
  

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP. HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

CÔNG ĐOÀN ĐẠI HỌC QUỐC GIA 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                     Số:  158 /CĐ-ĐHQG 
Về việc chỉ đạo tổ chức 

hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2022 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 10 năm 2021 

 

 

 

Kính gửi: Các công đoàn cơ sở 

 

 Thực hiện Công văn số 835/LĐLĐ -CSPL ngày 21/10/2021 “Về việc  chỉ đạo 

hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; hội nghị người lao động năm 2022” của Liên 

đoàn lao động Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Công đoàn ĐHQG-HCM 

hướng dẫn các Công đoàn cơ sở phối hợp lãnh đạo đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ, 

viên chức; Hội nghị người lao động năm 2022 với nội dung cụ thể như sau: 

1. Tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức  

- Đối với các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp: Việc tổ chức Hội nghị Cán 

bộ công chức năm 2022 thực hiện theo quy định của Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 

09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành 

chính sự Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Thời gian thực hiện chậm nhất đến 

31/12/2021. 

- Đối với các đơn vị khối trường học: Việc tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, 

viên chức năm 2022 thực hiện theo quy định của Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 

09/01/2015 của Chính phủ và Thông tư số 11/2020/TT-BGDĐT ngày 19 tháng 5 năm 

2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt 

động của cơ sở giáo dục công lập. Thời gian thực hiện: từ 14/10 và kết thúc trước 

30/11/2021. 

- Việc tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức năm 2022 (có thể trực tiếp hoặc trực 

tuyến nhưng phải có ghi lại nội dung hội nghị) phải đảm bảo dân chủ, thiết thực, đúng 

hình thức, trình tự, nội dung và thành phần theo quy định tại Thông tư số 01/2016/TT-

BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ.  

- Công đoàn cơ sở báo cáo kết quả thực hiện (theo mẫu) về Công đoàn ĐHQG-

HC chậm nhất vào ngày 06/01/2022.  

 



  

2. Hoạt động Ban Thanh tra nhân dân 

Các công đoàn cơ sở tổ chức và chỉ đạo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân căn 

cứ theo quy định của Luật Thanh tra năm 2010, Nghị định số 159/2016/NĐ-CP ngày 

29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức 

và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Hướng dẫn số 1271/HD-TLĐ ngày 

07/8/2017 của Tổng Liên đoàn về Hướng dẫn Công đoàn với việc tổ chức và hoạt động 

của Ban Thanh tra nhân dân.  

Ban Thường vụ Công đoàn ĐHQG-HCM đề nghị các công đoàn cơ sở tổ chức 

triển khai thực hiện và tổng hợp kết quả báo cáo (theo mẫu) gửi về Công đoàn ĐHQG-

HCM theo đúng thời gian quy định./.   

 

 

Nơi nhận: 

- LĐLĐ TP; 

- Các CĐCS trực thuộc; 

- Lưu VP 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

  


