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THÔNG BAO 
To chfrc tp bun Va hi thão chuyên dé cho can b cong doãn co s& 

Nm 2021 

Thixc hin Chuang trInh s 05/Ctr-LDLD ngày 26/03/202 1 ye chucing 
trInh cong tác to chirc näm 2021; Kê hoch sO 08/KH-LDLD ngày 31/03/2021 
ye vic tO chc tp huân nghip vii cong doàn cho can b cong doàn Co s và Kê 
hoch sO 09/KH-LDLD ngày 01/4/2021 ye to chic hi thào chuyên dê cho can 
b CDCS trirc thuc cüa Ban Thuông vçi Lien doãn Lao dng Qu.n 1. Thirc 
hin chi:i dê nàrn "Nâng cao chat lucing di ngU can b cOng doàn co' sà", Lien 
doãn Lao dng qurI 1 to chirc tp huân và hi tháo chuyên dé cho can b cOng 
doàn co s0 truc thuôc nhtr sau: 

I. MUC JJICH — YEU CAU: 
1. Mt)c dIch: 
- Giip can bô cOng doàn co si chfi dng trong thôi kS'  hii nhp kinh t 

quOc tê, thrc hin các chirc näng nhim vi ci:ia to chrc Cong doàn rnt cách 
hiu qua nhât, trong do vic bão v dung quyên, lç'i ich hcp pháp, chInh dáng 
cho ngtn'Yi lao dng së khàng djnh duçic vai trô, vj the cüa to chiirc Cong doàn, 
cia di ngU can b cong doàn trong tInh hInh mdi. 

- N}im giup cho can b cOng doàn Co s n.m dugc nhflng ni dung co 
bàn cüa B 1ut lao dng nám 2019, trên Co s do kp thi tham rnuu cho lAnh 
d?o doT! vj, chü doanh nghip thixc hin diing các quy dnh cüa pháp luQt, cüng 
nhu lam tot chirc näng giárn sat vic chap hành pháp lut cüa don vj, doanh 
nghip. 

- Thic hin tM cong taG pháp lut lao dng gop phân xây dirng mOi quan 
he lao dOng hai hoa, On dinh, tiên bô tal no! lam viêc, dam bao su on drnh va 
phát triên ben yang trong hot dng san xuât kinh doanh; gop phân khàng djnh 
vai trO, vi the cüa tO chic cong doàn, thu hut ngui lao dng gia nhp cong 
doàn, xay drng giai cap cOng nhân ln manh  yà to chüt cOng doàn ng rnanh. 

2. Yêu cu: 
- TO chirc hi tháo thiêt thrc, tp trung huóng V co sa, doanh nghip và 

ngu6i lao dng. 
- Dam bào trang bi kin thirc co bàn nht cüa B lut lao dng nãm 2019 

cho can b cOng doãn vâ ngui lao dng. 

II. NQI DUNG - THIM GIAN - DIA DIEM - TIIANH PHAN: 

1. Ni dung: Tp hun và hi thào 02 chuyên dê: 

- Chuyên d 1: "Thách thirc di yyj  COng doàn Vit Nam trong tInh hInh 
1T1O,i". 
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- Chuyên d 2: "NhQng di&n mâi cüa B Lu.t Lao dng 2019". 

2. Thôi gian - JJa diem — Thành phãn tham thy: 
- Tp hun 02 chuyën d vào 1iic 08g00 ngãy 16/4/2021 (Thü' Ba). Da 

diem: Hi truông Lâu 2 - Uy ban nhân dan Qun 1, 45 Lê Duân, phu'ô'ng Ben 
Nghé, Qu.n 1: 

+ Tir 8g00 dn 9g30: chuyên dê "Thách thirc di vói Cong doàn Vit 
Nam trong tInh hInh mri". 

+ Tii 9g45 dn llg0O: chuyên d "NIiüng dirn mói cña B Lut Lao 
dng 2019". 

- Hi thâo  ye  02 chuyén dê trên vào ngãy 22-23-24-25/4/2021 (4 ngãy). 
Dja diem: Thành phô Dà Ltt, tinh Lam Bong. 

- Thành phn tharn dçr: mi dcn vj cir 01 can b tham dix, cii th: 

+ Di vth khu viic nba nuàc: Chü tjch hoãc Phó Chü tjch CDCS. 

+ Dôi vói khu virc ngoài nhà nuc: di din Ban chp hành CDCS. 
* Liru ': 

+ Can bô CDCS tham d  t4p  huá'n sê dng thai tham dw h3i ththo ti 
Thành phô Dà Lçit, tinh Lam Dóng. 

+ Kinh phi td chzc. tie nguon tài chInh cong doàn cza Lien doàn Lao 
dng Qu?n 1. 

D nghj Ban chp hành CDCS I.p danE sách 01 can b cong doàn tham 
dr gui ye B ph.n To chirc Lien doàn Lao dng Qun 1 hoc qua email: 
1d1d.q1tphcm.gov.vn  trithc 16g00 ngày 13/4/2021  (Theo máu dInh kèm) và 
chuân bi các kiên trao dôi, thào 1un. M9i thãc mac vui lông lien h sO din 
thoi: 08.38.222.98 1 — so ni b 12 hoc di dng 0982.206.192 (gap  die Hoàng 
Thj Ha — LTVBCH LDLD Qun 1). 

Trên day là thông báo t chüc tp hu.n và hi thão chuyên d cho can b 
cong doàn co sô tr1rc thuc cüa Lien doàn Lao dng Qun 1, de nghi, các CDCS 
triên khai thuc hiên. 

Noi nhân: 
- CDCS trirc thuôc; 
- Liru: VP, To chrc. 
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LIEN DOAN LAO DQNG QU4N 1 

CDCS:  

DANH SACH 
PANG KY TAP HUAN VA HQI THAO CHUYEN BE 

Stt Ho và ten 
Närn sinh 

Chi.i'c vu 
S diên thoai 

di dng Narn Nü 
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Qun 1,ngày tháng nãm 2021 

TM. BAN CHAP HANH 
(K ten, dóng d1u) 
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