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I. MQT SO HOIST DQNG CONG DOAN NO! BT
1. Tp trung to chfrc các hot dng k nim 91 näm Ngày thành 1p
Cong doàn Vit Nam (28/7/1929 — 28/7/2020)
Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam t chirc L trao tng Giäi thuOng
Nguyen Van Linh lan thir II, nàm 2020 cho 10 can b cong doàn xuât sac, có
thãnh tIch xuât sac tiêu biêu trong hoat dng cong doân và phong trào cOng
nhân 11am 2019 — 2020, gop phân ghi nhn, biêu ducing, tao dng 1irc dê di
ngfl can b cong doàn không ngirng rèn luyn, phân dâu cong hiên dóng gop
tam huyêt, trI tu xây drng và phát triên to chüc Cong doàn Vit Nam ngày
càng vü'ng manh. Trong dp nay, TOng Lien d:oàn Lao dng Vit Nam to chirc
dng hucmg tithng nhâ lãnh ti Nguyn Düc Cãnh, Tong Bi thu Nguyen Van
Linh và Chü tjch Nuàc Ton Dirc Thàng tai thành phô Hâi Phông, tinh Thai
BInh và tinh Hung Yen; to chirc cho các can b cong doàn duçic nhn Giãi
thithng báo cOng và dâng huong tu&ng nim dOng chI cô Tong BI thu Nguyen
Van Linh tai tinh Hung Yen.
Tai các cp cOng doàn, các boat dng k nim 91 nàm Ngày thãnh l.p
Cong doàn Vit Nam (28/7/1929 - 28/7/2020) din ra sôi nOi, phü hçxp v&i d.c
diem, tIrth hInh thrc tiên cüa tüng don vj. Hoat dng tuyên truyên, giáo dic diên
ra da dng, vói nhiêu hInh thüc sinh dng; các boat dng van boa, the thao thu
hut dông dào doân viên, nguäi lao dng tham gia; các hoat dng chm lo, bão v
quyên và igi Ich hçip pháp, chInh dáng cüa don viên cong doàn, ngthi lao dng
tiêp tic duçic day manh... Lien doàn Lao d(3ng tinh Quáng Ninh to chirc Ngày
hi cong nhân, viên chCrc, lao dng (CNVCLD) lan thr VIII, näm 2020, thu hut
gân 8.000 doàn viên, nguñ lao dng tham gia thi dâu & 05 mon the thao: kéo co,
câu lông, bong bàn, tennis, nhày bao bO; Lien doàn Lao dc3ng tinh BInh Thun to
chirc quyên gop ing h dori viên, ngu&i lao dng bj ãnh bu&ng b&i djch bnh
Covid-19, h trç' 690 doàn viên, cong nhãn, lao dng có hoàn cânh khó khän;
Các cap cong doàn tinh Ca Mau däng k thrc hin 09 cOng trInh thi dua; Các
cap cOng doàn tinh Kiên Giang to chirc th.m hOi, dng viên, trao tng trên 4.051
suât qua cho doàn viên, nguôi lao dng, v&i tOng so tiên trên 745 triu dOng, tto
diêu kin cho trên 125 doàn viên, nguii lao dng gop von xoay vOng khOng tInh
lai, ktin chap, vói tong so tiên trên 1,3 t' dông; Lien doàn Lao dóng tinh Ngh
An phôi hqp v&i Cong ty Meladtex Ngh An triên khai Cbtrcing trinh "Phüc lqi
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doàn viên", xét nghim min phi v tm soát ung thu cho hon 2.000 doàn viên,
ngui lao dng...
