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CHIJONG TRINH

XAY DUNG NGUON LVC TA! CHINH DU MiNH DAP UNG
NHIM VT CUA TO CH1JC CONG DOAN TRONG TINH H!NH MI
Trong nhQng näm qua, ngun Iijc tài chinh, tài san cüa cong doàn dä duçic
phát buy có hiu qua, gop phn to kin vào phiic vi hoit dng, dáp irng nhim vi
cüa to cht'xc cong ctoàn. Cüng sir phát triên cüa to chirc cong doàn, cong tác tài
chmnh, tài san cOng doàn dã Co nhiu chuyn biên tIch circ, dOi mOi manh me,
dam bão cOng khai, minh bach, hiêu qua. Trong th?yi gian ti, Vit Nam tiêp tiic
hi nhp quOc t ngày càng sâu rng, ctt ra cho to chüc cong doàn nhiêu khó
khän vã thách thrc, yêu c.0 th chüc cong doàn phãi dôi mâi cá ni dung và
phiiong thüc boat dng, trong do xây drng nguôn liic tài chInh dü manh dáp 1rng
yêu câu nhim v1i cüa t chüc cong doàn trong tmnh hInh mâi là van dé cap bach
và chin lucic.
I. MUC DICH, YEU CAU, CHI TIEU
1. Myc dIch
- Nâng cao tht:rc trách nhirn, tao buóc chuyn bin tIch clrrc cüa thC cap
cOng doàn trong vic xây drng ngun 1irc tái chInh di.i manh, nh&m dam bâo cho
hoat dng cüa t chüc cOng doàn trong tmnh hInh mOi.
- Nâng cao hiu qua cong tác thu, phân phM, quãn 1, sir dung tài chInh
cOng doàn theo quy djnh cüa pháp 1ut và quy djnh cOa Tong Lien doàn Lao
dng Vit Nam. Tài chInh cOng doàn ducic quãn 1 theo nguyen täc tp trung,
dan chü, cOng khai, minh bach, CO phân cOng, phân cp quàn 1)2, gn trách nhiêm
cüa cOng doàn các cap.
- Nâng cao hiu qua hoat dung các don vj kinh t, sr nghip cOng doàn,
tao ngun thu phiic vii t chüc tir khu vrc nay.
2. Yêu cu
- Thirc hin khn tnwng và có hiu qua mt so giài pháp, nhim vu v
xay drng nguOn hrc tài chInh dO manh dáp 1rng nhim vii cOa to chüc cOng doàn
trong tmnh hInh mâi ye cOng tác quãn 1)2 tài chInh, tài san. ChO tr9ng vic chap
hành ch d kê toán và các quy djnh ye quán 1)2 tài chInh trong cOng tác giao di1
toán, thrc hin di,r toán, quyêt toán dé tmg buâc di vào n np, han ch ti da
that thu tài chInh cong doàn.
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- Vic thirc hin các giái pháp và nhim vi xây dirng ngun lirc tài chInh dü
rnnh phài dixçrc thirc hin dông b ti 4 cap cong doàn, trong do tr9ng tam là ti
cap Tong Lien doàn và các Lien doàn Lao dng tinh, thành ph cong doàn ngành
trung uong Va linmg ducxng; cong doàn Tng Cong ty tnrc thuOc Tng Lien doàn.
- Cn thrc hin cong tác kim soát trong phân cp quàn 1 tài chinh, si:r
diing tOt cong ngh thông tin, mô hInh quãn trj tiên tiên.
3. Chi tiêu
Can cü Nghj quyêt Di hi Cong doàn Vit Nam lan thir XII, phãn dâu
thu tài chInh cong doàn dt 90% tth len so vói s phài thu kinh phi và doàn phi
cong doân theo qui djnh cüa Nhà nuâc và Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam.
