
Lien doàn Lao dng TP.HCM CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
LIEN DOAN LAO BONG TP. THU B1YC Bôc lap — Tir do — Hanh phüc 

S6:  1 Z /HD-LDLD Thz Dác, ngày ,,f /- tháng 5 nàm 2021 

HNG DAN 
Chi tfr ngu1n kinh phi cong doàn cüa các co' quan, t chfrc, doanh nghip chu'a 

thành ip Cong doàn co' s& 

- Can cü Diu 26, Diu 27 Lust  Cong doàn Vit Nam s 12/2012/QH13 ngày 
20 tháng 06 nàm 2021; 

- Can ci'r Nghj quyt 7b/NQ-TLD ngày 21/01/2016 cüa Ban Chip hành Tong 
Lien doàn Lao dng Vit Nam khóa XI v cong tác tài chInh cong doàn trong tInh 
hInh m9i. 

- Thrc hin Hx&ng dn s 22/HD-LDLD ngày 11 tháng 08 näm 2020 cüa Lien 
doàn Lao dng Thành phé H ChI Minh huàng dn xây drng Dr toán cong doàn c.p 
trên cci si näm 2021; 

- Thirc hin Huàng dn s 231HD-LDLD ngày 17 tháng 08 näm 2020 cüa Lien 
doàn Lao dng Thành ph H ChI Minh hixàng dn chi t1r ngun kinh phi cOng doân 
cüa các cci quan, t chirc, doanh nghip ehua thành l.p Cong doàn cci sâ; 

Thy theo diu kin thirc t, tinh chit dc thu trong mô hInh hoat dng và d 
xut cüa tirng dcin vj, doanh nghip chisa thành 1p Cong doàn cci sâ, Lien doàn Lao 
dng Thành ph6 Thu Dire s xem xét, quyt djnh v& di tucmg, ni dung và djnh mire 
ehi d thirc hin chi cho ngixôi lao dng và hot dng cong doàn (trên Co sà xem xét 
d nghj cüa ngixi lao dng thông qua don vi). 

1. Các ni dung chi: 

1.1. Chi cho hoit dng tuyên truyn phát trin doàn viên, thành 1p cong 
doàn co' s&, k thóa tr(rc lao dng tp th, bão v ngu'ô'i lao dng: 

a. Chi t chfrc hoyt dng thi din, bão v quyn, lqi ich hçrp pháp chinh 
dáng cüa ngtrôi lao dng: 

- Chi bi dumg cho tu vn, lust  six, ngi.thi trirc tip chun bj giüp don vj xây 
dung dinh mire lao dng, don giá tin luo'ng, thang bang krong, quy ch trã luong, 
thi.thng; xây drng ni quy, quy ch cüa co quan, t chire, doanh nghip; k9 thóa ix&c 
lao dng tp th; giâi quy& tranh chip lao dng; tham gia các ch d ehinh sách eüa 
Nhà nithe có lien quan dn quyn lçii cüa ngithi lao dng và kim tra, giám sat vic 
thire hin pháp 1uQt v lao dng; 



- Chi h trg thuê lut sir bão v quyn lcii hçp pháp, chInh dáng cüa ngir1i lao 
dng bj chü doanh nghip sa thai, châm düt hcip dông lao dng trái pháp 1ut hoc 
chuyên lam vic khác ma thu nhp giãm; 

- Chi cho các hoat dng lien quan dn vic k thôa uâc lao dng tp th tai  &in 
vi chira thành 1p CDCS. 

b. Chi phát trin doàn viên cong doàn, thânh 1p  cong doàn cc sâ: 

- Chi tuyên truyn giOi thiu v th chüc cong doàn, Diu l Cong doàn Vit 
Nam; gp go', trao di vâi nguii si:r dung lao dng v hoat  dng cOng doàn, phát trin 
doàn vien, thành l.p cOng doàn Ca sâ; 

- Chi bi duo'ng lam ngoài gi cho ngirôi lao dng trrc tip gtp go', tuyên 
truyn, vn dng ngiro'i lao dng tham gia t chüc cOng doàn; 

- Chi thành 1p ra m&t cong doàn co sâ, khen thuâng cho các Ca nhân có thành 
tIch XULt sc trong vic vn dng thành 1p cong doàn ca sO 

c. Chi mua sách, báo, tap chI, n phm cUa th chüc cOng doàn nhu: Báo Lao 
dng, Báo ngRri lao dng, Tap  chI Lao dng và Cong doàn... 

d. Các ni dung chi khác do Ban Thithng vi1 Lien doàn Lao dng Thành ph 
Thu Dixc quyêt dnh. 

