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THÔNG BAO 
V vic dóng 2% kinh phi cong doàn di vri Doanh nghip dang hot dng 

trên dja bàn Thành phô Thu Düc 

- Can cü Lu.t Cong Doàn nãm 2012; Diu 1 Cong Doàn Vit Nam; 

- Can cir Nghj dnh s 191/2013/ND-CP ngày 21/11/2013 cüa Chinh phU quy 

djnh chi tit v tài chInh cong doàn; 

- Can cü Quy& djnh s 1908/QD-TLD ngày 19/12/20 16 cüa Tng Lien doàn 
Lao dng Vit Nam v vic ban hành quy djnh v quán I' tài chInh, tài san cong 

doân, thu, phân cAp ngun thu và thi.râng, pht thu, np tài chInh Cong doàn; 
- Can cü Quyt djnh s 35/QD-LDLD ngày 10/5/2017 cia Lien doàn Lao 

dng Thành ph v vic phân cAp thu kinh phi cong doàn 2%. 

Lien doàn Lao dng thành ph Thu Dirc thông báo dn Ban Giám dôc các 
doanh nghip dang hoat dng san xuAt kinh doanh, thucing mi djch vi trên dja bàn 
thành ph Thñ Dirc v thông tin tài khoân ngân hang thu kinh phi cOng doàn 2%, chi 

tiêt nhu sau: 
a. Trueing hcxp các dan vj, doanh nghip dã dóng kinh phi cong doàn ye tài 

khoãn Cong doàn Viêt Nam: (áp dung di vài các dan vj, doanh nghip dã däng k 

va nhn duçc Thông báo cüa Lien doàn Lao dng thành ph Thu Düc dóng kinh phi 

cong doàn v tâi khoán Cong doàn Vit Nam): 
Dan vj nhn tin : Cong doàn Vit Nam 
So tài khoán 117.001.366.668 
Ngân hang Ngan hang TMCP Cong thixang Vit Nam, Vietinbank 

Ni dung "MST ma s thud cüa Doanh nghip", "Ten Doanh nghip" 

np KPCD 2% tháng . . . .120... 
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b. Trung hçip các don vj, t chüc, doanh nghip dóng kinh phi cong doàn ye 

Lien doàn Lao dng thành ph Thu Dirc: 
1. Tài khoãn ngân hang ti Vietinbank, Chi nhánh Bong Sài gôn: 
Dan vj nhãn tin : Lien Doàn Lao Dng Thành ph Thu Dirc. 
So tài khoãn : 114.000.102.807 
Ngân hang 

Ni dung 

Vietinbank, Chi nhánh Dông Sài Gôn 

"MST ma s thu cüa Doanh nghip", "Ten Doanh nghip" 
np KPCD 2% tháng . . . .120... 

2. Tài khoãn ngân hang tii Agribank, Chi nhánh Phan BInh Phüng: 
Dan vj nhn tin : Lien Doàn Lao Dng Thành ph Thu Düc. 
So tài khoán 160.720.900.0062 
Ngan hang 
Ni dung 

Agribank, Chi nhánh Phan DInh Phüng. 
"MST ma s thu cüa Doanh nghip", "Ten Doanh nghip" 

np KPCD 2% tháng . . . ./20... 

D vic dóng kinh phi cOng doàn duçic thun lçii, d nghj Doanh nghip tra 
cüu các van bàn, biu mu tai  trang web www.congdoanthuduc.org.vn  cüa Lien doàn 
Lao dng Thành ph Thu Dirc. Trong qua trinh thirc hin, nêu có thc mac xin vui 
lông lien s din thoui 028.38961.041 (dIe Thüy hoc d/e Tháo) dê duçc hixàng dan 
them. 

Noi nhân: 
- Phông Lao dOng TB&)U-I Thành phô Thu Düc; 
- Chi cuc Thuê Thành phô Thu Dtrc; 
- Các Don vj, Doanh nghip trên dja bàn; 
- BCH CDCS khôi SXKD; 
- Liru. 

Nguyn Th Hông Nhung 


	Page 1
	Page 2

		2022-03-29T16:00:30+0700
	Việt Nam
	LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC<tpthuduc.ldld@tphcm.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