Các phong trào thi dua yêu nuóc 1p thãnh tIch chào müng k nim 91
nãm ngày thành 1p to chirc Cong doàn Vit Nam, Dai hi dãng b các cap, tiên
tOi D.i hi dai biêu toàn quôc lan thr XIII cüa Dãng, Di hi Thi dua yêu nuàc
và hi nghj diênhInh tiên tiên trong CNVCLD, tiên tâi Dai hi Thi dfla yêu
nuâc toàn quôc lan thu X duçrc triên khai sâu rng trong cOng nhân, viên chirc,
lao dng. Các cap cOng doàn tp trung tO chirc Hi nghi diên hInh tiên tiên trong
CNVCLD; tong két 10 nàm thrc hin Ngh quyêt 6bINQ-BCH và Chi th
03/CT-TLD ye phong trào thi dua trong nü CNVCLD, giai don 2010 — 2020; to
chrc biêu ducing can b cong doàn, doàn vien, cOng nhân, viên ch'trc, lao dng
tiêu biêu, xuât sac... Den nay, có 59/83 dan vj dã to chüc hi nghj diên hInh tiên
tiên, di hi thi dua yêu nucc trong CNVCLD. Lien doàn Lao dng tinh Bàc
Giang to chuc Dai hi Thi dua yêu nuâc trong CNVCLD lan thu V, giai don
2020 — 2025, trao t.ng bang khen cho 61 t.p the, 405 cá nhán tiêu biêu, xuât são;
Lien doàn Lao d5ng tinh Bác Ninh to chüc Hi nghj diên hinh tiên tiên trong
CNVCLD, giai doan 2015 — 2020, tuyên ducing 31 tp the va 100 cá nhân tiêu
biêu, xuât sac; Lien doàn Lao dng thành phô Ha Ni tng bang khen cho 85 t.p
the có thành tIch xuât sac trong phong trào thi dua CNVCLD giai doan 2015 2020, cap chung nhân cho 96 cá nhân diên bIrth tiên tiên giai doan 2015 - 2020,
tang bang cong nhn danh hiu "Sang kiên trong CNVCLD Thu do" näm 2020
cho 50 cá nhn dã có sang kiên, cãi tiên k thut, giãi pháp cong ngh hu Ich
có giá trj, lam tang näng suât lao dng, gop phan vào sir nghip phát triên kirih tê
xã hi cüa Thu dO näm 2020; Gong doàn Y tê Vit Nam phôi hqp vó!i B Y tê,
Tp doàn Vingroup và Tong Cong ty Hang không Vit Nam to chuc Chuong
trInh "Tn an di ngi:l y, bác s tuyên dâu chOng djch Covid-19", trao tng 5.000
suât qua cho doàn viên ngành Y te và Bang khen cho gân 70 t.p the, cá nhân
tiêu bieu, xuât sac...
Nhân dip nay, cáo c.p cOng doàn dy manh kt nap doàn viên, phát tnin
doàn viên, bôi duong tp huân nâng cao näng lc di ngü can b, m& rng và
nâng cao chat lugng boat dng cüa to chuc, day mnh cong tác phát triên Dãng
trong cOng nhân, lao dng... Theo báo cáo chua day dü, trong tháng, cáo cap
cong doàn dã tuyên truyen vn dng, phát triên mi hon 17.000 doàn viên cong
doàn'; có trén 8 1.607 dan vj dã c.p nht thông tin cüa trên 2,4 tniu doàn yiên
cOng doàn len phãn mem quãn 1 doan vien. TOng Lien doàn Lao dng Vit
Nam to chuc t.p hun nghip vii iiy ban kiêm tra cOng doàn các cap cho gn 200
can b cOng doãn2; tO chüc kháo sat tong kêt 10 närn thirc hin Nghj quyêt sO
4a/NQ-TLD ngày 04/3/2010 cüa Ban Chap hãnh Tong Lien doàn khóa X ye
Din hmnh nhu: Bac Giang thành Ip 09 cOng doàn cc sâ, kk nap mOi 4.933 doãn viên cong doàn; Thy Ninh
thãnh 1p 04 cOng doàn ca s&, k8t nap mói 1.270 doàn viên cOng doàn; Thai BInh thành 1p 03 cong doàn c sO,
két nap mdi 1.63 5 doàn viên cong doàn...
2
Tp ung vào các nOi dung: cong tác kim tra tãi chlnh, tai san cong doàn; cOngtác kim tra chip hành Diu I
Cong doàn Vit Nam; Cong doàn giãi quyt và tham gia giài quyêt khiu nai, tO cáo; cong tác kim tra khi cO
du hiu vi pham; cOng tác giám sat trong th chc Cong doàn; Cong tác x 1' k5' 1ut trong to chic Cong doàn...
