TONG LIEN DOAN LAO BONG CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
VIET NAM
Dôc lap - Tu do - Hanh phüc
Ha Ni, ngày 01 tháng 11 nám 2021
S& 39fHD-TLD

HIXONG DAN
V chi chàm lo cho doan vien, ngirôi lao dng
nhan d!p Tet Nguyen dan Nham Dan - 2022
- Cn c K hoach s 146/KR-liD ngày 27/10/202 1 cüa Tng Lien doàn
v vic T chüc các hot dng chm lo cho doàn viên, ngithi lao dng nhãn dip
T& Nguyen dan Nhãm D.n — 2022;
- Cn c1r các quy& djnh cüa Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam có lien
quan;
Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam huàng dk vic thrc hin chi chãm
lo cho doàn vien, ngtthi lao dng nhãn dip Tt Nguyen dan Nhâm Dan - 2022
nhu sau:
1. Lien doàn Lao dng tinh, thành ph; Cong doãn ngành trung ucng và
tucing dtrang; Cong doàn Tng cong ty t4rc thuc Tcng Lien doàn hithng dn
cong doàn cp duâi 1p dir toán kinh phi chäm lo, h trci cho doàn viên và ngrii
lao dng; tng hqp dr. toán kinh phi chm lo, h trq cho doãn viên và ngithi lao
dng gUi v Tng Lien doãn (qua Ban Tài chinh) truâc ngày 15/11/2021 (theo
Phii l'c s 01, Phi 1iic s 02 dInh kern), ci th:
a) Khu vrc doanh nghip, dcTn vi sr nghip ngoài cong 1p có dóng kinh
phI cong doàn
- Di vc,i cOng doãn co sâ: Yêu cu cong doàn co sà xác djnh s tài chInh
cOng doãn tIch lüy dn ngày 30/9/2021; dr kin s thu, chi dn ngày
31/12/2021; can cü vào d& tirçcng và mirc chi theo K hoach s 146/KH-TLD
(s doàn viên, ngu&i lao dng x 3 00.000 dng/ngthi) d 1p dir toán s chi chãm
lo cho doàn vien, nglx&i lao dng. Tnring hqp cOng doãn ccc sâ không can di
duçic ngun chi thI báo cáo cOng doàn cp trên trc tip co s cp h trçi tIT
ngun tái chInh cOng doãn tIch lily cüa cOng doân cp trén trirc tip. cci so.
Tri.r&ng hçrp cOng doàn cap trên trirc tiêp ca sO không can dôi dtrqc nguôn cap
thI báo cáo Lien doàn Lao dng tinh, thãnh ph; Cong doàn ngành trung umg
vá ttrong duang; Cong doãn Tng Cong ty tri1c thuc Tng Lien doan d cp h
trçi. TruOng hçip Lien doàn Lao dng tinh, thãnh ph Cong doãn ngành trung
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izcing và tiiang ducing; Cong doàn Tng Cong ty trrc thuc Tng Lien doãn
không can di duçic ngun cp thI báo cáo Tng Lien doãn cp h tra.
- Di vth dan vj chua thành 1p cong doãn ca s&: COng doàn cp trén
duçc phân cp thu chü dng xây dirng dir toán chi chàm lo cho ngir&i lao dng
tai nai chira chua thành 1p cong doàn co so tr ngun kinh phi cong doàn dcm vj
duçic si:r ding con la. Trtthng hcip ngun kinh phi cong doàn don vj dtrçic sir
ding cOn laj không dü chi thi cong doãn cp trên duçic phãn cp thu h trçi tir
ngun tâi chinh cong doàn tIch lily cüa dan vj. Tru?mg hcip cong doàn cp trên
dixcic phãn cp thu không can di ducic ngun cp thI báo cáo cOng doàn cp
trên cp h trçl. Trumg hçip cong doãn cp trén không can di duqc báo cáo
Tng Lien doàn cp h trçl.
b) Di vOi dan vi hành chmnh, sir nghip cOng ip
- Cong doàn co sO chü dng can di ngun tâi chInh ti dan vj d chm lo,
thàm hôi doàn viên, ngixOi lao dng.
- Cong doàn ca sO can cr vào ngun tâi chinh cüa dan vj, xem xét doàn
vien, ngithi lao dng cO hoàn cânh khó khän d chi h trçl s tin 300.000
dng/ngithi. Trtr&ng hçip cong doàn Ca sO không can d& duçic ngun cp thi báo
cáo cOng doàn cp trên trlrc tip Co sO cp h trçl ttr ngun tâi chInh cong doãn
tIch luy cüa cong doàn c.p trên trrc tip co sO. Trixmg hcip cong doãn cp trén
trirc tip cci sO không can di diiçic ngun cp thI báo cáo Lien doàn Lao dng
tinh, thành ph COng doàn ngành trung uong và tuang duang; COng doàn Tng
Cong ty triic thuc lông Lien doàn dê cp h trçl. TnrOng hp Lien doàn Lao
dng tinh, thành ph Cong doàn ngânh trung uang vá tuang duang; Cong doàn
Tng Cong ty trirc thuc Tng Lien doàn không can di duçic ngun cp thI báo
cáo Tng Lien doàn cp h trq.
2. Ben cnh vic thirc hin chàm lo cho doàn viên, nguM lao dng theo
K hoach séi 1461KH-TLD ngày 27/10/2021 cüa Tng Lien doàn, các cp cOng
doàn can di ngun thu, chi trong nàm cüa dan vj chü dng thiic hin h trçi cho
doàn vien, nguñ lao dng theo các quy djnh hin hành cüa Tng Lien doàn v
thàm hOi, trçl cp (Quyt djnh 191 0/Q1-1lD ngày 19/12/2016; Quy& djnh
191 1/QD-TLD ngày 19/12/2016; ...) và các Quyt djnh cüa Tng Lien doàn lien
quan dn djch bnh Covid -19 cOn hiu 1irc. Trithng hqp phâi sO diing ngun tài
chInh cong doân tich lüy cüa dan vj thI báo cáo cOng doàn cp trén xem xét,
quy& dinh.
3. Di vOi cong doán co sO sau khi thirc hin K hoch s 1461KH-TLD
ngày 27/10/2021 cüa Tng Lien doàn nu ngun tâi chInh vk cOn d chi thI
vic chi them d chAin lo cho doãn viên, ngithi lao dng theo Quyt djnh
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1910/QD-TLD ngày 19/12/2016 thuc thm quyn cüa Ban Chip hành Cong
doàn ca sä.
4. Vic thanh, quyt toán các khoãn chi chãm lo, thäm hói doàn viên,
nguñ lao dng dam bào cong khai, minh bach, diing di tlrqng theo quy djnh
hin hành cüa Nba nuâc và Tng Lien doãn.
Trên day là huóng din chi chäm lo cho doàn vin, ngtr&i lao dng nhãn
djp Tt Nguyen dan Nhãm Dn - 2022. D nghj Ban Chp hành fBan Thu?ing v11
cong doàn các cp nghiêm tüc trin khai thirc hin. Trong qua trmnh t chüc thirc
hiçn neu co vixcng mac, de ngh4 phan anh ye Tong Lien doan (qua Ban Tai
chfnh) d duqc giãi dáp, htràng din.!.
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Noinhn:
- Thtthng trirc DCT (d b/c);
- Các LDLE) tinh, thành phi;
Cong doàn ngành TW và ttrang throng; Cong
doan Tong Cong ty trVc thu9c TLD (de t/h);
- UBKT TLD (d k/tra, gs);
- Lini: VT, QHLD, TC
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TL. DOAN CHIJ T!CH
TM CHiNH

