
LIEN DOAN LAO DONG  TP.HO CH MINH CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
LIEN DOAN LAO BONG QU4N 1 Bc Ip - Tu do - Hanh phüc  

S& 55/KH-LDLD Quii 1, ngày 7S2  tháng 11 nãm 2019 

KE HOACH 
To chuc các hot d(ng chm lo Têt Canh T' nãrn 2020 

cho doãn viên cong doãn, cOng nhân, viên chfrc, lao dng Qun 1 

Thrc hin k hoach s 95/KH-LDLD ngày 21 tháng 10 närn 2019 cüa Ban 
Thir&ng vi Lien doàn Lao dng Thành ph H Chi Minh t chüc các ho?t dng 
chäm lo Tt Canh T näm 2020 cho doàn viên cong doàn, cOng nhãn, viên chirc, 
lao dng Thãnh ph& 

Nhm gop phn chãm lo thit thrc, báo v quyn, lçii Ich hqp pháp, chInh 
dáng cho doàn vién cong doàn, cong nhân, viên chüc, lao dng nhân dip  Têt 
Nguyen dan Canh T nám 2020, Ban Thithng vi Lien doàn Lao dng Qun 1 
Xy dirng ké hoach to chüc các hoat dng chain 10 Têt Canh T vâi nh&ng ni 
dung nhu sau: 

I. MIC D!CH, YEU CAU: 
1.MicdIch: 

T chác tuyên truyn, vn c1ng cán b, cong nhãn, viên chüc, ngx&i lao 
dng cüng giadInh don Têt trén tinh than "vui ttxoi, lành manh,  an toàn, tiêt kim" 
và thrc hin tot an ninh tr.t tr, dam bão an toàn giao thông, không tham gia các t 
nn nhu c& bac,  me tin dj doan. 

Cong doàn c so chü dn phi hçrp vOi thu trithng ca quan, don vj, länh dao 
các doanh nghip xây drng kê hoach chäm lo Tét thiêt thirc cho doàn viên Cong 
doàn, cong nhãn, viên chüc, lao ding; thirc hin day dü các ché d chmnh sách theo 
quy djnh cüa Nba nuOc, dê nguO lao dng an tarn lao dng san xuât, gãn bO lâu 
dài v&i doanh nghip. 

2- Yêu cu: 

Cong tác chäm lo phâi dam bâo mçi doàn viên cong doàn thxçc chãm lo, 
trong do can quan tarn den dôi tuçrng doàn viên cOng doàn, Cong nhân, viên chrc, 
lao dng có hoàn dc bit earth khó khãn. 

Vn dng các nguin hrc xã hi, nht là vn dng nglxOi sir diing lao dng 
cüng chung tay gop süc vOi cong doàn dê chain lo cho can b, doàn viên cong 
doan, viên chüc, lao dng tron djp Tét nguyen dan 2020; sü diing có hiu qua 
nguôn tài chInh cong doan, nguOn Tài chInh vn dng dê chãrn lo; cOng tác chãm 
lo phâi duqc cOng lchai rng räi cho can b doàn viên cong doàn, cOng nhãn, viên 
chuc, lao dông tai ca quan, don vi Dê tranh viec môt dôi trang kho khän duGc 
nhiêu cap cOng doàn chäm 10, dê nghj các cap cong doàn can rà soát näm chãc 
trng tnrOng hçp dê to chirc chàm lo. 
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Chäm 10 Têt Nguyen Dan Canh T nãm 2020 cho CNVC-LD duçc tiên hãnh 
dông bô trong toàn he thông cong doãn Qun 1; trong do CDCS là quan tr9ng nhât 
nhäm mang lai lci Ich thiêt thrc cho ngi.räi lao dng tai  don vj. 

Lwu fl: mi can b, doàn viên cong doàn, cong nhân, viên chirc, lao dng có 
hoàn cành khó khàn chi nhn chãm lo tai  mt cap cong doàn. 

II- NOI DUNG HOAT BONG: 
• , • t • • A A A A t 

1. Phox hQp tot doi voi chu Doanh nghiep de vn dQng thuc hien tot cac 
chê do chInh sách ye xây drng phuong an chi trã hrong tháng 12/2019 và 
thuông Tt cho nguôi lao dng: 

Tharn gia vâi lãnh dao doanh nghip xây drng phxong an chi trà tin luong 
tháng 12/2019, tiên thng và các khoãn phüc igi khác doanh nghip s thirc hin 
trong dip  Têt Nguyen dan, kê hoch chãm lo Têt phäi t?o  sir dông thun trong co 
quan, don vj, doanh nghip, to chác chrong trinh "Tm ye nghia tInh" ho trq 
300 ye Xe, cho CNVC-LD có hoân cãnh khó khän, Các cong doàn co s& tham miru 
Ban giám dôc các Doanh nghip to chirc hçp m.t CNVC-LD nhãn dip  t& Nguyen 
dan. 