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"tip tiic dy manh và nãng cao cht luçmg dào tao, bi dii&ng can b Cong doàn
giai doan 2010 - 2029" Va Nghj quyêt so 6aINQ-TLD ngày 06/01/2011 cüa Ban
Chap hành khóa X ye "tiêp tiic dôi mói ni dung, ,phumg thirc và nâng cao chat
hrqng hoat dng cüa cong doàn cci s&' tai mt so cong doàn dja phuo'ng, cong
doàn cap trên trçrc tiêp Ca s0 và cOng doàn ca s& trirc thuc. Lien doàn Lao d3ng
thành phó Hái Phông to chuic 19 lap tp huân cho gân 1.700 can b cong doàn
ye k näng thuang luçmg, k kêt thôa uac lao dng t.p the, k5 näng, phiicing
pháp hot dng cOng doàn; ác cap cong doàn tinh Ba Rja' — Vüng Tàu tO chi.'rc
t.p huân nghip vi cho trên 600 can b cOng doàn ca s&; Lien doàn Lao d5ng
tinh Thai BInh tO chüc tp huãn trien khai và huang dan thi hành Diêu l Cong
doàn Vit Nam khóa XTI cho 500 can b cong doàn; COng doàn Giáo diic Vit
Nam tO chüc tp huân cho gân 200 can b cOng doàn chü chôt ye các ni dung:
k) kêt hçip dOng lao dng, thucing lucing và thOa uôc lao dng tp the, triên khai
và hrnrng dan thi hành Diêu l Cong doàn Vit Nam...
2. Cong tác tham gia xãy dtrng chInh sách, pháp lut, chám lo, bão v
quyên, lçri Ich hçrp pháp, chInh dáng cüa cong nhân, viên chfrc, lao dng.
•Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam tip tic hoàn thin h sci d nghj xây
drng Lut sàa dOi, bô sung mt so diêu cüa Lut Cong doàn: thành 1p Ban son
thão, To biên tip; to chüc lay kiên cüa h thông cOng doàn và các Ca quan quãn
l nba nuóc, các b, ngành lien quan, chuyên gia và dng trên website cüa Tong
Lien doàn dé lay kiên rng rãi cüa các thng l&p nhân dan dóng gop xây drng dv
an Lu.t... To chüc Hi nghj gop các dir tháo Nghj djnh quy djnh chi tiêt và
h1.rang dan thi hành B 1u.t Lao dng nàrn 2019k; tiêp tic tham gia xay dmg và
triên khai các ngh djnh, yän ban huóng dan thi hành B lu.t Lao dng nm 2019
trong to chüc Cong doàn5...
Các Lien doàn Lao dng tinh, thành ph, cOng doàn ngành trung uong và
tuo'ng duang, cOng doàn tOng cOng ty trrc thuOc Tong Lien doàn tiêp tc huóng
d.n, h trçl ngu&i lao dng và doanh nghip bj änh hithng bai djch bnh Covid19 lam thu tic huang chê d chInh sách theo Nghj quyêt 42/NQ-CP cüa Chinh
phü, Quyêt djnh 1 5/2020/QD-TTg cüa Thu tu&ng ChInh phü; phOi hgp giám sat,
theo dôi viêc thuc hiên chi trã ché do dôi vai doàn viên, cOng nhân, lao dng;
kjp thi kiên nghj, phãn ánh nhüng viràng mac, bat cp vâi ca quan có tham
Tp trung vào các nti dung: "NOi dung và pinxong pháp hoat dng cOa can b cong doàn cs s6", "Nhim vi
cong tác kim tra, giám sat trong th chrc cong doàn", trin khai Nghj djnh s 85/2015/ND-CP quy dnh clii tit
mt s diu v chinh sách di vói lao dng n...
4 Dir thao Nghi dinh quy dmh clii tiet môt so dieu cua Bo luât Lao dông vô thôi gii lam viêc, thôi gii nghi ngoi,
dir thão Ngh d!nh quy dnh clii tiet và hucmg dan tin hành mOt s dieu cua Bo luat Lao d9ng ye quan ly lao
dng, hcip dông lao dng, tiOn lucmg, k lut lao dng, trách nhim 4t chat; dr thào Ngh djnh quy dnh ye lao
dQng là ngii giip vic gia dlnh theo khoãn 2 diu 161cüa B 1i4t Lao dng; dr thão Ng dlnh quy dinh chi'rc
nang, nhirn v, ca cáu t8 chirc và hoat dng cOa HQi d6ng tin lrnsng quôc gia và Quyt dnh v vic thânh 1p
Hi dng tiên lucmg quóc gia...