II. NHIM ViJ vA GIAI PHAP TRQNG TAM
1. Nhim viii
1.1. Thu dáng, thu íîü, thu kjp tluYi kinhphIvà doàn phi' cong doàn
- Tang cithng phi hqp vâi các cci quan quàn 1 nhà nuóc có lien quan
trong vic cung dip, rà soát thông tin xác djnh di tixçyng, mirc thu, tr do xây
dirng k hoach don dc thu.
- Thrrng xuyen kim tra, giám sat và tang cu&ng phi hqp kim tra, giám
sat vói các cci quan chirc nàng v thu kinh phi và doàn phi cOng doàn.
- Hang näm tng kt, dua ra nhcrng bin pháp nâng cao hiu qua thu kinh
phi cOng doàn và doân phi cong doàn.
1.2. Quan 1j cdc nfl dung chi chat chê, tilt kiçm, hiu qua
- Xây dmg djnh mirc cho t&ng ni dung chi ci th theo dOng quy djnh
cüa Nhà nuâc và cüa Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam.
- ChO trong chi cho các nhim vii trong tam, các hott dng mang li igi
Ich thit thrc cho doàn viên, ngtthi lao dng và t chirc cong doàn.
- Tit kiém chi hành chInh, xây drng k hoach thrc hành ti& kim ching
lang phi theo quy djnh.
1.3. Phát huy hiu qua tài chmnh cong doàn tIch lüy
- Dành ngun tài chInh cong doàn tich lu5r d trIch 1p Qu báo v doân
viên, ngithi lao dng.
- Dành ngun kinh phi du tu xây drng, cái to cci si v.t ch.t d khai
thác, to ngun thu cho th chüc cOng doàn.
- Nâng cao hiu qua tin gui tai chInh cOng doàn tIch my tti ngân hang,
mang 'a ngun thu cho th chirc cOng doàn. Các cp cong doàn chü dng tInh
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toán, 1ira ch9n ngân hang, k' hn tin giri mt cách linh hot, dam bão an toàn,
dông thai mang 1i hiu qua cao nhât.
1.4. Thc hin cong khai tài chlnh cOng doàn
- Các cp cong doàn phái thirc hin cong khai tài chInh theo Huàng dn
cüa Doàn Chü tjch Tng Lien doàn, bao gm: cong khai di toán, quyêt toán, kêt
qua khoán chi hành chInh, phân phi, sü ding kinh phi tiét kim, dir an xây
dirng cci bàn, Qu xà hi.
- Thirc hin cái cách thu tiic hành chInh, giãm phin ha cho c s, cho cp
dirâi.
- Tüng cp, trng don vi trong toãn h thng cong doàn to chüc tot vic
tip nhn kin gop cüa cong nhân viên chuc lao dng (CNVCLD), xcr l kjp
thii khiu nai cüa CNVCLD thuôc trách nhim cüa dcm vi, nhât là khiêu ni,
khiu kin lien quan dn vic sü diing lang phi tài chinh, tài san cong doàn.
2. Giãi pháp

2.1. TEJ chá'c luyên truytn, phi bun, h9c tIp, nglziên cá'u, quán tr&t
thyc hin chu'ong trinh
Các Lien doàn Lao drig (LDLD) tinh, thành ph cong doàn ngành Trung
ucmg (TW); cOng ctoàn T6ng Cong ty (TCT) trrc thuc Tong Lien doàn; các
Ban cüa Tng Lien doàn; don vj tr%rc thuc Tng Lien doàn có trách nhim
thu&ng xuyên th chüc tuyên truyn, ph bin, quán trit thirc hin các chü
trlxong, các quy djnh cüa Tong Lien doàn v cong tác tài chInh.
- Vé ni dung tuyên truyn: Tuyên truyn v s1r cn thit duy trI kinh phi
cong doàn, vic phân phi va sü diving kinh phi cong doàn mang 1i li Ich cho
doàn vién và ngui lao dng. Huàng dan, quán trit các ni dung cüa Nghj
quyt tài chInh tth các cp cong doan, dc bit là ni dung v vic xây drng Qu
bào v doàn viên, ngixii lao dng và t l phãn phi ngun kinh phi diiçic sir
dung ti các cp cong doàn.
