
LIEN DOAN LAO DQNG TP.HO CIII MIN}i CONG HOA xA 1101 CHU NGIIIA V1T NAM 

LIEN BOAN LAO BQNG QU4N 1 Bc 1p — Tir do — Hnh phüc 

S: 2 /LDLD Qun 1, ngày 2 tháng OZnám  2021 

V viêc thành lap, kiên toàn và t6 chirc 
hot dng Të thr 1un xã hi i Cong doàn co sâ 

KInh gCri: Ban chap hành Cong doàn cci si trçrc thuc. 

Can cr K ho.ch s 44/KH-LDLD ngày 28/5/2014 cüa Ban Thuing vii 

Lien doàn Lao dng Thành pM v vic thành 1p và th chüc hoat dng To du 

lun xà hi Cong don cci si; 
Can cir K hoch s 594/KH-LDLD ngày 04/9/2014 cüa Ban Thumg vi 

Lien doàn lao dng Qun 1 v vic thành 1p và t chirc hoit dng T du luan 

xà hOi  i Cong doàn cci si (dc bit là nhfrng CDCS có tir 500 lao dng tm 

len). 
Nhm kjp thii nm b.t và giài quyt, phi hçip giài quyt nhtrng vn d 

quan tam, hue xüc cüa cong nhân, viên chuc, ngithi lao dng (CNVC-LD), 

hn ch phát sinh các mâu thun trong quan h lao dng, gop phn kéo gim 
các vii tranh chp lao dng, nht là tranh chp lao dng tp th có nguy cci dn 
dn dhih Cong. Lien doàn Lao dng Quan 1 d ng Ban ChAp hãnh Cong 

doàn cci s& (BCH CDCS) thçrc hin mt s ni dung sau: 

1. Di vi CDCS có dithi 500 lao dng: Ct:r Chü tch CDCS là ngiRii 

phii trách cong tác du lun xà hi cüa don vj. 

2. Di vâi CDCS có tir 500 lao dng tr& len và khuyn khich CDCS có 

tir trên 300 lao dng: Kin toàn thành viên (nu có thay di nhãn sir - di vOi 

nhtrng don vj âä cO T du lun xà hi) hoc thành 1p mâi To dir lun xA hi 

cüa don vj gi:ri v Lien doàn Lao dng Qu.n 1 (theo mu dInh kern) va qua 

email: ld1d.q1tphcm.gov.vn, trlthc ngày 15 hang tháng. 

3. Tip tic thrc hin báo cáo dnh ki hang tháng, hoc báo cáo dt xuAt 

(nu có phát sinh) gi v Lien doàn Lao dng Qu.n 1 vào ngày 01 dn ngày 10 

hang tháng (theo má dInh kern) qua email: 1dld.q1tphcm.gov.vn  ho.c phân 

ánh trtrc tip thông qua dien thoai (gap  D/c H Nhu Cat Tuà'ng - Phó Chñ tch 

Lien doàn Lao dng Qutn 1 - 0909.277.980), vói các ni dung uhu: 



TM. BAN TIIIX()NG VJ 
P110 dllu TJCH 

+ Du 1un lien quan dn các chü trucmg, chInh sách cüa Bang, pháp 1uQt 

cüa Nhà nuâc, các chuang trinh, ngh quyt cña t chirc Cong doàn. 

+ Tinh hinh CNVC-LD, tinh hinh Nhân dan và nhüng vn d CNVC-LD, 

ngu&i dan dang quan tam. 

+ Dii 1un v tinh hlnh an ninh chInh tr, trt tir xã hôi, tInh hInh thai s%r... 

lien quan den CNVC-LD. 

+ Dii lun lien quan dn quyn, lçi Ich hgp pháp, chinh dáng cüa nithi lao 

dng. 
+ Din bin tu tu0ng; tam ti.r, nguyen vçng cüa CNVC-LD. 

+ Nhüng tác dng trirc tip den CNVC-LD và hot dng cüa cong doàn. 

+ Mt sO vn d khác ti dan vi. 
R.t mong BCH CBCS trirc thuc quan tam thrc hin d dt hiu qua 

thi& thirc. 

Nctinhtn: 
- Nhu trên; 
- Ban Tuyên giáo LDLD TP; 
-BanTuyêngiaoQUQl; 
-Ban Dan vn QU Qi; 
- Luu: VP, TG, CN1T. 

HI Nhir Cat Tirôiig 



LIEN DOAN LAO DQNG QUJN 1 
CDCS  

So:  

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Bc 1p — Tir do — Hanh  phüc 

Qun 1, ngày tháng nám 20 

QUYET DINH 

V/v thành lap T du' luân xa hi 

BAN CHAP HANH CDCS  
- Can cur k hoich s 594/KH-LDLD ngày 04 tháng 9 11am 2014 cüa Ban Thuthng viii 
Lien doãn Lao dng Quan 1 v vic thãnh lap  và t chüc boat dng T dir luan xã hôi & 
Cong doàn cci sâ; 
- Can cü Diu l Cong doàn Vit Nam và quy ch hoat dng cüa BCH CDCS  

QUYET D!NH 

Diu 1: Thành 1pT dir 1u.n xä hi cüa CDCS gm các thành viên: 
1. (T triiOng) DTDD  
2. DTDD  
3. DTDD  

Diu 2: Hoat dng 
- T chüc h9p dnh kr các thành viên T dir luan  a hi. 
- Tng hçp và phân ânh djnh kS'  hang tháng hoac phãn ành dt xut thông qua diên thoai 
v Lien doàn Lao dng Quan 1. 
- Tham gia dy dü các bui hp và tap  hun k nàng nghip vi do Lien doàn Lao dng 
Qun 1 t chirc. 

Diêu 3: BCH CDCS và các cá nhân Co ten tai Diu 1 chu 
trách nhim thi hành quyt djnh nay. Quyt djnh có hiu 1c k tr ngày k. 

No'inhân: 
- Lien doàn Lao dng Quan  1; 
-NhuDiu 3; 
-Liru. 

TM. BAN CHAP IIANH 
CHU T!CH 
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CDCS CQNG HOA XA 1191 CIIU NGHL& V1T NAM 

1Jc 1p — Tir do — Hnh phñc 

Quán 1, ngày tháng nàm 20 

BAO CÁO DIJ LUJN xA HQI 
Tr Ngày den ngày tháng näm 20 

Qua cong tác nàm bat du 1u.n xà hi ti dan v, Ban chap hành CDCS 

báo cáo tIrth hinh du 1un xâ hi trong CNVC-LIE) ti dan vj nhu sau: 

Noi nhân: TM. BAN CHAP HANTI CDCS 

- B phn Tuyên giáo LDLD Qi; CHU T!CH 
- Luu. (K ten, dóng du) 
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