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PHÂN CÔNG
Chuẩn bị nội dung họp Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh
Để chuẩn bị nội dung Hội nghị Ban Thường vụ ( lần thứ 2 năm 2020) Thường trực
LĐLĐ tỉnh phân công trách nhiệm chủ trì chỉ đạo các ban chuyên đề tham mưu xây dựng
một số nội dung như sau:
(Thời gian dự kiến họp BTV: Đầu tháng 6/2020)
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THAM MƯU

CHỈ ĐẠO

Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn 6 Văn phòng
Đ/c Nguyễn Đăng Bảo tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
PCTTT
- Báo cáo kết quả hoạt động Tháng Công Ban Công tác Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà
nhân - Tháng hành động về ATVSLĐ
cơ sở
- PCT
- Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị
quyết 6b/NQ-TLĐ ngày 29/01/2011 của
Tổng Liên đoàn về “Công tác vận động nữ
CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH
đất nước” và phong trào thi đua “Giỏi việc
nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ.
- Trình hồ sơ khen thưởng 10 năm thực
hiện NQ
- Dự thảo sửa đổi quy chế hoạt động Ban Tổ chức
Đ/c Nguyễn Thị Hoài
UBKTLĐLĐ tỉnh khoá XII .
– Kiểm tra
Lê - PCT
- Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát 6
tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
- Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị
quyết 06b/NQ-TLĐ ngày 03/8/2015 của Ban
Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt
Nam về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt
động ủy ban kiểm tra công đoàn
-Sửa đổi, bổ sung quy chế khen thưởng Ban Công tác Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà
trong hệ thống công đoàn
cơ sở
- PCT
- Hướng dẫn hoạt động khối thi đua
Ban Công tác
cơ sở
Phân bổ đại biểu dự Đại hội thi đua yêu
nước cấp tỉnh và TLĐ

Các ban chuyên đề tập trung tham mưu xây dựng các nội dung được phân công và gửi lại
Văn phòng trước ngày 29/5/2020 để tổng hợp phục vụ Hội nghị Ban Thường vụ.
Nơi nhận:
- Thường trực,
- Các ban, Văn phòng
- Lưu VT.
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