
    LĐLĐ TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       CÔNG ĐOÀN CÁC KCN                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

    Số:  115/CĐKCN           Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 4 tháng 10 năm 2017 

 V/v Đề nghị báo kết quả hoạt động   

    công đoàn năm 2017. 

 

                   Kính gửi:  Các Công đoàn cơ sở trực thuộc  

                                                          

 Thực hiện Chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về 

việc quy định thời gian và nội dung thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ 

năm 2017, Ban Thường vụ Công đoàn các KCN đề nghị Ban chấp hành các 

Công đoàn cơ sở trực thuộc thực hiện chế độ báo cáo kết quả hoạt động công 

đoàn năm 2017 theo các nội dung cụ thể như sau: 

 

1. Báo cáo số liệu chính sách pháp luật tính đến 30/10/2017(theo mẫu 

đính kèm) nộp trước ngày 20/10/2017.  

2. Báo cáo thống kê tình hình lao động, công đoàn tính đến 30/10/2017 

(theo mẫu đính kèm) nộp trước ngày 20/10/2017.  

3. Báo cáo trình độ cán bộ Công đoàn và nhu cầu đào tạo nghiệp vụ cán 

bộ Công đoàn tính đến 30/10/2017 (theo mẫu đính kèm) nộp trước ngày 

20/10/2017. 

4. Báo cáo kết quả hoạt động của Ủy ban kiểm tra Công đoàn cơ sở năm 

2017(theo mẫu đính kèm) nộp trước ngày 20/10/2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 Đề nghị các Công đoàn cơ sở triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung của 

các báo cáo nêu trên và gửi về Văn phòng Công đoàn các Khu Công nghiệp 

trước ngày 20/10/2017 theo địa chỉ:  

+ Đối với báo cáo số liệu chính sách pháp luật, báo cáo kết quả hoạt động 

của Ủy ban kiểm tra Công đoàn cơ sở đề nghị gửi qua địa chỉ email: 

lesonghong@gmail.com   

+ Đối với báo cáo thống kê tình hình lao động, công đoàn, báo cáo trình 

độ cán bộ Công đoàn và nhu cầu đào tạo nghiệp vụ cán bộ Công đoàn đề nghị 

gửi qua địa chỉ email: tuphuongthuy77@gmail.com 

  

Lưu ý: Các mẫu báo cáo nêu trên được gửi qua email cho các đơn vị, nếu 

chưa nhận được thì liên hệ đ/c Thủy  ĐT: 3893933 để được gửi lại./.  

 
       TM. BAN THƯỜNG VỤ 

Nơi nhận:                         CHỦ TỊCH 
- Như trên  (thực hiện); 

- LĐLĐ tỉnh (báo cáo); 

- Lưu: VP Công đoàn.                                                                    

 

 

             Nguyễn Đức Ý  

mailto:lesonghong@gmail.com