Nguyn Minh Dung
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Phy lyc s6 01
CQNG HOA xA HQI CIJIJ NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Ti do - Hanh phác

TONG LIEN DOAN LAO DQNG V1T NAM
Don vj:

Ngày
tháng
nám 2021
BANG TONG H(W D1T TOAN KINH PH! TO c1urc CAC HOAT DQNG CIIAM LO CHO
ooAi VIEN, NGIt(fl LAO DQNG NHAN DIP TET NGUYEN DAN NHAM DAN 2022
Doii vj tInh: f*ng
Trong do

STT

Ni dung chi
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Tir ngun tài chInh LDLD
Tir ngUOfl tà
nguôn kinh
Tu ngun tài
tinh, thành phd; cong doàn
chInh Cong
phi
chInh Cong doàn
ngành trung irong và tirong
doIn cp trên
co siv
dirong; cong doàn Tng cong
.,
ty tryc thuc Tang Lien doàn
3=4+5+6
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To chüc thäm, tang qua, dng viên doàn viên, nguôi
lao dông có sr tham gia cüa länh do Dãng, Nhâ
nuUc...
To chrc Chucing trInh "TM Sum vy-Xuan Binh An"

T cht'ic phuong tin hoc h trq ye tàu, Xe, phtrang
tin dua don doàn vien, ngu?ii lao dung
TO chirc các hot dng vui xuãn, dng viên doàn
4 viên, ngu&i lao dong không cO diu kin v quê dOn
TM
5 Các hoat dng khác
TONG CQNG
* Ghi chz: Các dcm v: can cü tit n5i dung 1 dIn nai dung 9 muc III, KI hogch sl 146/KH-TLD ngày 2 7/10/2021 cãa Tdng Lien doàn dl tdng hqp
cac nç5i dung irên. Vic td chzc cac hogt dng chàm lo cho doàn vien, ngzthi lao dng trên dz€qc can di tie nguán thu, chi cza do?2 vi. Trzthng
hcip don vj sie dung tài chInh cong doàn tIch lüy thI phái xin 35 kiln Tdng Lien doàn.
Ngtrôi 1p biu

TM. Ban Thirông vu

Phu lyc s 02
CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Dc lap - Tir do - Hanh phüc

TONG LIEN DOAN LAO DQNG VIT NAM
Dorn vj:

Ngày

tháng

nám 2021

BANG TONG HP DV TOAN KINH Pill CR1 CRAM LO CHO DOAN VIEN, NGIf(ff LAO DQNG
NHAN DIP TET NGUYEN DAN NHAM DAN 2022
Doii vj tInh: Ddng
Tng ngun kinh phi
(300.000 dng/ngirài)

STT

Ni dung chi
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S ngiri

Thành tin

-

4 =3x300.000d
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Trong do
LDLD tinh, thành
ph; cong doàn nganh
Cong doàn
trung irong và tirong
Tfr ngun tài
D ngh
CP tren
chInh Cong
diro'ng; cong doàn
TLD h trç'
trirc tip CO
Tng cong ty trVc
doàn C(Y SO'
sO' h trc'
thuc Tnig Lien doàn
h trçr
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Khu vrc doanh nghip, dan v1 sir nghip
ngoài cong lap
2

Dan vj hanh chInh, sr nghip cong ip
TONG CQNG

Ghi chü: Các doiz vi can th n5i dung 10, myc 111, KI hogch sá 146/KH-TLD ngày 2 7/10/2021 cza Tdng Lien doàn d tang hip các khoán chi trên
TM. Ban Th.rô'ng viii
Ngtrèi 1p biu

