
LIEN DOAN LAO DONG  TP. HO CIII MINI-I CQNG HOA xA HQI CHt NGHIA VWT  NAM 
IJENDOANIAOD(NGTHANHPHOTHUBI5t Dôc 1p - Tur do - Hanh phüc  

S:A2-1  /KH-LDLD Tp. Thi Dic, ngày22Jháng 12 nàm 2022 

KE bACH 
t chirc thäm höi Doanh nghip thiyc hin tot nghia vui kinh phi cong doàn 

khen thuO'ng cho ngirôi lao dng thirc hin tot cong tác chuyên mon näm 2022 
va trçr cap khó khän cho ngtrôi Lao dng ô nhu'ng don v chura thãnh Ip 

cong doàn co so' näm 2023 

Can cir Hiràng dn s 22/HD-LDLD ngày 18 tháng 8 näm 2022 cüa Ban 
Thuäng vii Lien doàn Lao dng thành pho Ho ChI Minh ye hrnng dan chi tr 
nguon kinh phi cong doàn cüa ca quan, to chrc, doanh nghip chua thành 1p cong 
doàn ca sO'; 

Can cü K ho.ch s 89/KH-LDLD ngáy 5/10/2022 cUa Ban Thu&ng vi Lien 
doàn Lao dng thânh phô Thu Düc ye to chüc các hot dông chäm 10 Tét Qur MAo 
näm 2023 cho doàn vien, cOng nhân viên chüc - lao dng Thành phô; 

CAn cü K hoach s 118/KH-LDLD ngAy 20/12/2022 cUa Ban ThixO'ng vi Lien 
doàn Lao dng thành phô Thu Dirc to chüc các hoat dng di din chAm lo bAo v 
quyên, lcii ich hcp pháp chInh dáng cho ngithi lao dông tai  cAc Doanh nghip dA 
thirc hin kinh phi cong doAn tiên tO'i vn dng thành 1p cong doàn co' sO' nAm 2023; 

Ban Thuông vi Lien doàn Lao dng thành ph Thu Düc xây dmg k hoach 
to chüc thAm hôi Doanh nghip thirc hin tot nghia vi kinh phi cong doAn và khen 
thLx&ng cho ngi.thi lao dng thirc hin tOt cOng tác chuyên mon nAm 2022 và tr cap 
kho khAn cho nguâi lao dng O' nhüng dan vj chua thành lâ.p cOng doàn co' sO' nAm 
2023 vO'i ni dung c11 the nhii sau: 

I. MJC JJCH, YEU CAU: 

Vic to chüc thAm hôi, khen thuàng dng viên, chAm lo ngixO'i lao dng tai 
các dan vj chua thành 1p cOng doàn Ca sO' (CDCS) cO nghia thiêt thiic, the hin 
tot vai trô dai din cüa to chirc Cong doàn dôi vâi ngiiO'i lao dng, qua do tao  s1r 
chuyên bién manh  me trong tu tixO'ng dé ngithi lao dng ngày càng thâyduqc tam 
quan tr9ng khi tham gia vào tO chüc Cong doàn, gop phan thiet thirc dê dAm bAo 
quyên, lcd Ich hçip pháp khi tham gia lao dng vA sAn xuât. 

Qua cOng tác thäm hOi, khen thuO'ng kjp thO'i giüp cho t chirc Cong doàn 
ThAnh phô ngAy càng nAm rO han ye di sOng, vic lam cüa ngui lao dng, diêu 
kin Ca cAu hoat dng cüa doanh nghip, tü' dO de ra cAc giAi phAp phü hp nhAm 
thu hut nguO'i lao dng tir nguyen tham gia to ch'.c COng doàn và sir hO tr?, phOi 
hçip cUa nguO'i sdiing lao dng dê cOng doAn co' sO' hoat dng Ió'n manh. 

COng tAc thAm hOi tr cAp chAm lo cho nguO'i lao dng khó khó khAn tai 
doanh nghip ch'ira thAnh 1p cong doAn ca sO' ma doanh ngheijep dA thrc hin 
dóng kinh phI 2% phAi dAm bAo dung quy dnh, có sir lan tOa sâu rng và mang lai 
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hiu qua trong vic tp hçip ngithi lao dng tai  các dn vj chua thành 1p CDCS 
dn vOi t chüc Cong doàn. 

