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I he duyet Danh myc nhiçm vi khoa h9c va cong nghç cap Tong Lien doan
dé dna ra tuyên ch9n, bat du thirchin tir nãm 2022
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DOAN CHU T4CH TONG LIEN DOAN LAO DQNG VIT NAM
- Can cü Lut Khoa h9c và Cong ngh s 29/2013/QH13 cüa Quc hi;
- Can cir Nghj djnh s 08/2014/ND-CP ngày 27/01/2014 cüa ChInh phü quy
djnh chi fit và huOng dn thi hành mt s diu cüa Lut Khoa h9c và Cong ngh;
- Can cü Quy ch Quãn 1 các nhim vy khoa h9c xâ hi và nhân van cp
Tng Lien doàn (Ban hành kern theo quyt djnh s 748/QD-TLD ngày 4/5/2019
cüa Doãn Chü tjch Tong Lien doàn);
- Can cü Thông báo s 598/TB-TLD ngày 29/4/2022 v Kt 1un cuc h9p
Thuing trrc Doàn Chü tjch TLD ngày 29/4/2022 và Thông báo so 6491 IB-TLD
Thông báo Kt 1un cüa Thix?ing trc Doàn Chü tjch Tng Lien doàn ngày
19/7/2022;
- Xét d nghj cüa Ban ChInh sách — Pháp 1u.t Tng Lien doàn,

QUYET D!NH
Diu 1. Phê duyt kern theo Quy& djnh nay Danh myc nhirn vy khoa hçc Va
cong ngh cp Tng Lien doàn d dua ra tuyn ch9n, b.t ct.0 thrc hin näm 2022
(co phi hic kern theo).

Diu 2. Giao cho Ban ChInh sách — Pháp 1u.t Ting Lien doàn ph6i hçrp các
ban, dan vj có lien quan tin hành các thu tyc tuyn chQn theo dung các quy djnh
cüa Nhà nixâc, Tng Lien doàn Lao dng Vit Narn và B Khoa h9c và Cong ngh.

Diéu 3. Ban Chinh sách — Pháp 1ut Tng Lien doàn vâ các ban, dan vj có
lien quan chju trách nhim thi hành Quyt djnh này./Noinhn:
-NhuDiëu3;
- D/c Chü tjch (báo cáo)
- Các PCT (dé biêt);
- Lixu: VT, CS-PL.
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NH MVC NHIM VJ KHOA HQC VA CONG NGH
TONG LIEN DOAN DIXA RA TUYEN CHQN
BAT DAU THVC HIN Ti5 NAM 2022
Quyet djnh s: 5069/QD-TLD ngày 5 thángl näm 2022)

Ten nhim vy

Bnh hu'ó'ng myc tiêu

2
Nghiên ciru tInh
hinh vic Lam,
thu nhp, dôi
song, tam tu',
nguyen
vQng
cüa cong nhãn,
viên chüc, lao
dng nàm 2022

3
- Cung cp thông tin v tInh hInh
vic lam, thu nhp, di s6ng cüa
doàn viên cong doàn, cong chirc,
viên chrc, ngu&i lao dng nãm
2022.
- Nm bt tarn tu, nguyen v9ng,
dir Juan xã hOi cüa can b, doàn
..
vien cong doàn, ngu?Yi lao dng
dôi vñ Cong doàn Vit Nam.
- Nm bAt du 1un xâ hi trong
can b Cong doàn, doàn viên cOng
doàn, ngithi lao dng v the chü
trrnmg, chInh sách lien quan dn
lao dng, viC lam cüa Nhà flhlOe,
chInh quyn các cAp và t chtrc
Cong doan Vit Nam.
- Dua ra nhng kin nghj, d
xuAt chInh sách cüa can b, doàn
viên cong doàn, cong flhafl, vn
chüc, lao dng d6i vâi Dãng, Nhà
nuâc và các cAp Cong doãn.
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Tuyn chQn
Nãm
- 01 báo cáo tng hqp kt qua nghiên ciru, bao
2022
grn dy dü cac ni dung sau:
+ TInh hInh vic lam, thu nhp, di sng cüa cong
nhân, viên chc, Lao dng 11am 2022.
+ Tam tir, nguyen vçng, kin nghj cUa ngrYi Lao
dng v viec lam, di sang, thu nhp.
+ Phân tIch nguyen nhãn, sir tác dng vâ dir báo mOt
s xu huóng v tInh hInh vic lam, thu nhp, dYi
sng, tam Ui, nguyen vong cüa NLD.
+ D xut giãi pháp, chInh sách; &ra ra kin nghj
vài Dãng, Nhà nuâc và các cap Cong doàn v cal
thiên tInh hInh viêc Lam, thu nhâp, di sng cüa
cong nhan, viên chirc, lao dng.
- 01 Báo cáo tOrn tAt kt qua nghiên c1ru;
- 01 Báo cáo kin nghj.
- 01 b dü 1iu phic vi cp nht h th&ig d 1iu
djnh k' hang näm cüa Tng Lien doàn.
- 02 bài báo khoa hQc dang trén tp chI
- 01 xuAt ban phm djnh k' v tlnh hinh vic lam,
thu nhp, diii sang tam ti.r, nguyen v9ng cüa COng
nhân, viên chic, lao dng näm 2022
San rhãm di•r kiên v yêu can dôi Vol
san phâm