Cong van s 7051TLD ngày 15/7/2020gop . dr thão Nghi dnh quy dnh v chInh sách dôi vài lao dng ntr
và bào dam binh dang giOi; COng van so 716/TLD ngày 17/7/2020 gOp y d thào Nghj djnhquy djnh clii tit
mt s diêu cOa Bô lut Lao dng ye th&i gi lam vic, thyi gii nghi ngoi; Cong van sO 724/TLf) ngày
20/7/2020 gOp vào d thào nghj djnh quy djnh clii tiêt tin hành mOt so diêu cOa B lut Lao dng ye giãi
quyet tranh chap lao dOng...
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quyn xem xét giãi quy&; d.y manh cong tác kim tra, giám sat vic thrc hin
chinh sách phap 1ut, an toàn lao dng ti các doanh nghip, hoat dng tu vn
pháp 1ut, tu van, két nôi thông tin giói thiu vic lam, huy dng các nguôn 1rc
xã hi dê t chirc các hoat dng cham lo, h trçi cho doàn viên và ngithi lao d9ng
g.p hoàn cãnh khó khãn... Các cap cong doàn tinh Vinh Long tham gia doàn
kiêm tra lien ngành kiêm tra ye an toàn v sinh lao dng và an toàn v sinh thirc
phâm tai 18 doanh nghip và giám sat vic tO chüc thirc hin Nghj djnh so
04/20151ND-CP tai 06 don vj; Lien doàn Lao dç5ng tinh Long An giám sat vic
thixc hin chInh sách pháp lut ye quy chê dan chü O co sO' tai ncii lam vic cüa
03 Ban chi do và 07 doanh nghip; Các cap cOng doàn tinh Ha Tinh phôi hçip
to chüc 11 cuc dôi thoai vói 673 doàn viên, nguO'i lao dng, tii van cho hon
748 lucit doàn vién, nguO'i lao dng ye các ché d, chinh sách có lien quan nhu:
pháp lut lao dng, an toàn lao dng...; Lien doàn Lao d5ng tinh DOng Tháp to
chüc khai trucing "Cira hang phic vi ngrO'i lao dng" tai Cim cOng nghip BInh
Thành (huyn Thanh BInh), tO chirc 02 phiên chg dua "Hang Vit Nam ye khu,
cm cOng nghip", thu hut trén 2.000 lrn?t doàn viên, ngui lao dng den thm
quan, mua sam; Lien doàn Lao dông tinh Soc Tráng tO chüc k thOa thun hçp
tác thirc hin Chixong trInh "Phuc lçii cho doân viên, ngrO'i lao dng" vO'i Cong
ty Bâo hiêm PVJ Tây Nam ye hcp tác, cung cap các loai bão hiêm: tai nan gia
dInh, tai nan cá nhân, tai nn sü dmg din, bão hiêm xc ôtô, xe may; Lien doàn
Lao dç5ng tinh Nam Djnh tO chüc hi nghj tix van pháp 1ut km dng cho 120
cong nhan, lao dng thuc Cong ty Trách nhim hiru han May Youngs &
Longma (huyn Y Yen), tp trung vào các ni dung: Bô lu.t Lao dng, Lut
Bâo hiêm xä hi, Lut COng doàn...; GOng doàn Giao thông van tái Vit Nam ho
tr9' kinh phI xây drng 01 nhà "Mái am cong doân", to chuc thäm hOi, dng viên,
tang qua cho 87 CNVCLD, 20 sinh viên ngành Giao thông vn tâi có hoàn cãnh
khó khàn, bj bnh hiêm nghèo...; COng doàn Than — Khoáng san Vit Nam to
chüc nghim thu và h6 trçx kinh phi xây drng, sO'a chüa 17 nhà "Mái am cong
doàn" cho gia dmnh cOng nhan, lao dng, vói tong so tiên 940 triudông...
