TONG LIEN DOAN LAO BONG
VI1T NAM

CONG HOA xA HQI CHU NGHTA VIT NAM
Bc 1p - Tir do - Hinh phñc

S& 939 /TLD

Ha Nói, ngày 08 tháng 9 nám 2020

V/v Danh muc bI mt nhà nuàc
cüa Tong Lien doãn Lao dng Vit Nam

KInh gü'i: - Các Lien doàn Lao dng tinh, thành phô
- Các Cong doàn ngành TW và twrng thro'ng
Cong doàn TCTy trirc thuc Ting Lien doàn
- Các drn vj trirc thuc Tong Lien doàn

Thirc hin cong van so 470/BCA-ANCTNB ngày 14/02/2020 cüa B
Cong an v vic don dc xây di.mg danh m'iic bI mt nhà nuc; Cong van s
115 1/BCA-ANCTNIB ngày 30/3/2020 cüa B Cong an v vic tham gia kin
xây dimg danh miic bI mt nhà nuóc cüa Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam.
Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam xây drng dir tháo danh miic bI mt
nhà rnxóc cüa Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam, can cü tai Diu 7, 8, 9 Lust
Bâo v bI mt nhà nithc. D nghj các dan vj cho kin vào dir thão và gui v
Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam (d/c Trcn Thj Thu Hái, phông Hành chInh
— Quán trj, Van phông Tdng Lien doàn,) d thng hçip tnrâc ngày 15/9/2020.
Trân trçng.
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'an so': 939 /TLD ngày 08 tháng 9 nám 2020
Ong Lien doàn Lao d5ng Vit Nam,)
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NQI DUNG VAN BAN

1.

Tài lieu, s lieu diu tra v thirc trng tinh hInh tu tuông, Mit; Ti mt
di song trong các tang 1rp lao dng có tác dng tiêu circ
den tInh hinh chInh trj, xä hi; TInh hInh phCrc t.p ye lao
dng và quan h lao dng chua cong bô

2.

Chin liiçic, chü tnrong, d& sách, giài pháp hoat dng di Met; Ti mt
ngoi cüa Tong Lien doàn chua cong bô

3.

Chü trixclng, chi dao quan trçng cüa Thumg trirc Doàn
Chü tjch Tong Lien doàn ye lTnh virc tài chInh chua cong
bô hoc không cong bô

Mat

4.

Tin, tài 1iu, s 1iu v hoat dng cüa các t chüc quc t,
to chrc xã hi tiên b, to chüc dai din ngithi lao dng
lien quan den hoat dng cüa Tong Lien doàn; Thông tin,
thóa thun duqc trao dôi, k kêt giüa to chüc Cong doàn,
to chüc quôc té chua cong bô

Mt

5.

Van bàn lien quan dn kin chi dao cüa các dng chI
länh do Dâng, Nhà nrnc vOi Dàng doàn, Doàn Chü tjch
Tong Lien doàn ye boat dng cüa Tong Lien doàn chua
cong bô; Van bàn chi dao cüa B ChInh trj, Ban BI thu,
Thu tuthig ChInh phü ye cong tác chInh trj ni b, nhân
sr chü chôt cüa Tong Lien doàn

Theo d mt
cüa van bàn
tü TW

6.

Tài lieu v nhân sr chü cht cña Bang doàn, Thuông trrc Mat; Ti mt
IDoàn Chü tjch Tong Lien doàn; tài lieu ye nhn xét, dánh
giá, quy hoach, luân chuyên, diêu dng, bô nhim, min
nhim, k 1ut can b cüa Tong Lien doàn din B ChInh
tr, Ban BI thu quàn l chua cOng bô

7.

H so, tài 1iu v t chüc can b Tng Lien doàn din
Trung uong quàn 1

8

Chin lugc, k hoach, d an v cong tác
cüa to chüc Cong doàn chua cOng bô

9.

Tài 1iu giãi quyt t cáo khi chua có kt luan chInh thüc Met; Ti mt
giâi quyet to

th chüc, can bô

Mt
Mat

STT

NQI DUNG VAN BAN

M1J'CDQ

10.

Tài 1iu trong qua trInh thanh tra, kim tra khi chira có k& Met; Tôi mt
1uQLn chInh thüc

11.

K& 1un kim tra du hiu vi phm; Kt 1un kim tra tài Met; Tôi mt
chInh, tài san cong doàn

12.

Các tài 1iu lien quan dn báo cáo cong tác phông, chng M.t; Ti mt
tham nhüng cüa Tong Lien doàn (Bang doan)

13.

Thông tin kim toán v tài chInh công, tài san cong chua
côngbô

Theo d mt
cüavànbãn
tir Thanh tra,
kiêm toán
nhà nuó'c

14.

Tài 1iu v thit k h thng may tInh, co si dü 1iu ni
b, mt khâu, quy ithc dam báo an ninh trong frng ding
cong ngh thông tin cüa Tong Lien doân chua cong bô

M.t

15.

Cc sâ dtt 1iu v thông tin doàn viên cOng doàn, tài khoán
dàng nhp trén phân mém quán 1 doàn viên cOng doán

Mt

16.

Tài khoán ph.n mm thu kinh phi cOng doàn; phn mm
thu, chi quãn 1 tài chInh, tài san cüa tài chinh cong doàn

Mt

