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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định một số nhiệm vụ thực hiện công tác kế toán  

tại công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở 

 
 

BAN THƯỜNG VỤ  LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH QUẢNG TRỊ 
 

- Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam; 

- Căn cứ Quyết định số 273/QĐ-TLĐ ngày 07/3/2014 của Đoàn Chủ tịch 

Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc ban hành Quy định về tổ chức bộ máy quản lý tài 

chính công đoàn; tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình bổ nhiệm Trưởng ban Tài chính, 

Trưởng phòng kế toán, bố trí phụ trách kế toán và chế độ phụ cấp trách nhiệm làm 

nhiệm vụ kế toán trưởng trong các đơn vị kế toán công đoàn; 
 

- Căn cứ Đề án số 02/ĐA-LĐLĐ ngày 12/6/2019 của Ban Thường vụ LĐLĐ 

tỉnh về sắp xếp, tổ chức lại bộ máy của cơ quan LĐLĐ tỉnh Quảng Trị theo Nghị 

quyết số 18-NQ/TW; 
 

- Căn cứ Thông báo số 653-TB/TU ngày 14/8/2019 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy kết luận về tổ chức bộ máy, biên chế Liên đoàn Lao động tỉnh; 
 

- Xét đề nghị của Ban Tài chính, Ban Tổ chức-Kiểm tra LĐLĐ tỉnh, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định một số nhiệm vụ thực 

hiện công tác kế toán tại công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. 

Điều 2. Văn phòng, các Ban Liên đoàn Lao động tỉnh, các cấp công đoàn 

trong tỉnh và các đơn vị, cá nhân liên quan thi hành Quyết định này./.  

 

    Nơi nhận: 
 - Ban Tài chính TLĐ; 

- Thường trực, các Ban LĐLĐ tỉnh; 

- LĐLĐ huyện, tx, CĐ ngành, VC tỉnh; 

- Cán bộ KT Ban Tài chính LĐLĐ tỉnh; 

- Lưu: VT 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Lập 
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