3. Mt s hot dng khác
Ban Chip hành Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam t chirc Hi nghj ln
thu 6 (khóa XII) t.p trung thão lun, cho kiên yào các ni dung: Báo cáo kêt
qua boat dng cong don 6 thang dâu nm, nhim v 6 tháng cuoi nàm 2020;
Chuong triah day mnh cong tác truyên thông Cong doàn Vit Nam den nàm
2023; Báo cáo cOng doàn các cap tham gia cong tác phông, chông djch bnh yà
ho trg don vien, nguO'i lao dng bj ánh huàng b&i dai dch Covid- 19; Báo cáo
so ket 05 näm thc hin Nghj quyet so 4a/NQ-TLD ngày 24/6/2014 cüa Ban
Chap hành TOng Lien doàn (khóa XI) ye nâng cao hiu qua hoat dng cüa cOng
doài cap trên trirc tiêp CO SO' dáp irng yeu câu phong trâo cong nhan và hoat
dng cong doàn trong tInh hinh mO'i; Báo cáo dh giá két qua thirc hin Ngh
quyêt 9c/NQ-TLD ngày 18/10/2016 cUa Ban Chap hãnh TOng Lien doàn (khóa
XI) ye dieu chinh giãm t' tr9ng chi hành chinh, hoat dng phong trao tai các cap
cOng doãn d tao nguôn kinh phi cho dâu tu xây dmg các thiêt chê cüa cOng
doàn tai các khu cong nghip, khu chê xuât; Báo cáo cOng tác kiêm tra, giám sat
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cüa cong doàn các c.p 6 tháng d.0 näm và chuGng trInh cong tác 6 tháng cuM
näm 2020... Tai Hi nghj, dai biêu dugc quán trit ni dung Thông báo sO 160TB/TW cüa Bô ChInh tn ye tiêp tiic dôi mdci ni dung, phrnmg thirc hot dng
cüa Mt tr.n To quôc Vit Nam va các don the chinh trj - xã hi; nghe báo cáo
Cong khai dir toán thu, chi tài chInh cOng doàn nàm 2020; báo cáo chuyên dê
"Tinh hinh th1rc hin chê d chInh sách báo hiêm xã hi dôi vâi ngithi lao dng
trong bOi cãnh djch Covid — 19, vai trô cüa tO chirc cong doân"...
Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam t chirc k kt Chucmg trInh phi
hcp vâi Báo Nhan dan tuyên truyên ye phong trào cOng nhân và ho.t dng Cong
doàn trên các an phâm và kênhtruyên hInh cüa Báo Nhân Dan giai doin 2020 —
2025; lc$' kêt Chuoiig trInh phôi hcip tuyên truyên vói Dài Tiêng nói Vit Nam
giai don 2020 — 2025.
Nhân k' nim73 nàm Ngày Thucing binh lit s5 (27/7/1947 - 27/7/2020),
các cap cOng doàn tO chüc nhiêu hoat dng "den an dáp nghTa", tuOng nh&, tn
an các anh hng 1it si, thucmg binh, gia dInh chIrth sách, mc Vit Nam Anh
hung. Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam to chirc dâng huang tithng nim các
anh hung ha sT và thàm hôi, 4ng vien, tng qua cho 60 gia dInh chInh sách tai
các tinh: Ngh An, Ha 'lTnh, Quàng Tn; thäm và tng qua thuong, bnh binh và
gia dInh chinh sách tai Trung tam Diêu duOng Nguñ có cOng tinh Phü Th9 Va
Trung tam Diêu duOng Thucmg binh Kim Bang (tinh Ha Nam)... C'ác cap cong
doàn tinh Ninh BInh phôi hcip to chrc thàm viêng, tn an tai các nghIa trang ha
s và gp mt, thäm hOi, trao tang 533 suât qua cho các gia dInh chInh sách, can
ho cong doàn và CNVCLD, vi tong so tiên 155,1 triu dông; COng doàn Diçn
lc Viçt Nam to chüc thäm hôi, dng viên, tang qua cac gia dInh chfnh sách tai
các dja phuang: Bäc Ninh, Bäc Giang, Ha Nam, yj tong giá trj 131 triu dOng...
TInh hInh quan h lao dng: Theo báo cáo chua dy dü cüa các Lien doàn
Lao dng tinh, thành phô, cong doàn ngành Trung uong, cong doàn tOng cong ty
trrc thuc Tong Lien doan, trong tháng, trên dja bàn cá nithc dã xày ra 04 cuc
tranh chap lao dng dn den ngüng vic tp the tai 04 dja phuang6. Nguyen
nhân chü yêu cüa các cuc tranh chap lao dng din den ngüng vic tp the là do
doanh nghip t1r cat giãm tiên luong cüa ngui lao dng, nçi luong và chm
thanh toán các che d cho nguii lao dng; nguii lao dng yêu câu thirc hin
vic chOt so báo hiêm xã hi theo ding quy djnh; ngui lao dng không dông
tInh vi cach quân l, diêu hành và thai d cüa can bO quãn li... TO chüc COng
doàn dã phOi hqp vi các c quan chüc näng, nguôi sr ding lao dng kjp thai
11am bat tInh hInh, giãi quyêt tranh chap lao dng, dam bào quyên, lçii Ich hqp
pháp, chInh dáng cüa doàn viên, ngithi lao dng.