- V hInh thuc tuyên truyn: iMy mnh truyn thông trên các phuong tin
thông tin di chüng (Cng/trang thông tin din tü, báo, dài phát thanh, truyn
hInh, dãc bit chü tr9ng kénh truyn thông mâi nhu facebook, zalo, youtube,...).
Lông ghép các nôi dung tuyên truyn cüng vói các chuong trInh hoat dông cüa
tO chirc cong doàn.
- V lirc 1uçng tuyén truyn: Di vói mi hInh thuc tuyén truyén cAn xãy
ding mt liic h.rqng tuyên truyn dü v s lung và chAt luqng dam bâo ni
dung tuyén truyn dung và có süc lan tóa rng kh&p. Dc bit chü trpng hInh
thuc tuyén truyn qua kénh truyn thông cá nhan d mi can bô cOng doàn, mi
doàn viên cong doàn dóng vai trO là 1irc lucmg tuyên truyn nông c&.
3

Tuy nhiên, vic thirc hin tuyên truyn cn 1mb hot và phii hçp vâi tfing
ngành, dja phtxcing, dông thai dM mói phucing thüc tuyên truyn, hQc tip,
nghiên cru dc bit là vic quán trit Nghj quyêt.

2.2. B sung, sü'a dJi, hoàn thin Nghj quyEt tài chInh cong doàn và
mt sO quy djnh cüa Tong Lien doàn Lao dng V&t Nam v thu, phân phi,
sü' dyng, quân 1j tài chIn/i, iài san cOng doàn, sü' dung các ccv so nhà dt cüa
to chá'c cOng doàn
- Tng Lien doàn tip tiic nghiên c1ru, sira d, b sung, thay th Nghj
quyêt tài chinh cong doàn và các quy djnh v tài chInh cong doàn trên cô sâ
dñng quy djnh pháp lut nhixng phü hçip vâi hoat dng cüa to chirc cong doàn
trong thii kS' mOi nhu: djnh mirc ngun chi cho các hot dng c& 101 cüa th
chüc cong doàn, các nti dung chi thithng xuyên dam bào phü hqp vth quy djnh
cüa Nba nithc, các ni dung chi dtc thu theo huóng dn cüa Tong Lien doàn, tir
do các cap cong doàn ban hành quy ch chi tiêu nôi b cüa don vj mInh dam bào
chi hçp pháp, hçip l.
- Hoàn thin và ban hành ch d k toán mài theo Thông tu 107/TT-BTC
ngày 10/10/2017 v vic hu&ng dn ch d k toán hành chInh sir nghip thay
the Quyêt djnh so 19/2006/QD-BTC ngày 30/3/2006 cOa Bô trithng Bô Tâi
chInh ye htrng dn ch d kê toán hành chInh sir nghip.
- Tip tic hoàn thin các quy djnh, hixàng dn dê t chi.rc th%rc hin dóng
KPCD qua tài khoán trung gian cOa to chüc cOng doàn khu virc san xut kinh
doanh.
- Ban hành quy djnh ci th ye vic si:r dung các co s0 nba dt cüa t chirc
trong vic tao nguOn 1irc nhu: Các don vj thirc hin vic kê khai, báo cáo d xut
phuong an sap xp 1a, xi:r l2 nhà dat, báo cáo Tong Lien doàn Lao dng Viêt
Nam xem xét, Co kin giri Bô Tài chInh phé duyt theo quy djnh tai Nghj djnh
167/2017/ND-CP cüa Chinh phO. Rà soát, thirc hin phân loai cii the nhóm các
co quan, don vj sr nghip cong l.p, doanh nghip nhäm bão dam dng b vói
tiéu chI ngtthi s1r ding dat theo Lut Dat dai 2013. Trên co sO do xác djnh rO di
tuçyng sir diing dt theo các nhóm: Nhóm s0 ding dt dugc Nba nithc giao dt
không thu tin sr diing dat; Nhóm thuê dAt cüa nba nuâc và trá tiên dAt hang
nãm; Nhóm thuê dAt cüa nhà nuóc và trã tiên mt lan cho cã th?yi gian thue.
