TONG LIEN OOAN LAO DQNG CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hnh phüc
S& 2855/TLD.-CSPL

Ha Nôi, ngày 13 tháng 10 nám 2021

V/v dánh giá vic tuân thu pháp 1ut
trong lTnh
cong doàn và lao dng
cUa doanh nghip tham gia Chucmg
trinhCSI näm 2021
vçre

KInh gfl'i: Các don v (co danh sách kern theo)

Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam dang phi hçip vâi Phông Thuang
mi và Cong nghip Vit Nam và các ca quan lien quan to chüc "Chirorng
A
trinh danh gia, xep hing cac doanh nghiçp ben
vtrng ti Viçt Nam 2021
(Chiroiig trInh CSI 2021). Theo phári công, Tong Lien doàn Lao dng Vit
Nam có nhim vi dánh giá vic tuân thu pháp
trong lTnh vrc cong doàn
và lao dng cUa doanh nghip tham gia Chi.rong trInh. Doàn Chu tjch Tong
Lien doàn Lao dng Vit Nam dê nghj các Lien doàn Lao dng tinh, thành
phô (hoc phôi hqp vâi các COng doàn Ngành Trung uong, Cong doãn Tong
Cong ty trirc thuc Tong Lien doàn có doanh nghip thuOc dja bàn) dánh giá
các doanh nghip thuc dja bàn (co danh sách kern theo, dê nhj liru hành ni
b, không thông báo cho doanh nghip và cci quan khac) ye các khia cnh
th1rc hin trong 03 nm gãn nhât (20l9-2021):
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- DInh cong ti phát - ng1rng vic tp th;
- Dóng Bâo hirn xã hi;
- TrIch np kinh phi cOng doàn;
- An toân, v sinh lao dng, phông chng cháy n;
- Vic thrc hin các ch d phiic lçii và chäm 10 diii sng cho ngu?i lao
dng;
- Xây drng và th'grc hin ni quy lao dng, thôa trâc lao dung tp th và
dng k3 theo quy djnh;
- Xây dirng và thc hin quy ch dan chü Ca so, t chIrc di thoai, th
chrc hi nghj nguOi lao dng;
Vn bàn dánh giá gi:ri v Tang Lien doàn cn nêu rö nhCtng sai phm,
thiêu sot vâ nguyen than cUa các doanh nghip (nêu co) ye nhItng van dê dâ
nêu trén dê HOi dông xêp hang doanh nghip có Ca sO thirc t xem xét dánh
giá các doanh nghip phát trién ben virng Vit Nam nàm 2021.

Nhn duçic van ban nay, d nghj các Lien doãn Lao dng tlnh, thãnh
ph trién khai thijc hin gap, gài Cong van dánh giá các doanh nghip ye
Tong Lien doãn qua Ban Chinh sách — Pháp lu3t dé báo cáo Thuing trrc
Doàn Chü tjch.
Do th?i gian gp d nghj các dan vj gi'ri truâc bàn mm vào hp thu
din t'Cr vutuananhsd6gmai1.com hoc thông tin c1 the qua dng chI Vu
Tun Arih, so din thoai 09.18 19.0506 truic ngày 22/1O/2O21.I.—
Noi nhn:
-Nhtrtrén;
- D/c Chü tjch (d báo cáo)
- Liru VT, CSPL.
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1.

Lien oàn Lao dng tTnh Ba Ra - Vung Tàu

2.

Lien oàn Lao dng tTnh Bc Lieu

3.

Lien oán Lao 50ng tTnh B& Giang

4.

Lien oàn Lao dQng tfnh Binh Du'o'ng

5.

Lien oán Lao dQng tfnh Binh Phu'O'c

6.

Lien oàn Lao dng tTnh Binh Thun

7.

Lien oàn Lao ng thành phó Cn Tho

8.

Lien oàn Lao dng thãnh ph6 Dà Nng

9.

Lien doãn Lao dQng tinh Dk Uk

10.

Lien doãn Lao dng tTnh D6ng Nai

11.

Lien oàn Lao ng tTnh Ong Tháp

12.

Lien doan Lao ng tfnh Gia Lai

13.

Lien oàn Lao dng thành ph6 Ha Ni

14.

Lien oàn Lao dng thãnh ph6 Hãi Phông

15.

Lien oàn Lao Qng tinh Hu Giang

16.

Lien oãn Lao ng tTnh Hôa BInh

17.

Lien oan Lao dng tinh Hu'ng Yen

18.

Lien oán Lao dng tTnh Khánh Hôa

19.

Lien oân Lao dng tinh Kon Turn

20.

Lien oàn Lao dng tnh Long An

21.

Lien coân Lao dông tinh Phü Yen

22.

Lien doàn Lao dng tinh Quàng Bmnh

23.

Lien oan Lao ng trnh Quâng Ngai

24.

Lien doãn Lao dng tTnh Quãng Ninh

25.
26.

Lien oàn Lao dng tinh Quàng TrI
Lien doàn Lao dng tTnh Soc Tràng

27.

Lien oan Lao dng tTnh Tây Ninh

28.

Lien oàn Lao dng tinh Thanh Hóa

29.

Lien doàn Lao d'ng tfnh Thai BInh
Lien oân Lao dng tTnh Thai Nguyen

30.
32.

Lien oàn Lao dng tinh Thü'a Thiên - Hu
Lien doán Lao dng tTnh thành ph6 H6 Chi Minh

33.

Lien doân Lao ng tfnh Vinh Phüc

31.

