thu m?ji và báo ljch dai  hi cho länh do Lien doân Lao dng thãnh ph H 
ChI Minh, Lânh d?o  Ban to chüc Lien doàn Lao dng thành phô Ho ChI Minh, 
Thir&ng trirc Thành üy, Ban dan 4n thành üy, Dài truyên hInh cong nhân, báo chI, 
bàn tin. 

Phi hçp vfd bO phn tuyen giáo tham mini bài phát biu ci1a Thung trirc 
Lien don Lao dng thành phô Thu Due tham di,r dai  hi diem cüng nhii bài phát 
biêu cüa Lành dao  Thành phô Thu Due. 

Phi hqp vói B phn t chrc, Tiu ban ni dung pho to, phát hành b Van 
kiin dai hOi Cong doàn thành phô lan thu 1, nhim k' 2023 — 2028 dr thào cho các 
CDCS to chüc dai  hi diem theo so lu9rng dàng k cüa CDCS. 

H trçl các CDCS tip khách cüa thành ph và thành üy v tham dii' d?i  hi. 

3.5. Nhà van hóa lao dng 

H trq dja dim, hi trix?Yng, am thanh, giU Xe, v sinh và phân cong ngui 
trirc 100% dam bâo có m,t trong qua trInh diên ra trong di hi diem. 

Chy các chuing trInh van ngh, man hInh Led, may chiu có lien quan dn 
hInh ãnh, báo cáo so lieu, danh sách trIch ngang Ban chap hành, bâu chü tjch tai 
dai hi và các thành viên trong ban tO chtrc di hi.. 

Trên day là Thông báo v thiyi gian, dja dim t chüc Di hi dim & các 
Cong doàn Ca s& nhim k' 2022 — 2027. Ban Thiring vi Lien doàn Lao dng 
thãnh phô Thu Due, dê nghj Ban Chap hành CDCS triên khai thirc hin nghiêm 
tue. Các van dé can trao ctôi, dê nghj lien h các dông chI ducic phân cOng h trçY 
dti hi tai  các khu virc dê phôi hqp th%re hin. 

Noi nhn: 
- IT-Ban CSPL LDLE) Tp.HCM; 
-TTTUTp.ThüD(rc; 
- BDV TU Tp.Thü Düc; 
- Cp üy, Thu tnr&ng CDCS trrc thuc; 
- CDCS trrc thuOc; 
- Liru VT, CSPL. 

Nguyen Th1 Ngçc H.ro'ng 
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