- Thirc hin ch d quán l tài san theo dung quy djnh cüa Nba nuâc và
Tng Lien doàn tü khâu mua s&m, quãn 1, sü ding, to chirc s kê toán theo dOi,
kim ke hang nãm, l.p báo cáo kim kê,... CAn dua ra các chi tieu vi t 1 % cii
th di vOi mi ni dung tit kim nhu: chi thuâng xuyên, chi hi nghj, hi
thão,...
- Xây dirng h thng két câu h tang thông tin dông b, dU 1iu luôn duc
b sung hoàn thin, h trq dAc hrc cho cong tác quán 1 tài chInh a các cAp cong
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doàn nhanh chóng va kjp thai. Tin hçc hóa cong tác quãn 1' trong hot dng cüa
Co quan d nãng cao hiu qua hot dng cOa b may quãn 1, tiêt kim nguôn
nhân hrc.
- Các cp, các don vj khi trin khai dir an xây dirng ca bàn phãi thçrc hin
theo diing quy djnh cüa Nba ni.xâc va cüa Tong Lien doàn. Dam bãotInh khà thi
cüa ngun vn th1.rc hiên du an, dam bào djnh mirc, tiêu chuân và diêu kin hott
dng cüa don vj quãn 1, si'r diing khi diz an xây dirng co bàn hoàn thành.
- Các don vj phài néu cao trách nhim khi thrc hin nhim vlt phê duyt,
thâm djnh, quán 1, trin khai dr an dAu t.r xay dirng co bàn. Xác djnh rO xü 1
trách nhim cüa cor quan, don vj, t chtrc, cá nhân d chi1 dâu tu vi pham trong
cong tác quân 1 dir an xây drng co bàn d xày ra that thoát, lang phi.
- Hang näm các Ban, dan vj truc thuc Tng Lien doàn, các LDLD tinh,
thành phô; Cong doàn ngành TW, Cong doàn Tong COng ty trrc thuc Tong
Lien doàn khen thu&ng, dng viên kjp thôi tp the, ca nhân có thành tIch xuât
sac trong vic xây drng ngun 1irc tài chInh dii mnh dáp 1mg nhim vii cüa t
chirc cong doàn trong tinh hinh mâi.
- Xr 1 nghiêm di v&i cac tp th, cá nhân vi phm trong quán l, sr
diing tài chInh, tài san, xây dirng co bàn cüa cong doàn. Không xét danh hiu thi
dua va hInh thCrc khen thuàng dM vói tp th& Ca nhân vi phim.

2.3. Tçlp trung, nâng cao hiu qua cong tác thu, chi tài chinh cOng doàn
- Các cp cong doàn thirc hin nghiêrn các quy djnh cüa Lu,t Cong doàn,
Nghj djnh sO 191/2013/ND-CP cOa ChInh phü, Quy djnh cüa Tong Lien doàn v
phân cap thu, phân pMi ngun thu, sr ding quãn l tài chInh cong doàn; Quy
djnh ye tiéu chuân, ctjnh müc chi tiêu tài chInh cOng doàn; Quy ch Quân 1' Tài
chInh Cong doàn. Can c1r quy djnh cüa Tong Lien doân: các LDLD tinh, thành
phô, cong doàn ngành 1W; cong doàn Tong Cong ty trrc thuc Tng Lien doàn
ban hành các van bàn hithng dan, quy djnh v các ni dung trén dam bão nguyen
täc va to diêu kin thu.n lçii cho don vj cp duói trong t chi.'rc thirc hin. Tuân
thu quy djnh cüa pháp lut, quy djnh cüa Tong Lien doàn trong các khâu: 1p,
thâm djnh, phé duyt, phân b dir toán, quàn l, si'r ding, kim soát chi, thanh
quyet toán kinh phi str dung.
