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S& 100/KH - LDLD Tp. Thi D&c, ngày 09 tháng 11 nám 2022 

KE HOACH 
Vn dng, tip xüc các Cong doàn cor s& có cong van dé nghj giãi the không 

tham gia hoit dQng Cong doan tren da  ban thanh pho Thu Dire 

Can cir K hoach s 58/KH-LDLD, ngày 08/01/2022 cüa Lien doân Lao dng 
Thành phô Ho ChI Minh ye vic to chirc rà soát tInh hInh ho,t dng cong doàn co s 
tr1ic thuc h thông Cong doàn Thành phô Ho ChI Minh; 

Thông báo s6 12/TB - LDLD, ngày 06/4/2022 cUa Lien doàn Lao dng thành 
phô Thu Dire ye vic phân cong the doàn khão sat tInh hInh hot dng CDCS trên dja 
bàn thành phô Thu Dirc; 

Can cir vào Th trInh cUa B phn T chirc vào ngày 07 tháng 11 nãm 2022 ti 
cuc h9p Thithng trrc Lien doàn Lao dng thành phô Thu Dire ye vic rà soát so lieu 
cira To chirc dê cüng cô kin toàn các cong doàn ca sx trên dja bàn thành phô Thu 
Dire. Nay Ban Thu&ng vi Lien doàn Lao dng thành phô Thu Dire triên khai kê 
hoch vn dng, tiêp xiic các Cong doàn Ca s& dê nghj giãi the không tham gia hot 
dng Cong doàn trên dja bàn thành phO Thir Dirc nhu sau. 

I. T!NH HINH CHUNG: 

Can cir vào phiukhão sat tir tháng 4/2022 — 8/2022 cüa các Cong doàn ca so 
gin ye LDLD thành phô Thu Dire có 46 dan vj có nguyen vng giãi the CDCS không 
tham gia hoat dng, qua dqt ãnh hu0ng tInh hInh djch bnh covid 19 các dan vj 
Doanh nghip khOng ,duy trI dtxcc hoat  dng, thu hçp san xuât kinh doanh và eó 08 
CDCS dê nghj giài the rai vào các van dê sau; 

- Dan vj sir diing lao dng, doanh nghip chmdirt hot dng; 

- S hrcing doàn vien bin dng, s lao dng con laj  không Co nguyen v9ng tham 
gia to chic cong doàn; 

- Cong doân ca sir hoat  dng không thirc hin Diu l Cong doàn Vit Nam; 

- Hoc 01 1 do khác khOng dam bão duy trI hoat dng cong doàn 

Khi giãi th& chm dirt ho,t dtng cong doàn ca sir, cong doàn cp trên trrc tip 
thông báo den các dan vj, cá nhân lien quan và thirc hin thu con dâu theo quy djnh. 

D nim 'ai  tinh hInh và rà soát truirc khi ra quyt djnh giái th& Ban Thuing vii 
Lien doàn Lao dng thãnh phô Thu Dire to chic To cong tác tiêp xic vn dng và 
huirng dan các quy tInh thirc hien  theo ding quy djnh Diêu L Cong doãn. 

II. TO CHUC THUC HIN 
1. Doi tuçrng 54 CDCS (thnh kern danh sach) lien hç giai the. 



- Cong doàn Co sâ có van ban d nghj giãi th vó'i hinh thirc thông qua phiu 
khão sat: 46 CDCS 

- Cong doàn co si din thoai d nghj giãi th nhung thiu h so ctn huâng dn 
các quy trInh thu tc: 08 CBCS 

2. Quy trInh thrc hin: 

Buó'c 1: Các don vj chu.n bj h so sau day: 

a. Trithng hcrp doanh ngh!p giái the2  gm có h so': 

- Cong van d ngh cüa Ban Giám dc và Ban ChAp hành cong doàn Co s& nêu rO 
nguyen nhân, 1 do dê nghj giãi the. 

- Quyt djnh giãi th doanh nghip hotc h so thu t1ic d nghj thirc hin báo phá 
san cüa doanh nghip. 

b. Tru'ô'ng hcip Cong doàn ccr sO' khOng dam báo ccr cá'u hogt dç5ng, hd so' gom,' 

- Cong van d nghj cüa Ban Giám d& và Ban ChAp hành cong doàn co sâ nêu rO 
nguyen nhân, l do dê nghj giãi the. 

