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S&? /LDLD 
V/v chi to chüc Di hi Cong doàn co so nhim 

kS' 2023 — 2028. 

Thành ph Thu th'c, ngay3 Otháng 11 nám 2022 

Kmnhg&i: - Ban ChiIphanh Cong doãn cosötryc thuc. 

Can c1r Quyt djnh s 505 l/QD-TLD ngày 04 tháng 8 näm 2022 cüa Doàn 
Chü tjch Tong Lien doàn Lao dng Viêt Nam v vic ban hành Quy djnh ch do 
chi to chüc Dai hi Cong doàn các cp tin tOi Dai  hôi 1n thr XIII Cong doàn Vit 
Nam (gçi tat là Quy& djnh s 505 1/QD-TLD); 

Thirc hin Cong van s 799/LDLD-TC ngày 15 tháng 8 näm 2022 cüa Ban 
Thixrng vi Lien doàn Lao dng Thành ph H ChI Minh ye vic chi to chirc Dai 
hi Cong doàn các c.p tin tâi Dai  hi l.n thr XIII Cong doàn Vit Nam. 

Ban Thi.thng vii Lien doàn Lao dng thành pM Thu Di:rc dê nghj Cong doàn Co 

s& trçrc thuOc  thi:rc hin nghiêm tue và dung ch d quy djnh ti Quyt djnh s 
505 l/QD-TLD. Trong do, can dam bão môt so nguyCn täc sau: 

- Kinh phi chi Dai  hi phãi duçrc can di tr ngun tài chInh cong doàn Co SY 

theo dv toán näm (näm chun bj và näm din ra Dai hi), ngun kinh phi do ngirâi 
sr diring lao dng M trçx và ngun tich lüy qu hoat dông thi.r&ng xuyên (tài chInh 
tich lüy näm tnrOc chuyn sang). Lien doàn Lao dông thành pM Thu Dirc không 
cp bü kinh phi chi dai  hi cho cp dithi, trir các don vj dixçic cp kinh phi chi 
thithng xuyên theo Dr toán näm 2023. 

- Can ci'r vao ngun krc tài chInh tai don vj, Cong doàn co so xây dmg d trü 
kinh phi chi Dai  hôi. Vic s1r diing tài chInh, tài san phi:ic vi dai  hi theo phuung 
châm thit thrc, ti& kim, không phO tniong, hinh thüc; tn dung co sO vt chtt k' 
thut, phuong tin hin có cüa don v và LDLD Thành pM Thu Dirc dé phic vi Dai 
hôi. 

- Nu dam bão duçic ngun kinh phi, Ban Chip hành cOng doàn co sO can Cu 

quy ch thu chi qu5' cong doàn näm 2022-2023 hoc 4n dicing các dinh muc chi tai 
Quyt djnh 505 1/QD-TLD d xây dirng Dir trü kinh phi chi Dai hi. 

- Dv ti-u kinh phi chi Di hi cüa cOng doàn CO SO phãi gui v Lien doàn Lao 
dng thành ph6 ThU Dirc phê duyt chm nht là 05 nay tru'rc khi Di hi diên 
ra. 
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Noi nhân: 
- CDCS tnrc thuôc; 
- Luu VP, Tài chInh 

- Cong doàn Co sâ phãi dam bão dy dü các thu tic, trinh tir h so thanh quyt 
toán các ni dung chi Dai hi theo quy djnh cüa Nhà nrc và cong doàn cp trën. 
Th&i h?.n  quyêt toán thu, chi Dai  hi là mt tháng sau khi di hi kt thüc. Uy ban 
kiêm tra Cong doàn Co sO t chirc kim tra thu, chi kinh phi t chirc Dai  hi sau 
quyêt toán. 

Trên day là hixOng dn cüa Lien doàn Lao dng thành ph Thu Due v vic 
th%rc hin Quy djnh ch d chi t chirc Dai  hi Cong doàn cci sO nhim kS'  2023 — 
2028. Trong qua trInh thirc hin có khó khãn, vuOng mc vui lông thông tin v Lien 
doàn Lao dông thành ph Thu DOc (thông qua b phn Tài chInh - DT: 
028.38961.04 1) d &rçYc h trq kjp thOi.I. 

N THUNG VIJ 

Nguyen Th Hông Nhting 
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