TONG LIEN BOAN LAO DQNG CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM
VIET NAM
Bc Ip - Tir do - Hanh phtIc
S& 1073/QD-TLD

Ha N5i, ngày 28 tháng 7 nàm 2020

QUYET DJNH
V vic sfra dôi, bô sung Quy d!nh v cong tác thng kê cüa
to chfrc Cong doàn ban hành kern theo Quyêt djnh so 1454/QB-TLB
ngày 28/11/2014 cüa Boàn Chü tjch Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam
IE)OAN CHIT T!CH TONG LIEN BOAN LAO BONG VIT NAM
Can clr Lut Thong ké ngày 23 tháng 11 nàm 2015;
- Can cir Ngh quy& s 05/NQ- DCT ngày 22 tháng 11 näm 2000 cüa Doàn
Chñ tjch Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam (khóa VIII) ye "Dôi mói và nãng
cao hiu qua cong tác thông tin, báo cáo trong h thông to chrc COng don";
- Can cr Nghj quy& Dai hi Cong doàn Vit Nam 1n thir XII;
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- Can cr thông báo s 99/TB-TLD ngày 23/6/2020 K& 1un Hi ngh 1n
thu mui ba Doàn Chü tjch Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam (khóa XII);
- Xét d nghj cüa VAn phông Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam,

QUYET DINH
Biêu 1: Sira di khoàn 1 Diu 9 Quy djnh v cong tác thng kê c1ia t
chüc Cong doán ban hành kern theo Quyêt djnh so 1454/QD-TLD ngày
28/11/20 14 cüa Doàn Chü tjch Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam, nhir sau:
Diu 9. H thng biu mu báo cáo thng kê djnh kS' v hoat dng cOng doàn
1. H thng báo cáo thng kê djnh kS' v boat dng cOng doàn gm:
- Biu mâu "Báo cáo tng hcip s 1iu v boat dng cOng doàn" dành cho
Lien doãn Lao dng tinh, thành phô, Cong doàn ngành Trung uong và tuong
&nmg, Cong doàn Tong Cong ty trVc thuc TOng Lien doàn.
- Biu mu cüa cong doãn cci s&, Cong doàn cp trên ti-crc tip ca s& do
LDLD tinh, thãnh phô, Cong doàn ngành Trung uong và tixcmg duong, Cong
don Tong Cong ty 1rirc thuc Tong Lien doàn hung dan, darn bão phü hqp và
dáp üng các yêu câu dc thu cüa don vi.
Biu 2: Ban hmnh biu mu báo cáo tng hçip s 1iu v boat dng cong
doàn dành cho cong doàn ngành, da phucing thay the biêu mâu thông ké dnh
k' ban hành kern theo Quyet djnh sO 1454/QD-TLD ngày 28/11/2014 cüa
Doàn Chü tich Tong Lien doàn Lao dng Vit Narn.

Diu 3: Quyt dinh nay có hiu 1irc k tr ngáy k.
Van phông Tong Lien doàn, các Ban, dcm vj trirc thuc Tng Lien doàn,
các Lien doãn Lao dng tinh, thành phO, Cong doàn ngành Trung uang và tuang
ducing, COng doàn Tong cOng ty trirc thuc Tong Lien doàn chju trách nhim thi
hành Quyêt djnh nay.!.
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DQNG VIT NAM

ho
HQP sO LIEU yE HOiT DQNG CONG DOAN
uylt djnh sc 1073/QD-TLD ngày 28 tháng 7 nám 2020)
TT

Don vl tInh S iuç'ng

Ni dung

Chi chit

I. TInh hInh CNVCLD và vic thic hin mt s chInh sách quan trçng di vói ngLrôi lao dng
DN

S DN nq ltro'ng nguäi lao &ng
1

triu dng

S tin hxong DN ng ngi.r&i lao dng

DN

S DN nq dóng BHXH, BHYT, BHTN
2.
So tin DN nq dóng BHXH, BHYT, BFITN

triu dng

So vii tranh chp lao dung tp th, dinh cong dã xiiy ra.
Trong do:
v

+ Doanh nghip nhà nwác
+ Doanh nghiêp ngoài nhà rnthc
+ Doanh nghiêp Co van ddu iw nwác ngoài
4. S vi1 /s nglr&i bj tai nan lao dng. Trong do:

vv/nguäi

+ Doanh nghiêp cO cOng doàn
~ Doanh nghiêp khOng cO cong doàn
S v tai nan lao dng chit ngiroUs6 ngi ch&.
Trong do:

vWngrai

+ Doanh nghip cO cOng doàn

"

