
LIEN DOAN LAO DONG  TP. HO ciii MINH CONG HOA xA HQI CHIJ NGA V1T NAM 
LLEN DOAN LAO DONG QUAN 1 Dc 1p — Tir do — Htnh phuic 

S: 20 /TB-LDLD Quçn 1, ngày ii tháng j näm 2020 

THÔNG BAO 
V vic gin báo cao, kim tra thirc t d cong nhn, ghi nhn 

"Co' quan van hóa", "Don v  van hóa" nãm 2020 

Can ci'r K hoch s 216/KH-UBND ngày 11/9/2020 cüa Uy ban nhân dan 
Qun 1 v vic th chirc kim tra, cong nhan, Ejhi nhn các danh hiu van boa 11am 
2020. Lien doàn Lao dng Qun 1 thông Mo v vic gui báo cáo, kim tra thçic t d 
cong nhn, $ii  nhn ca quan, dan vj van hóa 11am 2020, cii th nhu sau: 

1. Ni dung: 
1.1. Xét ghi nhân co quan, do'n vj dit chuân van hóa (không kim tra 

thu,rc t ti co s&): Các dan vj thirc hin gui bang däng k, báo cáo và bang tir chrn 
dim (dinh kern mu). 

- Là cac Co quan, dcm vj (khi cong sâ) dã däng k xây drng co quan, dan vj 
d.t chun van hóa ducic ghi nhn nàm 2020 (nMng dan vi d kin dat  danh hiu van 
boa nam 2020 — ducic d.t các nàm lien tc: nãm thfr 3, näm thfr 4, nàm thfr 5, näm 
thu 7, näm thu 9....) (dInh kern danh sách). 

- Thôi gian và dja dim np báo cáo: chm nht là ngày 16/10/2020 v Lien 
doàn Lao dng Quân 1 (s 37 Han Thuyên, phung Bn Nghé, qun 1). 

1.2. To chfrc kim tra tii co sr d xét cong nhn: 
Các dan vj d1r kin duçc cong nhn 1n d.u, hai (02) nam lien tic (20 19-

2020); cOng nhn lai,  näm (05) näm lien tic (2016-2020) (dan vj dr kin näm 2020 
dat danh hiu van hóa näm thu 8) và các don vj dang k5 nám du tiên (näm 2020) 
s duic t ch'Crc kim ira thuc t ti don vj. 

(dinh kern danh sách ten doii vj và thai gian kiem Ira). 
Luru  : Các dan vj thirc hin gfri bang dáng k, báo cáo và bang tir chám 

dim v Lien doàn Lao dng Qun 1 (s 37 Han Thuyên, phu&ng Bn Nghé, qu.n 
1) chm nh.t ngày 16/10/2020. 

2. Thành 1p doàn kim tra Quân gôm: 
- Dai din Thuxng trçrc Lien doàn Lao dng Qun 1 - Tnx&ng doãn 
- Dai din Phông Vn hóa và Thông tin Qun 1 - Phó Trung doãn 
- Thãnh viên doãn kim ira - Thu k) 
- Cmg các th?nh  viên khác gm dai  din các don vj: Phông Van hóa và thông 

tin, Cong an Qi, Phông Tài nguyen và MOi trir&ng, Phàng Kinh t, Phông Lao dng 
— TB&XH, UBND Phuemg nai dan vj tth dóng. 
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3. Can cir theo nhim vi,i dtrçrc giao tii K hoch s 216/KH-UIBND ngày 
11/9/2020 cüa Uy ban nhân dan Qun 1, d nghj các don vj phôi hqp thc hin 
nhir sail: 

3.1 Lien doàn Lao dng Qun 1: 
- Xây dirng và trin khai thông báo 1ch kim tra dn các thành viên trong 

doàn, các don vi,  duge kim tra, the don vi,  thc hin báo cáo. 
- Chun bj h so, tài 1iu phiic vi cong tác kim tra. 
- Hithng dn the don vi, thirc hin báo cáo k& qua xây drng co quan, don vi, 

van hóa. 
- Phi hçp Phông Van hóa và Thông tin Qun 1 chun bj the ni dung phiic 

vi cong tác kiêm tra. 
- Chü trI kim tra co quan, don vi,  van hóa. 
3.2 Phông Van hóa và Thông tin Qun 1: 
- Huàng dk các dcm vi,  thirc hin báo cáo k& qua xây dmg co quan, don vi, 

van hóa. 
- Chun bi,  h so, tài lieu ph'ctc vi cong tác kim tra. 
- Thay nit Tmng doàn cM do cong tác kim tra (nu Trthng doàn vng). 
- D xu.t và thanh quy& toán kinh phi phic vii kim tra. 
3.3 Các thành viên Ban chi do Qun (Phàng Kinh t Qun 1, COng an 

Qun 1, Phông Lao dng — TB&XH Qun 1, Phàng Tài nguyen và môi tru&ng Qun 
1), Uy ban nhân dan 10 phu?mg: 

- Cu d.i diên don vi,  tham gia doàn kim tra theo diing thii gian và thành phn 
quy dnh (theo danh sách, ljch dInh kern các dan vj dwçrc /dJrn tra). 

