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Số: 03 /TB-CĐVC

THÔNG BÁO
Về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ của Thường trực, Ban Thường vụ,
Kế toán Công đoàn Viên chức tỉnh khoá III, nhiệm kỳ 2018 - 2023
Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn
Viên chức (CĐVC) tỉnh khoá III, nhiệm kỳ 2018-2023;
Căn cứ Thông báo số 02/TB-CĐVC ngày 28/3/2018 của Ban chấp hành
CĐVC tỉnh về việc phân công nhiệm vụ Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công
đoàn Viên chức tỉnh khoá III, nhiệm kỳ 2018-2023;
Căn cứ Quyết định số 277/QĐ-LĐLĐ ngày 23/3/2020 của Ban Thường vụ
LĐLĐ tỉnh về việc chỉ định ủy viên Ban chấp hành, Ban Thường vụ và Chủ tịch
Công đoàn Viên chức tỉnh Quảng Trị khóa III, nhiệm kỳ 2018-2023;
Căn cứ Quyết định số 278/QQĐ-LĐLĐ ngày 25/3/2020 của Ban Thường
vụ LĐLĐ tỉnh về việc bố trí Phụ trách kế toán CĐVC tỉnh;
Ngày 17/4/2020 Ban Thường vụ CĐVC tỉnh họp và thống nhất điều chỉnh
phân công nhiệm vụ Thường trực, Ban Thường vụ, Kế toán CĐVC tỉnh khóa III,
nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:
1. Đồng chí Nguyễn Thị Hoài Lê - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - Chủ tịch
CĐVC tỉnh
- Lãnh đạo chung, chịu trách nhiệm trước ban Thường vụ Đảng uỷ Khối cơ
quan và doanh nghiệp tỉnh, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về hoạt
động CĐVC tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2018-2023; Điều hành hoạt động của
Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành CĐVC tỉnh.
- Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Công tác tổ chức, nhân sự, đối ngoại, tài
chính CĐVC tỉnh.
- Là chủ tài khoản CĐVC tỉnh.
2. Đồng chí Võ Thị Thương - Phó Chủ tịch - Chủ nhiệm UBKT CĐVC
tỉnh
- Thay mặt Chủ tịch khi Chủ tịch đi vắng hoặc uỷ quyền.
- Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Công tác kiểm tra, giám sát; thi đua
khen thưởng; quy chế dân chủ cơ sở; tuyên truyền giáo dục; hoạt động xã hội;
công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS.
- Làm khối trưởng thi đua khối I, VI: Công đoàn các Ban Đảng; Công đoàn
khối Văn hoá-Xã hội.
3. Đồng chí Ngô Thị Thu Hiền – Uỷ viên Ban Thường vụ CĐVC tỉnh
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- Thôi phụ trách công tác tài chính CĐVC tỉnh;
- Phụ trách các lĩnh vực: Văn phòng tổng hợp; văn thư lưu trữ; quản lý
đoàn viên trên phần mền quản lý đoàn viên của Tổng LĐLĐ Việt Nam; quản lý
trang Thông tin điện tử (Website) và facebook CĐVC tỉnh; trưởng ban Nữ công
quần chúng CĐVC tỉnh Quảng Trị; thủ quỹ CĐVC tỉnh.
- Làm khối trưởng thi đua khối IV: Công đoàn khối Nội chính-Tư pháp.
4. Đồng chí Đinh Văn Châu - Chuyên viên Ban Tài chính LĐLĐ tỉnh Phụ trách kế toán CĐVC tỉnh.
Thực hiện các nhiệm vụ theo Quyết định số: 1908/QĐ-TLĐ ngày
19/12/2016 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban
hành quy định về quản lý tài chính, tài sản công đoàn, phân phối nguồn thu và
thưởng, phạt, thu nộp tài chính công đoàn.
Ngoài điều chỉnh trên, các nội dung công việc phân công thực hiện theo
Thông báo số 02/TB-CĐVC ngày 28/3/2018 của Ban chấp hành CĐVC tỉnh về
việc phân công nhiệm vụ Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức
tỉnh khoá III, nhiệm kỳ 2018 - 2023.
Thông báo này thực hiện từ ngày ký. Quá trình thực hiện sẽ có sự điều
chỉnh cho phù hợp với yêu cầu thực tế.
Nơi nhận:

TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH

- LĐLĐ tỉnh (b/c);
- Đảng ủy Khối CQ&DN tỉnh (b/c)
- Các Ủy viên BCH CĐVC tỉnh;
- Các CĐCS trực thuộc;
- Lưu VP CĐVC.
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