II. NQI DUNG THçC HhIN: 

1. Thàm hói các Doanh nghip thuc hin tOt nghia viii kinh phi Cong doàn: 

- Du kin thäm hôi và tang qua Tt di vii 20 doanh nghip, mi phn qua tn 
giá 1.000.000 dông/suât/doanh nghip; lông ghép các hot dng tiêp xüc vá trao 
qua Tét cho ngixi lao dng nhân dip  let nàm 2023 (danh sách dInh kèm). 

2. 06i vol ngurô'i lao dng ti các dn vi  chua thành 1p COCS: 

- Di tuçxng: nguâi lao dng dang lam vic tai các doanh nghip chua Co 
thãnli 1p to chüc cOng doàn, thirc hin tot nghia vi.i kinh phi cOng doân. 

- Tiêu chi khen thi.ràng: dam bão diing di tixcmg, ditng quy djnh theo Hisó'ng 
dn sO 22/HD-LDLD ngày 18/8/2022 cüa Ban Thuäng vi Lien doàn Lao dng 
Thành phô ye vic huâng dn chi tü nguOn kinh phi cong doân cüa c quan, to 
chüc, doanh nghip chua thành 1p CDCS. Chn Ngithi lao dng hoàn thành xuât 
sac, hoàn thành tot nhim vi chuyên mon các phông ban t?i  doanh nghip vào 
cuôi näm 2022. 

- Tiéu chi trci cap khó khãn cui näm: Nguii lao dng có hoãn cãnh khó than, 
thu nhp thâp, rai vào 1 trong các trtrng hçp sau; nuôi con nhO thx&i 36 tháng 
tuôi, ng'thi lao dng dang a nhà trQ, cuOi nãm không có diêu kin ye quê don têt, 
ngithi lao dng bnh nan y, bnh hiêm nghèo, hoc lao dng nü dang mang thai. 

- S hrorng: du kin khen thuang cong tác chuyên mon näm 2022 và trçl cp 
ngu&i lao dng khó khãn ti doanh nghip duqc phân bô theo tInh hinh so lao dng 
dang lam vic và tInh hInh kinh phi hin có (sO tiên tOn) cüa dn vi doanh nghip 
dã dOng ye cho Lien doàn Lao dng thành phO Thu Drc. 

- Thirc hin mu di chiu kinh phi tai  Doanh nghip chua cO cOng doân 
(dInh kern theo rnâu). 

3. Thô'i gian và dla  dim to churc: 

3.1. T ch&c trao qua tgi 20 Doanh nghip: 

- Thai gian: tü ngày 26/12/2022 dn ngày 3 1/12/2022 (thông báo cu th). 

- Dja dim: Van phOng lam vic cUa các doanh nghip. 

- DM tuclng: dii din ngixii sr ding lao dng và nguai lao dtng duçc d xuAt chãm lo. 

3.2. T6 chác trao qua tgi Lien doàn Lao dç5ng thành pM Tlni Dá'c: 

- Th?n gian: dr kin lüc 13 gii 30 phüt, ngày 07/01/2023 (thu Bay). 

- Dja dim: s 17 Lê Qu' DOn, phu&ng BInh ThQ, thanh ph Thu Due. 

- S hrçmg: 500 nguôi lao dng theo danh sách d xut th doanh nghip. 

4. Ni dung chtro'ng trmnh tO chuc ti Lien doàn Lao dông Thành ph: 

- Chuang trInh van ngh. 

- Tuyên b lr do, giói thiu thanh phn tham dir. 
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- Trién khai k hoah boat dng näm 2023 dành cho NLD các doanh nghip 
chtra thành lap CDCS. 

- Ti chirc các hoat dng tuyên truyn lust  vâi các hInh thirc: hat vâi nhau, hái 
boa dan chü tim hiêu ye cong tác dai  din chäm lo, bão v quyên, l?i  Ich hp pháp 
cho ngithi lao dng cüa to chüc Cong doàn; do vui có thiiàng; bOc thäm tróng 
thithng;.... dành cho nguôi lao dng. 

- Phát biu cüa lãnh dao  LDLD thành ph H Chi Minh, Thành üy Thii fXrc. 

- Phát biu cüa lãnh dao  Lien doàn Lao dng thành ph Thu Dirc. 

- Pbát biu cüa Cong nhân lao dng (nu co). 