3.4 Thành viên doàn kiêm tra: 
- Tnthng doàn: Co mt d.y dü d cM d.o cong tác kim tra (trCr cong tác dt 

xut). 
- Các thãnh viên tham gia dy dü cáe bui kim tra theo ljch, có kin nhn 

xét kt qua thc hin cüa don vi,  duge kim tra v lTnh we don vi,  mInh ph1i trách. 
Sau mi buM kim tra, np dy dü eác phiu ch.m dim cho thu k tng hçip. Trong 
qua trinh kim tra nu vng mt phái báo trtthc cho tru&ng doàn và cir can b thay 
th. 

3.5 Các don vj dirqc kim tra: 
- Can cü ljch kim tra, các don vi, b trI s.p xp lânh d.o don vi,  tip doãn 

kim tra, chun bj 09 b h so (bao gm bang dang k, báo cáo và bang tii châm 
dim) d thành viên kim tra tiên theo dôi. 

Gi'ri truâc 01 b v Phèng Van hóa và Thông tin Qun 1 (47 Le Dun, phu&ng 
Bn Nghé, qun 1 và 01 b v Lien doàn Lao dng Qun 1 truàc ngày 16/10/2020 
d thng hgp. 

- Thành phn tiê'p doàn kkm tra gm: D.i din lânh d.o don vi,, d.i din 

Cong doàn và di din eác phông lien quan. 
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4. Chiro'ng trInh lam vic: 
- Giói thiu thành ph&n tham dir kim tra cüa Qun và dan vi,  ducic kim tra. 

- Dan vi dtrcc kim tra báo cáo torn t.t nhitng net ni b.t, mô hInh hiu qua 
khi thrc hin các tiêu chun co quan, dan vi,  vn hóa. 

- Kiêm tra thuc t ca sâ. 
- Các thãnh viên cüa doàn kim tra trao di các ni dung vâi dan vi,. 
- Dan vi,  duçic kim tra giài thich nhttng thc m.c (nu co). 
- ' kin cüa D.i din Lnh do dan vi,  ducic kim tra. 
- kin ca Trueing doãn kim Ira. 
Liru: 
- Các dan vi,  không thirc hin báo cáo và bang chm dim xem nhu không d 

ngh xét cong nhn. 
- Báo cáo có s 1iu minh h9a ciii th& có dánh giá và so sánh vâi kt qua cüa 

nä.m tnrâc, bang dim tr chm theo các tiêu chi cita Co quan, don vi,  vn hóa và 

doanh nghip vn hóa theo Quyêt dlnh  s 1280/QD-UBND ngày 14/4/2020 cia 
UBND Thành ph H CM Mirth v vic ban hành các Tiêu chun vn hóa giai don 

2020-2025. 
- Thông bdo nay thay cho tint m?ii, d nghi, các don vi,  Ca s& và thành viên 

doàn kim tra can cCr ljch kim tra d tip doàn và tham dir xuyên su& trong qua 
trInh kim tra. 

- M9i chi tMt lien h: Lien doàn Lao dng Qu.n 1, s 37 Han Thuyên, Phutmg 
BnNghé, Qun 1. Din tho.i: 38.222.981 (s ni b 18) g.p anh Hira Trung Nghia 

ho.c clii,  H Nhu Cat Tung — Phó Chü tjch LDLD Qun 1, DT: 0909.277.980. 
Trên day là thông báo v& vic V vic gui báo cáo, kim tra th1rc t d cong 

nhan, ghi nhin "Ca quan van hóa", "Dan vi,  van hóa" nam 2020, d nghj, các dan vi, 

lien quan trin khai thirc hin theo dung ni dung và tin d. 

Nii nhcin: 
- 1TUBND Qi (PCT/VX) "d b/c"; 
- Phong VH&'lT Q1"d ph/hqp"; 
- Thành viên BCD PT "TDDKXDDSVH" Q.1"d th/hin"; 
- Các don vj gri báo cáo, duqc kim tra "dé thIhin"; 
- Chü tjch UBND 10 phumg"d tb/hin"; 
- Luu: VP, TG, CNTF. 

TM. BAN THLJ(1NG VJ 

Ho Nhir Cat Ttrôiig 
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