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THÔNG BAO 
V vic cap kinh phi Cong doàn co s& khi San xut kinh doanh 

(Dii vài các don vj n5p kinh phi cong doàn ye tài khoán cia 
Lien doàn Lao dç5ng Thành pM Thz D&c,) 

- Can cü Lust Cong Doàn näm 2012; Diu I Cong doàn Viét Nam; 
- Can cüNghj djnh s 191/2013/ND-CP ngày 21/11/2013 cüa ChInh phü quy 

dlnh chi tit v tài chinh cong doàn; 

- Can ctr Quyt djnh s 1908/QD-TLD ngày 19/12/2016 cüa Tong Lien doàn 
Lao dng Vit Nam v vic ban hành quy djnh v quân 1 tài chInh, tài san cong 
doàn, thu, phân cp ngun thu và thi.r&ng, pht thu, np tài chInh cong doàn; 

- Can cir Quyt djnh s 4290/QD-TLD ngày 0 1/03/2022 cüa Tong LDLD 
Viêt Nam v vic ban hãnh quy djnh thu, chi, quãn 1' tài chInh tài san cong doàn co 

sO. 
Lien doàn Lao dng Thành ph Thu fXrc thông báo v vic cp kinh phi 

cong doân cho Cong doàn co sO trirc thuc (ap d1ing cho các don vj np kinh phi 
cOng doàn v Lien doàn Lao dng Thành ph Thu Düc) nhx sau: 

1. Mire cp: 75% kinh phi cong doàn näm 2022 co quan, to chOc dã dóng ye 

Lien doàn Lao dng Thành ph& T 1 phân phi nguOn thu kinh phi cong doàn duc 
tjnh trong cã näm tài chInh 2022. 

2. Thôi gian nhn kinh phi cong doàn: thirc hin cp kinh phi cong doàn 
theo qu, tü ngày 15 dn ngày 30 cüa tháng cui qu', Lien doàn Lao dng Thành 
ph tin hành cp kinh phi cho cOng doàn Co SO. 

Tru&ng hçip Ban Chip hành Cong doàn Co sO mun nh.n kinh phi cap trong 

vông 48 giO sau khi don vi np tin (chi ap dung di vOi khi san xuât kinh doanh), 
Cong doàn CO sO lien h b phn tài chInh Lien doàn Lao dng thành phô Thu Dirc 
d lam thu tilC dóng kinh phi cOng doàn qua tài khoán Cong doàn Vit Nam. 

3. Phuong thuc nhn kinh phi cOng doàn: 
- Lien doàn Lao dng Thành ph cap kinh phi cOng doàn qua tài khoân ngân 

hang cüa cOng doàn co sO tai  Vietinbank. 
4. Diêu kin dê cOng doãn co s& nhn kinh phi cap: 
a! Quyêt djnh cOng nhn Ban Chip hành cOng doàn Co SCY cOn hiu 1rc pháp 



Noinithn: 
- CDCS trirc thuôc khi SXKD; 
- Luu Van phông, Tài chInh. 

TM. BAN TH1XONG VJ 

CHU T!CHL 

tOnUO 

Hông Nhung 

bl Ban Chip hành cong doàn Ca sâ có quyt djnh phân cong k toán, thu qu5' 
theo quy djnh. 

ci Ban Chp hành cong doàn cci sâ dã np v Lien doàn Lao dng Thành phô 
các báo cáo tài chinh gm: 

+ Quy ch thu chi qu cong doàn; 
+ Dr toán Tái chinh cong doàn ca sâ B 1 4-TLD; 
+ Quyt toán thu chi cOng doàn 06 thángilAn, dung thai gian quy djnh. 
Tnthng hçp Cong doàn ca sâ mâi nhn kinh phi cp lAn dâu thI chi cAn 

np Du toán và quy ch thu chi qu Cong doàn ca si 
D vic cAp kinh phi hoat dng v cong doàn cc s dixqc kjp thai, dan giãn 

và dam báo nguyen tAc quán l' tái chjnh cong doàn, Lien doàn Lao Dông Thành ph 
d nghj Ban ChAp hành cong doàn ca s thirc hin theo dung nôi dung thông báo. 

Trong qua trInh thirc hin có vi.rrng mAc d nghj lien h v b phn Tài chinh 
Lien doàn Lao dng Thành ph theo s din thoai 028.3896.1041 (die Thüy hoc 
dic Tháo) d dixçic hithng dn thirc hin. 
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