+ Doanh nghip khong CO cong doàn

"

5. S ngithi mc bnh ngh nghip. Trong do:

ngu'O

+ So ngzr&i mc mái trong Icj) báo cáo
S DN cO thành 1p mng 1uài an toàn v sinh viên
6.

nguOi

So an toàn ye sinh viên
II

DN

Dai din chàm lo, bão v quyn, lçi Ich hçp pháp, chInh dáng cüa nguoi lao dng

7. S DN cO thOa ixó.c lao dong tp th. Trong do:

DN

Chi tiêu NQ DH XII

don v

Chi tiêu NQ DH XII

+ Doanh nghiep nhà rnthc
+ DNngoài nhà nzthc
+ DNcó van ddu tzt nztãc ngoài

8

T6ng s cc quan, dcm vj thuc dM tixçing t chirc hi
nghCB,CC,VC

sö ca quan, dan vj thuc di tircrng dã

t chCrc hOi

nghj CB,CC,VC
1

TT

Ni dung

S6 DN nhà ni.râc dã t chfrc hi ngh NLD

Don vj tInh S hrçrng

Ghi chü

DN

Ghi rO s6 DN do
ngành, dia ph.rcrng
quàn 1 trijc tip

S DN nhâ nxàc dà tt, chirc c1i thoai tai nol lam viêc.
Trong do:

DN

Chi tiêu NQ DII XII

+ D6i thogi djnh kj)

cu)c

9.
S DN ngoài khu vijc NN da t chüc hOi nghj NLD

+ Di thogi d5t xuôt
10.

S6 DN ngoài khu vrc nba nrnfic dA t chfrc dM thoai
tai ncri lam vic. Trong dO:
+ Di thoai dinh Ic))

DN
CUC

+ Dcii thogi dç5t xzdt
S co quan, don vj, doanh nghip cIA xây drng quy ch
dan chü a co sâ. Trong do:
+ Ca quan nhà nwác, dan vj sw nghip cong 4p
+ Doanh nghiep nhà nuóc

vi

Ghi rO s6 CQ, DV, DN
do ngành, dja phucmg
quãn i' trixc tip

don vj
DN

+ Doanh nghip ngoài khu vtc nhà nzthc
12.

S6 ngu&i ducc ttr vAn pháp lut

13. S nguYi duçrC báo v ti tàa an
14

kM nguôi
ngii

Giám sat, phAn bin xA hi theo Quyt djnh 217QD/TW cüa Bô Chinh trj
+ Sá cuç3c CD chz In giám sOt

cuc

+ sd cuac D tham gia giám sat
+ S6 cu5c hal nghjphOn bin

s6 doàn vien va nguai lao dng Co hoân cáith khó luqt ngui
khãn di.rçc cong doàn h trq, thäni hOi

15.

S6 tin h trq, thAm hOi

triu dng

S doàn vien, nglr&i lao dng di.rçrc thp huâng chuong
trInh "Phiic lqi cho doàn vién và ngu?xi lao dng"
S tin huàng lqi
16

1riu dng

Qu5 xA hOi cong doàn (do doàn viên, NLD và CáC to
chüc, cá nhãn dóng gOp, tài trq)
+ Sá tin van dong duac trong k) báo cáo
+ Htroxáy 4-ng, sia chi-a nhà "Mái ,n CD"
+ S6 tin h Iri xOy mái, szra chia

iriéu dng
nhA
triéu dng

17. Qu trq vn (chuong trInh, dlr an tài chInh vi mô)

+ só v6n cho vay trong kj) báo cáo
+ Sc ngzthi duqc cho vay

triu ding
nguYi
2

TT

Ni dung

Don vj tInh So lu'qng

Ghi chü

18. Qu qu& gia v vic lam
+ &4 vn cho vay Irong kj> báo cáo
+ Sc ngwdi dirçyc cho vay

triu dng
ngrôi

ifi Cong tic thi dua

s8 sang kin duçic Cong nhan
19. Giá trj lam lqi

sang kin
triu dng

Tin thuàng sang kin
S cong trInh, san ph.m thi dua duçc cOng nhn

CT, SP

20. Giá tij lam lçii tr cac cong trinh, san phm thi dua triu dng
duqc cOng nhn
21. S nguYi dat danh hiu "Chin sT thi dua co Sâ"
IV