- Báo cáo khai trinh lao dng thii dim hin ti CO XáC nh.n cüa co quan chüc näng. 

- Danh sách ngu?i lao dng không tham gia cong doàn, có k ten, nêu kiên 
không muon tham gia cong doàn. 

Buóc 2: Lien doàn Lao dng thành pM Thu DUe xác minh tInh hInh hot dng 
cuadcynvi. 

BuO'c 3: Cong doàn co s lien h b phn tài chInh thrc hin thu tc tAt toán tài chinh. 

(Cong doàn cci so phãi lam quyt toán báo cáo thu chi ngãn sách cOng doàn cOn hin ti) 

Bu'ó'c 4: Lien doàn Lao dng thành pM ThU DUe ban hành Quyt djnh giãi th 
cong doàn. 

Buó'c 5: CDCS khi nhn Quyt djnh giãi th& giao np 1i dAu va giAy chUng 
nhn clang k rnâu dâu ban chInh cho Lien doàn Lao dngthành phô ThU Dirc, (thOng 
qua Bç5 phn tO ch&c cia LDLD thành phO Thi £hc, sO 17, Lê Quj DOn, Phw&ng 
BInh ThQ, Thành phO Thu D&c). 

III. Phân cong thrc hin: 

3.1. Thãnh 1p to cong tác: 

B/c Nguyn Thj Ngçc Huong - PCT LDLD thành pM Thu DUe T truOng 

B/c B Thj Thu Hin - CN. UBKT LDLD thành pM ThU DUe T PhO 

B/c Lé ChUc Triu ThUy - UVTV, K toán truOng T Phó 

B/c PhU ThUy BInh - Phó CN UBKT LDLD thãnh pM Thu DUe Thu k' 

B/c Nguyn Thj Tuyn - U viên Thu?mg vi Thành viên 

B/c D Thành Non - Chuyên trách LDLB thành pM ThU DUe Thành viên 

B/c Luong Thj Luu Luyn - Chuyên trách LBLB thành pM Thu BUc Thành viên 



• A A 9 3.2. Phia Lien doan Lao d9ng thanh pho Thu Dire: 

- Bç5 phn T chüv: Chju trách nhim chInh trong vic rà soát, chü dng phôi 
hçip vOi các dja phucmg ncii doanh nghip trü dóng xác rninh tInh hInh doanh nghip, 
de xuât bin pháp giãi quyêt theo quy trinh. Ph.n loai 

dôi tuçlng các cong doãn ca si 
giãi the den các b phn chuyên dê näm và triên khai phuong an thông nhât thixc hin; 
tong hçip kêt qua khào sat trInh Ban Thirmg v11 các dê xuât bin pháp giài quyêt theo 
quy trinh thirc hin. 

- Bç phç2n Tài chInh. rà soát di vth các don vj nç kinh phi cong doàn; dy 
nhanh cong tác tat toán nghTa v,i tài chInh cong doàn co sâ dOi vó'i các trueing hçp 
giãi the. 

3.3. Cong doàn co s&: 

- Thông tin dn ngithi sr di.ing lao dng ni dung trên d phi hcip thirc hin và 
lien h b phn to chirc dê duçic hung dn ho so thu tiic. 

IV. Tin do thtrc hiên 

- Ngày 07/11/2022: b phn To chüc trình Ban Thung vi danh sách các don vj 
giãi the dé huàng dan cong doàn giãi the. 

- Chm nht dn ngày 25/11/2022: các don vj phài có thông tin phán hi và 
thrc hin hin dam bão các ni dung ye np du cong doàn, thuc hin nghia viii 
tài chInh cong doàn và các boat  dng khác theo quy djnh cüa Diêu 1 Cong doàn 
VietNam 

Các vn d c.n trao d&, d nghj lien h b phn tài chinh dng chi Lê Chüc Triu 
Thus' - 0909136773 dê báo cáo quyêt toán và tat toán kinh phi cOng doàn co sO', dông 
chI Phü Thüy BInh, din thoai: 0918.184.902 dê huó'ng dn ho so quy trInh thxc hin 
cüa to chirc con dâu và quyêt djnh giãi the. 

Trén day là k hoach vn dng, tip xüc các Cong doàn ca sO' có cong van 
dé nghj giâi the không tham gia hoat dng Cong doàn trên dja bàn thành phô 
Thu Due. 

No'i nhân: 
- Nhu trén; 
-LiruVT. 

 

Nguyn Thj Ng9c Hu'ong 
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