TONG LIEN DOAN LAO DQNG CQNG bA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Oc 1p - Ti do - Hinh phüc
\TJET NAM
So:LgGA /TLD - NC

HàNi, ngày A3 tháng l0näm 2021

V/v tMng kê s6 1iu doanh nghip si'x diing
dông lao dng nf và phông vat, trir süa mc

KInh gui:
- Các Lien doàn lao dng tinh, thành ph;
- Các cong doàn ngành Trung ixong và tuong duong;
Cong doàn Tng cong ty trVc thuOc Tng Lien doàn.
Can cü cong van 3525/LDTBXH-.PC ngày 11/10/2021 cüa B Lao dng —
Thuong binh và Xâ hi ye vic dê nghj cung c.p thông tin phiic v quân 1 trong
linh vrc lao dng, d có them can cir khi tham gia xäy dmg Nghj djnh xcr pht
phm hành chInh trong lTnh virc lao dng trong do có ni dung lien quan dn vic
1p dt phOng vat, tn) stta trong doanh nghip, Tong Lien doàn d ngh các Lien
doàn lao dng tinh, thành ph cOng doàn ngành trung uang và tuo'ng duong,
cOng doàn tng cong ty trrc thuc Tong Lien doàn thong kê và báo cáo chInh
xác s lieu theo các ni dung sau:
- So hccmg doanh nghip szr dyng tI 1.000 lao d5ng nü' tth len cla dja
phitcing, ngành; sO lwnig doanh nghip dd lOp dt phông vat, trü sii'a mc trén
tOng sO doanh nghip th dyng th 1.000 lao dng niê tth lên,
- Thtc trgng lOp dtphông vá't, trü sil'a mçtgi các don vi.
- Thuán lçii, khó khán cüa các doanh nghip trong vic thicc hin lOp dt
phông vOt, trü siba mçtgi ncti lam vic và d xuá't, kiln nghj (nlu co)
(theo biê'u mu gz'ri kern).
Ni dung báo cáo d nghj gui v Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam
(Ban N cong) truic ngày 22/10/2021.
Chi tiêt lien h d/c Trân Thu Phu'cing, Ban Nh' cong TED, din thogi
0912536198 và Email: phuong8178grnail.com /

No'i nhin:
- Nhu kInh gui;
- Luu:VT,NC.
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Nguyen Van Toãn

Lien doàn Lao dng tInh, thành phô
Biu mâu thông kê thông tin ye thiyc trng lap dt phông vt, trü sfra mc ti 63 tinh, thành ph
(Kern theo Côn van so.' 2( /NC- TLD ngày .j tháng 10 nárn 2021 cia TOng Lien doàn Lao dng Viêt Narn)
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Nãrn thirchién.;

Hithng dEn din biu mâu:
(1): Diên theo thir tu'
(2): Ten day dü cUa doanh nghip
(3): Diên tong so lao dng dang lam vic cüa doanh nghip
(4): Dien tong so lao dng nü clang lam vic doanh nghip
(5): Tong so Phông vat, trr scta ti doanh nghip
(6): Tong kinh phi dê xay dirng lap dt mt phông vat, trt sia và ghi rô 11am th1rc hin
(7): TInh trng hoat dng cüa phông vat, tri stra: Dang hogt dng, Tgrn ngu'ng hogt d5ng,' Dimg hogt dng
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