F:

RUN(

ngx?ri

Cong tic tuyên truyn, giio disc

S doàn viên, ngithi lao dung duqc h9c tip, tuyên h.rçit ngi.thi
22. truyên, phO biên các Chi thj, NQ cüa Dáng, chInh sách
pháp lut cüa nba nuàc, các nghj quyêt cia Cong doàn
S cloàn viên, ngi.r?i lao dng &rqc tham gia hoat
23. dung van hoá, the thao, hOi diên van ngh do cOng
doàn t chirc
24

So doàn viên va ngu&i lao dOng ducc hQc tp nâng cao
trinh d, k9 nãng nghO nghip

V

Cong tic nfr cong

25

cOng doàn cap trên tilriC tiêp co SO thành lap ban ii
cOngquânchng

don vj

s

CDCS

26

CDCS khu vrc HCSN, DNNN có tir 10 nit doãn
viên tr& iOn. Trong dO:
+ S6 BNC qu4n cháng cia thành lçp &u kj) báo cáo

BNC

+S6BNCqu4n chüngthành4pmáitrongkj'bao cáo
27

So CDCS ngoài khu vrc nhà ni.râc có tit 10 nit doàn
viên tri iOn. Trong do:
+ & BNC qudn chzng cia thành 4p dcu lcj) báo cáo
+ so BNC

CDCS
BNC

quOn chüng thành lap mái trong k5.' báo cáo

28. Tng s üy viOn ban nit cOng qun chüng. Trong do:

ngis&i

+ Cong doàn cá'p trén truv tk4p cci th
+ COng doàn cci sã khu vp-c HCSN và DAWN
+ CDCS ngoài khu vuv nhà nzthc
'l
3

TT

Ni dung

Don vi tInh S hro'ng

29 • So ngiri dUVC khen thuâng phong trào thi dua "Giôi
vic rnràc, dam vic nhà", Trong do:

Ghi chü

ngu&i

+ Khu vtc HCSN Va D]VJJN

+ Ngoai khu vtc nhà nitác
VI
30 •

Cong tic kim tra
S CD cp trên trirc tip ccy sâ dä th ch(rc thrc hin
vic kiêm tra tài chmnh cüng cap trong kS' báo cáo

dcm vj

Chi tiêu NQ DH XII

VII Cong tac to chirc
31. Tang s6 CNVCLD

ngi.rôi

32. Tng s6 doan viên cong doàn. Trong dO:

Chi tiêu NQ DH XII

+ Tang so doàn viên kt ngp mái
+ Tang s doàn viên giám
+ Tdng s doàn viên tang 'giam thzrc ti,)
33. TMg s6 cong doàn cc s& Trong do:

CDCS

+ Ccr quan nhà nuzc, don vjst nghip cong 4p
+ Doanh nghip nhà nzthc
+ Doanh nghip ngoài nhà nzthc
+ Doanh nghip có vn dAu tu nithc ngoài
+ S nghiep doàn
34. Tng s6 cong doàn cp trén trrc tip c s0
35.

don vi
DN

S DN cO 25 cong nhán lao dng tth len. Trong do:

Clii tiêu NQ DH XII

S8 doanh nghip dã thãnh 1p cong doàn cci s6

36

S can bO cong doàn chuyên trách duqc dào t?o, b6i luçt nguOi
drrng, tp huAn v nghip vi cong doàn

S6 can b cong doàn khong chuyên trách duqc dào
tao, bôi dixng, tp huan ye nghip vii cong doàn
.2.

nglxYl

S6 CD cp trén trijc tip cci sâ hoàn thành xut sc

VI

'S

S

5'

So doan vien cong doan di.rqc CDCS gio'i thiçu cho to
chrc Dáng xem xét, k& nap

Chi tieu NQ DH XII

S8 doàn vien cOng doàn di.rçc kt np vao Dang
38

nhiêmvu

s6 CD c s khu vrc nhà nithc hoàn thành xut sc

(lAy s Iiu nãm
trithc kS' báo cao)

CDCS

nhiêm vu

s6 CD c s?i ngoài khu vijc nhà nuàc hoàn thành xut
sac nhim vu
Ngày

tháng nám 20...
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