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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1044 /LĐLĐ – CSPL
Về việc thực hiện nguyên tắc dân chủ, công khai,
minh bạch trong việc xét hỗ trợ kinh phí
xây mới, sửa chữa nhà ở Mái ấm Công đoàn

Nam Định, ngày 11 tháng 6 năm 2021

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Kính gửi: LĐLĐ các huyện, thành phố, Công đoàn ngành
- Căn cứ Chương trình Nhà ở “Mái ấm Công đoàn” số 07/Ctr – LĐLĐ
ngày 04/5/2019 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Nam Định;
Để đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch trong việc xem xét,
lựa chọn đối tượng có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ kinh phí xây mới hoặc
sửa chữa nhà ở bằng nguồn kinh phí của Quỹ Nhà ở “Mái ấm công đoàn”; Ban
Thường vụ LĐLĐ tỉnh yêu cầu LĐLĐ các huyện, thành phố, công đoàn ngành
chỉ đạo, hướng dẫn CĐCS thực hiện một số nội dung sau:
- Thực hiện đúng quy trình xét hỗ trợ quy định tại điều 11 của Quy chế
thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ Nhà ở “Mái ấm Công đoàn” giai đoạn 2019 –
2023.
- Sau khi xét hỗ trợ, Ban chấp hành CĐCS phải niêm yết công khai tại đơn
vị danh sách trích ngang đối tượng đủ điều kiện được đề nghị hỗ trợ kinh phí xây
mới hoặc sửa chữa nhà ở để mọi người tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh
nghiệp được biết. Trong thời gian 06 ngày làm việc, nếu không có kiến nghị,
khiếu nại, tố cáo thì CĐCS lập danh sách và có văn bản đề nghị công đoàn cấp
trên trực tiếp cơ sở duyệt hỗ trợ theo đúng quy định.
Ký bởi:
Liên đoàn
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC Lao động
tỉnh
Email:
liendoanl
aodong@
namdinh.
gov.vn
Cơ quan:
Tỉnh ủy
Trần Trọng Thái
Nam
Định
Ngày ký:
11.06.202
1
16:18:54
+07:00

TM. BAN THƯỜNG VỤ

Nơi nhận :
- Như kính gửi;
- Thường trực LĐLĐ tỉnh;
- BQL quỹ nhà ở “Mái ấm Công đoàn”:
- Lưu VP, CSPL.