- Thirc hin dy dü và dng bô co ch tr chü v biên ché và kinh phi quãn
l2 hành chInh trong các co quan cOng doàn, co ch t1i chü dOi vâi các don vj sir
nghip cong doan.
- Các cp cOng doàn xem xét d ra các giái pháp chn chinh kp thai
nhng ton ti, hn ch trong thrc hin các quy djnh cUa lông Lien doàn v:
phân cap thu kinh phi cOng doàn chua dung dOi tuqng, khOng triên khai phân
cp thu kinh phi cong doàn toàn din cho cOng doàn qun, huyn, thj, thành ph
trirc thuc; không ban hành quy djnh phãn phi ngun thu tài chInh cong doàn
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giüa Cong doàn cp tinh vã cOng doàn cp trên tri1c tip co sâ hoäc ban hánh quy
djnh nhung phân phoi ngun thu không hçip 1, không khuyn khIch khai thác
nguOn thu; chixa tiêt giãm chi hành chInh, giao th?c hin khoán chi hânh chInh,
thirc hién ché do tr chñ không dung quy trInh; tuyn dung can b khOng diing
thârn quyên, b may không tucmg xirng v&i khá nàng nguôn tài chInh, quy ch
chi tiêu ni bô có ni dung không phü hçp v&i quy djnh cüa Nba niróc và Ttng
Lien doàn.
- Thirc hin t& quy ch ph6i hccp giüa Tong Lien doàn Lao dOng Vit
Nam, B Tài chInh và Bão hiêm xã hi Vit Nam dê xác djnh so phãi thu kinh
phi cong doàn hang nám. Trên ca s& kinh phi thu ducic, xác djnh s tht thu và
dan vj chira dóng kinh phi cong doãn dê dua vào s phâi thu nàm sau, ctng thai
dira ra các bin pháp déi vâi nhCrng dan vj nçi d9ng kéo dâi lam ca sâ d xir pht
cting nhu khâi kin theo quy djnh cüa pháp 1ut.
- Thrc hin t& quy ch ph& hqp giüa Tng Lien doàn Lao dng Vit
Nam và Ngân hang TMCP Cong thi.rcing Vit Nam; gifla Tong Lien doàn Lao
ctng Vit Nam và Ngân hang Nông nghip và Phát triên nông thôn Vit Nam
nhm trin khai thu kinh phi cong doàn khu vrc san xut kinh doanh tp trung
v tài khoân cüa t churc Cong doàn và th%rc hin c.p trã t1r dng phn kinh phi
dircc sr ding cho cong doàn cAp dui day dü, kjp thi.
- PhAn Mu t' 1 thu doàn phi tang hang näm trong ca cAu thu tài chinh
cong doàn, tüng buâc tr thành ngun thu chü yu dáp lrng cci ban hoat dng
cüa to chuc cong doàn. Dng thi, quan tam s1r diving hiu qua các nguOn thu
khác cüa các cAp cong doàn tir s1,r üng h cüa chInh quyn, các ca quan, dan vi.
- Kjp thai chAn chinh cong tác chi dam báo dung d& tugng, dung djnh
müc theo quy djnh cüa Nhà nuóc và Tng Lien doàn. Hang näm trong qua trinh
phê duyt quy& toán, xuAt toán nhU'ng ni dung chi không dung theo quy djnh.
Nhäc nhâ kjp thai nhQng ni dung chi lang phi, khOng dung trQng tam.
- Nhanh chóng xây di.rng, hoàn thin vã dira vào ung diving các phAn mm
cong ngh thông tin hin dai trong vic quãn l2 thu, chi tâi chInh cong doàn,

2.4. Mo' rang các loiJ 1,Ia'th djch vi có thu cüa to chi'c cong doàn
- Cãi tao, nâng cAp, dAu tu xây drng Ca sà vt chAt, dja dim có 1çi th
kinh doanh nh.m phát huy hiu qua sir diing tài san cua th chüc cong doàn.
