
CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC VIỆT NAM 

CÔNG ĐOÀN BỘ TƯ PHÁP 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 07/CV-CĐBTP 

V/v triệu tập Hội nghị Ban Chấp hành 

Công đoàn Bộ kỳ họp 20 (mở rộng) 

  

Hà Nội, ngày 09  tháng 01 năm 2023 

 

 Kính gửi: - Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Bộ; 

                          - Các đồng chí Ủy iên UBKT Công đoàn Bộ; 

                          - Thành viên các Ban Công đoàn Bộ; 

                          - Công đoàn các đơn vị trực thuộc Công đoàn Bộ.  

 

 Thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Công đoàn Bộ và Kế 

hoạch số 176/KH-CĐBTP ngày 29 tháng 12 năm 2022 của Ban Thường vụ 

Công đoàn Bộ Tư pháp về việc Tổ chức Hội nghị  Ban Chấp hành Công đoàn 

Bộ Tư pháp khóa II, kỳ họp thứ 20 (mở rộng), Công đoàn Bộ Tư pháp tổ chức 

Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 

như sau: 

1. Nội dung:  

(1) Tổng kết công tác năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công 

tác Công đoàn năm 2023 của Ban Chấp hành Công đoàn Bộ Tư pháp; 

 (2) Cho ý kiến thông qua Đề án tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn Bộ Tư 

pháp lần thứ III và Đề án phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu Công đoàn Bộ Tư 

pháp lần thứ III, nhiệm kỳ 2023-2028; 

 (3) Báo cáo công tác tài chính công đoàn và công tác thu chi hoạt động xã 

hội năm 2022; 

 (4) Trao thưởng của tổ chức Công đoàn năm 2022 và Phát động phong trào 

thi đua năm 2023. 

 (5) Chia tay tri ân đối với các đồng chí thôi tham gia Ủy viên Ban Chấp 

hành, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Bộ. 

2. Thời gian : ½ ngày, từ 14h00 đến 16h00 thứ Năm, ngày 12/01/2023 

3. Địa điểm: Hội trường A, nhà N1, Trụ sở Bộ Tư pháp, 56-58-60 Trần 

Phú, Ba Đình, Hà Nội và các điểm cầu: Cục Công tác phía Nam, các trường Cao 

đẳng Luật. 

4. Thành phần triệu tập: Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Công 

đoàn Bộ; Các đồng chí Uỷ viên Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Bộ; thành viên các 
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Ban Công đoàn Bộ; Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổ trưởng, tổ phó các Công đoàn 

thuộc Công đoàn Bộ, các tập thể được tặng Giấy khen của Công đoàn Bộ và tập 

thể, cá nhân được tặng Bằng khen của Công đoàn Viên chức Việt Nam (nếu có). 

Đối với các điểm cầu mời đại diện cấp ủy và Ban Chấp hành, tổ trưởng các tổ  

Công đoàn các đơn vị.  

Ban Thường vụ Công đoàn Bộ đề nghị công đoàn các đơn vị báo cáo cấp 

ủy, thủ trưởng đơn vị bố trí thời gian tham dự đầy đủ theo thành phần triệu tập 

và chuẩn bị ý kiến phát biểu đóng góp vào các nội dung của Hội nghị./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Công đoàn VCVN (để b/c); 

- Đảng ủy Bộ (để b/c); 

- Các Ban Công đoàn Bộ (để t.hiện); 

- Kế toán Công đoàn Bộ (để t/h); 

- Lưu CĐ Bộ. 

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

CHỦ TỊCH 

 

                             

 

 

 

Khương Thị Thanh Huyền 
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