- Khen thuàng näm 2022, trao qua cho ngTthi lao dng khó khän nãm 2023. 

- Kt thüc hi nghj. 

III. TO CH1XC THUCHIN: 
1. Lien doãn Lao dng thành ph Thu Dfrc: 

- Bó phn td ch&c: tham muu xay dirng k hoach, kjch bàn chucing trinh, 
phân cOng các bô phn h trq, rà soát dja chi lien 1c, so din thoai, nguYi lien he 
dôi vci 1.300 doanh nghip dA dóng nghia vu kinb phi cong doàn nhirng chua 
thành 1p cong doàn co sâ, dir tth kinh phi và quyêt toán kinh phi theo quy djnh. 

- Ban Ni? công. tham muu các ni dung chäm lo cho lao dng mang thai và 
nuôi con nhô (neu co). 

- Bó phçn Tài chInh. ph6i hçrp bô phn T chüc trong vic rà soát các doanh 
nghip, kiêm tra danh 'ách dê xuãt chäm lo cho ngui lao dng tr các doanh 
nghip. Chuân bj ho so, biëu mu lien quan den cOng tác quyêt toán, thtrc hin 
thâm djnh chüng tü thanh toán theo quy djnh (cóng van dé xuát khen thtthng, biêu 
máu danh sách khen thu'àng, dê nghj kinh phi néu co). 

- Bó ph4çn Van phông và Nhà Van hóa Lao dng. chun bj dja diem, am 
thanh, ánh sang, chirong trmnh van ngh... phtic v11 chuong trInh chäm lo cho ngithi 
lao dng. Chuân bi qua giao liru các boat dng trô choi, hái boa dan chü, do vui có 
thumg. H trq bô phn tO chüc di thu den 1.300 doanh nghip, phát hành thu mâi 
lânh do tham dir. 

- Uy ban kkm tra: theo dOi, giám sat quy trInh các hoat dng chäm lo dam 
bâo dung quy djnh. 

2. Các Doanh nghip thrc hin tt nghia viii kinh phi cong doàn: 

- Rà soát, gui van bàn d nghj khen thuàng cho ngu&i lao dng hoàn thành 
xuât sac nhim vii và ngui lao dng có hoàn cãnh khó khän (miu dInh kern) dê 
xuât ye Lien doàn Lao dng thành phô Thu Duc chäm lo trithc ngày 30/12/2022 
(quét ma QR hoc gz1i email. tuyennguyçn2O11ldldq2gmail.com  dê cp nht 
danh sách dé xuát). 
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- To diu kin dé t chcrc cong doàn tip xüc, gtp gà thãm hOi và trao tng 
qua ngithi lao dng ti thin vj. 

Các vn d cn trao di, lien quan dn ni dung hot dng và cOng tác chäm 
lo cüng nhu lien h thành 1p CDCS t?i  doanh nghip dê nghj lien h phii trách khu 
vi.rc 1 (qun 2 cU) dông chI Nguyn Thi Tuyên, diên thoi 09 19.278.538; phu trách 
khu virc 2 (qu.n 9 cU) dOng chI Phii Thüy BInh, din thoai: 0918.184.902 hoc phti 
trách khu virc  3 (QunThü Düc) dông chI D Thành Non, din thoai 0907.035.079 
dê hithng dn giãi quyêt. 

Các vn d cn trao dôi v tài chinh chi theo dung huàng dn và thrc hin 
cOng tác thanh quyêt toán, dir toán theo dung quy djnh lien he dông chI Lê Chüc 
Triéu Thüy - Ké toán trtthng din thoai: 0909.136.773 

Trén là k hoch t chüc thäm hôi Doanh nghip th'tjc hin tt nghia vti kinh 
phI cOng doan và khen thung cho ngi.räi lao dng thirc hin tOt cong tác chuyën 
mOn nàm 2022 và trçi cap khó khan cho ngLthi lao dng nhftng don vj chua thành 
l.p cong doàn co sâ näm 2023 dé nghj các b phn chuyên de phôi hcip th%rc hin,/. 

No'i nhân: 
- LDLDTP (Ban ToC và Ban CS-PL); 
- Ban Dan van thành üy; 
- BTV LDLD thành phô; 
- Các bô phân di.rcic phân công; 
- Lixu: VP. 