- Hoàn thành Mu tu xây drng các thit ch cOng doàn, dua vào khai thác
thit ch nhtr: nhà a ban, cho thuê, các tin ich djch vii cong cong, siêu thj, nba
trê, nba thuc, các thiêt ch van hóa, the thao...
- Chuyn dôi mO hInh boat dng, khai thác t& da nhftng 1i th v ca sa
vt chAt, vj trI thun 1i nhm tang nguOn thu cho to chüc Cong doàn.
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2.5. Tang cithng quán 1j, quán trj các don vj kinh t sy nghip, cdc
thitt chê van hôa cüa cong doàn, nâng cao h&u qua trong Cong tác quãn If,
sfr dying von và tài san 4i các don vj kinh tê cOng doàn
- Hoàn chinh h thng báo cáo thng nht toàn quc ye thirc trng hoat
dng cüa các dan vj kinh t cong doan, xây dmg dé an nâng cao hiu qua hoat
dng cüa các dan vj kinh t cOng doàn.
- Thành ltp cac th cong tác giám sat vic thrc hin báo cáo hang näm cüa
các dan vj kinh tê cong doân.
- Thi dim mO hmnh quãn 1 Tng Cong ty tr1rc thuc Tng Lien doàn Lao
dng Vit Nam và Cong ty thành viên.
- Tip t1ic thirc hin sp xp, chuyn di, giãi pháp nâng cao hiu qua hoat
dng cüa doanh nghip cong doàn.
- DM m&i co ch hoat dng cüa dan vj si nghip, tin hành giao van,
khoán 1çi nhun cho các danvj; tang cung cong tác kim tra quán 1 tài chInh,
tài san cüa dan vj sr nghip.
- Nghiên ciru mô hInh cong ty mc - cong ty con: Lira chn mt sO cong ty
TNHH lan va hoat dng có hiu qua cüa h thing Cong doàn lam cong ty mc,
các cong ty TNHH cOng doàn các tinh, dja phi.rang lam cong ty con.
- Di väi các dan vj kinh t hang näm can cir váo tInh hInh thirc t cüa
dan vj, giao nhim vi1, kê hoach san xut kinh doanh ngay ti1 dâu nAm; Dôi vói
các dan vj sr nghip cn phân rO viêc thirc hin nhim vi,i kinh doanh, nhim vu
chInh trj d dánh giá hiu qua hoat dng.
2.6. Dào tyo, quan If, sü dyng lao dng, bá tr4 sü dyng can b3 cong
clzá'c
- Hoàn thin d an can b lam cOng tác tài chInh cOng doàn, dam báo dü
ye so hrçmg, nâng cao ch,t 1iiçng, chuyên nghip dáp 1mg cong tác thu, chi,
quán l tái chInh cong doàn.
- Cong tác dào tao, bi duäng can b cOng chirc, viên chlrc dira trén co s&
quy hoach cüa ca quan, dan vj, gn 1in vai vic sIr dung can b, cOng chlrc
truac mt va lâu dài.
- Rá soát chlrc näng, nhim vii cIra tIrng ca quan, dan vj, b phn d xây
dirng b may tinh gpn, boat dng hiu qua, thirc hin tuyên dung, dào tao, bô trI,
luân chuyn nh&m nâng cao chit luçing, hiu qua cOng tác
2.7. Tang cuOng cong Iác kkm Ira, kiêm sodt, gidrn sat tài chinh tyi các
don vj
- Thuô'ng xuyên kim tra trong cong tác quãn 1, sIr ditng tài chInh, tài
san, tang cumg các bin pháp phông, chông tham nhüng, lang phI, tiêu circ
7

trong cac cp cong doàn. DAy mnh irng dung cong ngh thông tin trong cOng
tác quán I tài chInh, tài san cong doàn.