1.2. Chi chäm lo cho ngu'ôi lao dng: 

a. Chi t chirc hoat dng van boa, th thao: 

- Chi h trçl hoat dng phong trào phOng chng t nn xã hi cho nguo'i lao 
dng; chi t chüc cho ng1xYi lao dng tham gia các hoat dng vn hóa, ngh thut; 

- Chi phéi hçip vâi Co quan, t chüc, doanh nghip t chüc cho ngithi lao dng 
di du ljch. Mirc chi không qua 10% ngun kinh phi dirge sü ding trong näm cüa don 
vi. 

b. Chi t chüc các hoat dng v gith vâ bInh ding giâi: 

- Chi cho các hoat dng tuyên truyn v giói, bInh ding gii và lng ghép gii 
các hoat dng v dan s, si.irc khOe sinh san, k hoach hóa gia dInh, phOng chng bao 
lirc gia dInh; 

- Chi tuyên truyn, th chirc hoat dng nhân ngày Quc t phii ntr 8/3, ngày Phi 
nit Vit Nam 20/10, ngay Gia dInh Vit Nam 28/6, ngày Quc t Hanh  phuc 20/3, 
ngày Dan s 26/12; 

- Chi h trq mua d dung, thit bj mu giáo, nha tré tai  dan vj (nu có); h trg 
ngiRii lao dng có con gui nhà tré, hçc mu giáo; 



c. Chi thäm hói, trçi cp: 

- Chi thäm hói ngrôi lao dng m dau, thai san, tai nan,  gia dInh có vic hiu 
(cha, mc dé hoc ben vq, ben chng; vçr; chng; con); 

- Chi thäm hói, tang qua cho nguii lao dng nhân dip  tt c truyn; 

- Chi trq cp cho ngi.thi lao dng gp khó khän do tai nan  lao dng, tai nan  rüi 
ro, thiên tai, boa hon, bnh tt him nghèo gay tn tht v süc khOe ho.c tài san. 

d. Chi dng viên, khen thu&ng: 

- Chi khen thu&ng ng.r&i lao dng dat  thành tIch xut sc trong lao dng san 
xuât, cong tác; 

- Chi khen thithng con ngiri lao dng dat  thành tIch xut s&c trong hçc t.p; 

- Chi t chrc hoc phi hçp th chüc hoat  dng nhân ngày quc th thiu nhi; t& 
trung thu. 

2. Thu tic chi: 
a. Co quan, M chüc, doanh nghip can cir vào s6 kinh phi cong doàn duçc si'r 

ding, các ni dung chi cüa hithng dn nay d d xut các ni dung chi dir kin chi 
trong nàm cho ngithi lao dng tai  co quan, doanh nghip (theo mu dInh kern) và gCri 
v Lien doàn Lao dng Thành ph Thu Düc chm nht là ngày 31/5/2021. 

b. Sau khi nhn duçic van bàn d nghj cüa don vj, Lien doàn Lao dng Thành 
ph Thu Drc së CO van bàn trâ Ru (chm nht 05 ngày lam vic k tü ngày nhn &rcic 
van b) v ni dung chi, mrc chi cho nguui lao dng trong nãm 2021. 

c. Can cü van bàn trâ l&i cüa Lien doàn Lao dng Thành ph Thu Dirc, co quan, 
doanh nghip thirc hin chi và g1ri cht'rng t1r v Lien doàn Lao dng Thành ph Thu 
Düc. Lien doân Lao dng Thành ph sê thanh toán kinh phi cho co quan, doanh nghip 
chm nhât là 05 ngày lam vic k tr ngày nhn diiçuc chüng ti'i) bang hInh thüc chuyn 
khoãn. 

Lien doàn Lao dng Thành ph d nghj Cong ty h trçu d thirc hin CáC ni 
dung theo quy djnh ye dôi tuçung, ni dung chi phü hqp. 

Non nhân: 
- Các doanh nghip chLra thành 1p 
CDCS trên dia bàn 
-Liru. 
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