TInh hInh tai nan lao dç5ng: Trong tháng dâ xáy ra 05 v1i tai nan lao dng
lam 07 ngui chét và 05 ngithi bj thuong, xây ra tai 04 dja phiiong7. Các you tO
gay chân thuong chü yêu là do din gist, vt rcii, dO sep, ngã cao... Ngoài ra, có
ph Ho Clii Minh, Ding Nai, Dng Tháp, Hãi Duong

6

fh

7

Hà NQi, Kiên Giang, Blnh Ducmg, Dông
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01 v ng dc thic phrn tai Cong ty Trách nhim hitu hn Great Kingdom
Giang Diên (tinh Dông Nai) 1am 140 cong nhân, lao dng phài nhp viên và 01
viii nghi nhiêrn khI ga ti COng ty Trách nhim hftu hn Kwong Lung-Meko
(thành phô Can Thcr) khiên 67 cOng nhân bj khó thà, non ói và nhp vin. To
chirc Cong doãn dã kjp thii thàm hôi, dng viên, ho trçl, phOi hqp vói các co
quan lien quan tiên hành diêu tra nguyen nhân, giái quyêt chê d, chInh sách cho
doàn viên, ngithi lao dông.
II. MQT sO NHIM VJ TRQNG TAM TRONG THANG 8/2020
1. Chü dng nm b&t tlnh hlnh san xut kinh doanh cüa doanh nghip,
tmnh hInh vic lam, Ut tithng cong nhân, viên chirc, lao dng, dc bit là tác
dng, ãnh hu&ng cüa dch Covid-19; tp trung thirc hin các giái pháp nhàm
hoàn thành miic tiêu kép là phông, chông djch bnh Covid-19 và phát triên kinh
tê-xãhôi.
2. T.p trung hoàn thin dir an Lu.t süa dôi, b sung mt so diêu cüa Luat
Cong doàn; tham gia kiên xây d%rng các nghj djnh, van ban huàng dn thi hành
B luat Lao dng nàrn 2019...
3. Ph& hçp các ngành chirc nãng dy manh cong tác thanh tra, kim tra
vic chap hành pháp luat lao dng, Lut Cong doàn, Luat Báo hiêm xã hi,
vic thiic hin chê d chInh sách dôi vâi nguii lao dng theo Ngh quyêt
42/NQ-CP cüa ChInh phü, Quyêt djnh 15/2020/QD-TTg c11a Thu tuàng ChInh
phü... tai các doanh nghip.
4. Van dng phát in doan viên, thãnh 1p cOng don c s; cp nhat
phân mêm quân 1 doàn viên và thrc hin dôi the doàn viên cOng doàn.
5. To chirc các hoat dng chào mrng k nim 75 näm Cách mng Th5ng
tam (19/8/1945 - 19/8/2020) và Quôc khánh Nithc Cong hôa Xä hi Chu nghia
Viôt Nam (2/9).
6. T chüc Hi nghj biu ducrng din hInh tiên tin cOng nhân, viên chrc,
lao dng các cap tiên tâi Dai hi Thi dua yêu nrnc trong cOng nhân, viên chirc,
lao dng toàn quôc, lan thu X, giai don 2021 — 2025.

TL. IJOAN CHU T!CH
vAN PHONG

No'i nhân:
- Ban Dan vn TW (02 bàn);
- Ban To chirc Trung i.rong;
- Uy ban Kim tra Trung iwng;
- Van phong Trung iro'ngDáng (02 bàn);
- Uy ban TW Mt trn To quôc Vit Nam;
- Van phông Chinh phü;
- Thuông triic Doàn Chü tjch, các ban, do'n v trirc
thuc Tng Lien doàn;
- Các LDLD tinh, TP, CD ngành TW, CD Tong cOng
ty trirc thuic TOng Lien doàn;
- Liru: Van thu, Tong hop

BAN
CHAP HA
TRUNG tld

iiyên Xuân Hung
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