 

Nguyen gQc Huong 
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CONG TY:   CONG HOA XA 1191 CHU NGHTA VIETNAM 
Dc 1p - Ttr do - Hanh phéc 

Tp. Thi D&c, ngày 21 tháng 12 nàm 2022 

Kinh gui: Lien doàn Lao dng thành ph Thu Due 

Can cü K hoch 11 9/KH-LDLD ngày 21 tháng 12 11am 2022 v th chüc 

thäm hôi Doanh nghip thirc hién t& nghia vi kinh phi cong doàn và khen thithng 

cho ngrnii lao dng thuc hiên t& cong tác chuyên mon näm 2022 và trg cAp cho 

ng1zi lao dng khó khãn nm 2023 a nhUng dcm vi chua thành 1p  cong doàn Co sâ. 

Nay Doanh nghip d xuAt Lien doàn Lao dng thành ph Thu fXrc chi các 

nii dung sau: 

1. Chi khen thurong cho ngtrô'i lao dng; 
S ngithi sé tin chàm 10  

2. Chi trçr cAp khó khän cho ngirô'i lao dng: 
So ngLthi S tin chäm 10  

(dInh kern danh sách thành tich cá nhán và hoàn cánh gia dInh ngathi lao 

dóng khó khãn) 

Trân tr9ng./. 

BAN GIAM DOC 
(kj ten dóng ddu) 
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CONG HOA XA 1101 CHU NGHiA VIT NAM 

CONG TY Dôc lã - Tur do - Hanh Dhüc 

Thành pho' Thu £hc, ngày.........tháng nàm 

DANH SAd 

Be nghj khen thuoiig ngtrôi lao dng hoãn thành xuãt sac nhim viii 

va hoàn thãnh tot nhim vii chuyên mon näm 2022 

và danh sách d ngh trçr cp chäm to khó khàn cho ngirôi lao dng näm 2023 

(theo K hoch s 1 19/KH - LDLD ngày 2 1/12/2022) 

1. Mu danh sách Be ngh khen thirO'ng ngu'ô'i lao c1ng hoàn thành xuât sc nhim viii và hoàn 

thành tt nhim vu chuyên mon Dam 2022. 

Stt Hç và ten b phn chuyên mon S tin d nghj 
khen thi.râng 

Nêu torn tAt thành 
tIch nãm 2022 

2. 

2. Mu danh sách d nghj tro cAp chäm to khó khän cho ngirôi lao dng näm 2023. 

Stt Hç và ten b phn chuyên mon S tiên d nghj - 
mi.'rc chãm lo 

Nêu torn tt hoàn 
cânh gia dInh 

2. 

NgLrô'i 1p danF sách BAN GIAM BOC 

(kyghirOhçvàtên) 

Ltru : 

Cung cp thông tin nguäi phu trách: 

HQ và ten: chirc vu s din thoai  

Dja chi cOng ty  

S dién thoai cong ty  

Da chi email cOng ty  

S ngi.râi lao dông'  
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CQNG HOA XA HOI CHU NGHiA VIIT NAM 
Bôc lap — Tir do — Hanh phüc  

BANG DOI CHIEU 

S lieu kinh phi cong doàn ti Doanh nghip chua thành 1p Cong doàn ca sâ 
Nàm 202... 

Ten Doanh nghip:  

Dja chi  

S din thoai:  

Ma s thug  

Ma dan vj dóng BHXH:  

1. S tin cOn lai chua sir diing cüa nàm tnthc chuyn sang: d 

2. Kinh phi cong doàn Doanh nghip dã np trong näm 202...: d 

3. Tr 1 % phân phi kpcd d chi cho hot dng cong doãn và chàm lo cho ngui 

nguii lao dng tai  Doanh nghip: 
75% s tin doanh nghip np 

4. S tin dugc trich d chi cho hot dng cong doàn và chàm 10 cho nguii ng.thi 

lao dng t?i  Doanh nghip: kinh phi DN dã np x 75% = d 

5. S tin Lien doãn Lao dng thành ph Thu Due dã chi cho ngithi lao dng trong 
nãm 202...: d 

Tith D&c, ngày tháng nàm 202.. 

LOLD Thành ph Thu Duc Diii din Doanh nghip 
Chü tich Giám doe 

(Kj ten, dóng dcu) (Kj ten, dóng dáu) 
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