- Phãn cong can bô cüa cong doàn cAp trên htrng dn nghip vi tài chInh
kê toán di vi cong doân cAp duói, don vj sir nghip, doanh nghip cong doàn.
- Thirc hin nghiêm quy djnh xir phat, kS' 1ut di vói cá nhãn, don vj vi
phm k Iut tài chInh, d thAt thu kinh phi, doàn phi cOng doàn, sir ding tãi
chInh không hiu qua, tiêu circ, lang phi.
III. TO CHU'C THVC HIN
1. Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam
- Doàn Chü tjch Tong Lien doàn chi do các cAp cOng doân nghién curu,
quán trit và triên khai thirc hin Chuong trInh.
- Thành 1p Ban Chi do thirc hin Chi.rcing trmnh giüp Doãn Chü tjch
Tng Lien doàn don dôc, kiém tra, so kêt, thng kêt vic thrc hin Chixcing trInh.
- Giao Ban Tài chInh lam don vj ththng trrc, tham miru giüp Ban chi dao
và Doàn Chü tjch Tong Lien doàn theo dOi, tng hqp kêt qua thirc hin Chuong
trInh.
2. Lien doàn Lao dng tinh, thành ph; Cong doàn ngành Trung
iro'ng và tirong du'ong; Cong doàn Tong cOng ty trirc thuc Tong Lien doàn;
các don vi kinh t sy nghip trirc thuc Tong Lien doàn.
- Can cr Chuong trInh nay, Lien doàn Lao dung tinh, thành ph; Cong
doàn ngânh Trung uong và wang throng; Cong doàn Tong cong ty tnrc thuc
Tng Lien doàn; các don vj kinh t, sr nghip trrc thuc Tong Lien doàn xây
dirng k hoch ci th xây drng ngun lirc tài chInh dü mnh dáp üng nhim v11
cüa t chüc Cong doàn trong tInh hInh mdci.
- Hithng dan, chi dao, kim tra, giárn sat Cong doàn cAp dixi xay dimg k
hoch ciii th trin khai thirc hin Chuong trInh.
3. Cong doàn cAp trên co' s&; các don vj kinh t sy nghip try'c thuc
Lien doàn Lao dng tinh, thành ph; Cong doàn ngành Trung irong và
tLro'ng throng; Cong doàn Tng cong ty trirc thuc Tong Lien doàn.
- Can cti ni dung Chuong trInh và chi do hixng dn cüa cong doàn
trên, cong doàn cAp trên co sâ; các don vj kinh t, sir nghip trrc thuOc Lien
doàn Lao dng tinh, thành ph; COng doàn ngành Trung irang và tuong throng;
Cong doàn Tong cOng ty trirc thuc TOng Lien doàn xây dirng k hoach cii th
trin khai thirc hin Chuong trInh.
- Chi dao, don dc, kiêm tra, giám sat, huO'ng dn và h trçl cOng doàn co
sà trong thrc hin các ni dung Chircrng trInh.
8

4. Côngdoàn crsr
- Can cü chi dao, hithng dn cüa cong doàn cap trén, cOng doàn c s barn
sat Chung trInh dê xãy drng kê hoch cOng tác hang näm ti Co s.
- Kjp th?ii thông tin, báo cáo kt qua, nhüng khó khän, vung mac ti'r ca
sà dê nghj cOng doàn cap trén trirc tip Ca s h trçY trong qua trInh thirc hin
Chuo'ng trIrih.

Nul nhn:
- Các d/c Uy viên BCH TLD;
- Các LDLD tinh, TP, CD ngành TW, CD TCT
truc thuôc TLD;
- Các ban, dun vj trirc thuc TLD;
- Lru: Van thix, Ban Tài chinh TLD.

OAN CHU TICH4"
HU T!CH

Phan Van Anh
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