TONG LIEN DOAN LAO OQNG CONG HOA xA HO! CIIU NGHIA VIT NAM
VIT NAM
Dc 1p - Ti do - Hinh phüc
S: 150/KH-TLD

Ha Ni, ngày 15 tháng 11 nám 2021

KE HQACH
Sor kt 05 nám thirc hin Nghj quyt s6 07bfNQ-TLD ngày 21/01/2016
cüa Ban Chap hành Tng Lien doàn lao dng Vit Nam (khoá XI
v cong tác tài chInh cong doàn trong tInh hInh mói
Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam ban hành ká hoach so k& 05 nm
thirc hin Nghj quy& s 07b/NQ-TLD ngày 2 1/01/2016 cüa Ban ChAp hành
Tng Lien doãn Lao dng Vit Nam (khoá XI) v& "Cong tác tài chInh trong
tInh hInh mài "(sau day gçi tAt là Nghj quyt), trong các cAp cong doàn vài cac
ni dung cii th nhiz sau:
I. M1JC DICH,

Eu CAV

1. So kt tInh hInh 05 nàm thirc hin Nghj quyt s 07b/NQ-TLD ngày
21/01/2016 cüa Ban ChAp hành Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam (khóa XI).
2. Nghiên cüu, d xuAt các giài pháp d thiic hin t& cong tác tài chmnh và
hoat dng kinh t cong doãn trong tInh hInh mâi.
3. Vic th chüc so kt phài dam bâo thit thirc, hiu qua, tit kim, thirc
hin dung k hotch, tránh hInh thüc.
II. NQI DUNG SO KET
Tp trung vào các ni dung sau:
1. So kt, dánh giá tInh hInh trin khai Nghj quyt, nhüng kt qua dt
drcic, nhüng tn ti hn ch trong cong tác lânh dao, chi do, trin khai và t
chrc thijc hin Nghj quyt cüa các cAp cong doàn.
2. Dánh giá vic thirc hin và hoãn thành 9 chi tiéu cüa Nghj Quyt.
3. Dánh giá k& qua thu và thc t phân phi ngun thu cüa trng don vj,
11mg cap cong doàn.
4. Dánh giá vic thirc hin co ch tir chü di vôi các don vi sir nghip
cOng doàn theo quy dnh cüa Pháp 14t và sAp xp, xü l các doanh nghip cOng
doàn.
5. Dánh giá hiu qua diing tâi chInh cong doàn du tr co s& 4t chAt tài
san cüa th chüc cong doàn tir ngun tài chinh cong doàn tIch lüy, tác dng dn
diu kin lam vic d&i sng cüa ngithi lao dng.
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6. Nhfrng thun lcri, khó khän trong thc hin thu theo Nghj quyt 7b/NQTLD.
7. Nghiên cüu, d xut các giái pháp to ngun 1irc tài chInh dü mnh theo
Chrnmg trInh 740/Ctr-TLD ngày 22 tháng 7 nãm 2020 cüa Tng Lien doàn.
IH. TO CHUC TIIIVC HIN
1. Tang Lien doàn Lao dng Vit Nam:
- Ban hành k hoach chi do, hithng dn các cp cong doãn t chác so k&
05 nàm thirc hin Nghj quyt 07b/NQ-TLD.
- Tng hcip và xây dirng báo cáo so kt 05 näm thrc hin Nghj quyt.
- Báo cáo tai Hi nghj ln thr 10 Ban Chp hành Tng Lien doàn (khóa
XII) vào tháng 12/2021.
2. Cp Lien doàn Lao dng tinh, thành ph; Cong doàn ngành Trung
Irong va tirong throng; Cong doan Tong Cong ty trirc thu9c Tong Lien
doàn:
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- Hmnh thwc to chuc: To chuc H91. ngh.Ban Thi.rcrng vi
- Thôi gian IJ chá'c: Hi nghj t chüc trong 01 bui (trirc tip hoc online
tüytmnh hInh din biên cüa djch bnh covid-19).
- Thôi gian gui báo cáo vt T6ng Lien doàn: Hoàn thành tnthc ngày
30/11/2021
Can dr vao k hoch, cac Lien doàn Lao dng tinh, thành ph& Cong doàn
ngành 1W, COng doàn Tng Cong ty trrc thuc Tong Lien doàn; các Ban, don
vi trirc thuOc Tng Lien doàn to chirc trin khai thrc hin và báo cáo kêt qua v
Tng Lien doàn (qua Ban Tài chInh).
TM. OoAN CffIJ TICH
0 CHU T!CH

Noi
- Thithng trxc Doàn Chü tjch TLD (b/c);
- Các LDLD tinh, thành ph&CD ngành TW,
CD TCty trrc thuc TLD;
- Các Ban, &m vj trijc thuOc TLD;
-Luu:VT,TC.j

Phan Van Anh
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OE CUaNG BAO CÁO
So kt thiyc hin Ngh quyt 07b/NQ-TLD ngày 21/01/2016 cüa Ban Chap
hành Tng Lien doàn lao dng Vit Nam (khoa XI)
vcông tác tài chInh cong doàn trong tInh hInh mói

I. Dc dim tInh hInh
1. Thun 1çi:
2. Khó khn:
(Nêu khái quát nhi-ng thun lcii, khó khán cza dia phwong, ngành, dan vj
tác dóng tru'c tiê'p tài viéc trin khai thtc hiên Nghj quyt).
II. Kt qua thc hin Ngh quyt
1. Cong tác chi dao t chrc trin khai thrc hin Nghj quyt.
a. Cong tác tuyên truyn, ph bin, hi.thng dn các cp cong doàn thirc
hin các quy djnh, htràng dn thirc hin Nghj quyêt.
b. Cong tác kim tra, don dc các c.p cong doàn th%rc hin Nghj quy.
2. Kt qua dat duc:
- Dánh giá k& qua thijc hin các chi tiêu dn nãm 2020. Chi rô các
nguyen nhãn chua dat duqc.
- Dánh giá kt qua thu tài chInh cong doãn, phân phi tài chInh cong
doàn, chi tài chInh cong doàn cüa tirng dan vj, tfrng cp cong doàn trong tirng
näm thirc hin Nghj quyt.
- Dánh giá cong tác quãn 1 tài chmnh: nh&ng k& qua dat duçic
- Dánh giá hoat dng cüa các d(m vj six nghip, doanh nghip cong doàn
- Dánh giá hoat dng cong the xây dmg co ban
3. Nhing thun lçii, khó khän trong thirc hin theo Nghj quyt 7bINQUD
Ill. Nhim vii, giãi pháp trong thôi gian tói
1.NhUng giâi pháp d hoàn thãnh các chi tiêu chua dat duçic
2. Nh&ng d xut, kin nghj
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