2. Phi hçrp các ngành tang ctrô'ng cong tác kiêm tra, giám sat vic thl?c 
hiên cac ch dO chInh sách cho cong nhân, viên chfrc, lao dng trong do cn 
quan tam den chê d tin hro'ng, tiên thtr&ng, thyc hin tot chirc nãng bão v 
quyên lçri cho ngirôi lao dng. 

Ph& hçp vâi BHX.H và phOng lao dng và TBXH qun 1 rà soát và nm b.t 
danh sách các doanh nghip dang khó khãn (ng BHXJ-I, thuOng xuyên chm trá 
hxang hoc dang nç h.rang ngtr&i lao dng, doanh nghip thông báo khOng cO khã 
nãng chi trá hscing, thi.rông Têt...) dê tham mu'u cho Qun üy, UBND Qun 1 1am 
vic vOi chü doanh nghip d có giâi pháp thanh toán kjp th?i các khoân tiên 
hrcmg, tiên thithng cho ngithi lao dng trong djp Têt, tránh dé xãy ra tranh chap 
lao dng tp the trträc, trong và sau Tet. 

3. To chü'c các hot dng chãm lo têt cho CNVC-LB và cong nhân trên 
dja bàn Qun 1: 

3.1. T chüc Hôi thi "Trang trI cành Mai, cành Dào và ye thu pháp ngày tat". 
3.2. T chirc chisang trInh chãm lo tét cho doàn viên cong doàn, ngui lao 

dng có hoàn cânh kliO khãn không dü diêu kin ye que an têt; (dr kiên: 1 phán trj 
giá 800.000d trong do tiên mt 500.000dll phãn, qua 4n dng tng 300.000d/1 
phân). dtrcic xác dnh bang các tiêu chI sau: 

+ Doàn viên cong doàn, ngu&i lao dng bj tai nn lao dng, gia dlnh có thu 
nhp thâp. 

+ Doàn vien cong doãn, nguôi lao dong dang a các khu h.ru trü có nhà a tinh, 
thành nãm trong vüng ânh hu&ng nng do thién tai, lü hit trong nàm 2019 ho.c 
va/chông/con bnh nan y, bnh hiem nghêo dang nàm yjên diêu tr hoc dang diêu 
trj ngoai trü tai  nhà. 

+ Doàn viên cOng doàn, ngi.r&i lao dông b mt vic lam do doanh nghip khó 
khän phâi thu hçp san xuât, ngirng hot dng, giãi the, phá san, doanh nghip di 



d&i di nai khác, chi doanh nghip bó trn ho.c không di.rçic doanh nghip thtr&ng 
Têt tai  thôi diem chàm o Têt. 

+ Doàn viên cong doàn tai  các nghip doàn; cong nhân lao dng tai  các don 
v djch viii cong Ich... 

+ Gia dInh doàn viên tiêu biu: Co dü 2 con, nuôi dy con tot, gia dInh hnh 
phüc, hoàn thành tOt nhim v cüa co quail, don vj và tham gia day dü các boat 
dng tai  dja phixang noi Cu trü. 

+ Riêng các tru&ng hqp khó khän dt xu.t khác không n.rn trong các tiêu chI 
quy dnh trong kê hoach, Ban Thi.thng v11 Cong doàn cap trên Co s& xem xét, quyêt 
djnh chain lo (can cir theo dê xuât cüa CDCS). 

3.3. T chüc thäm, t.ng qua cho các cOng nhân, ngu&i lao dng bj tai nan  lao 
dng; thäm các can b CDCS nhâ khó khàn, tiéu biêu trong boat dng cong doân 

näm 2019. 
3.4. T chrc chi.rcing trInh hpp rnt "Can b COng doân CO SO" V Can b5 

Cong vn huu trI nam 2020. 
3.5. T chüc Phiên chq hang Vit Nam nãm 2020. 

3.6. Chuo'ng trInh "Trn ye nghia tmnh" trao tng ye Xe, ye tàu, ye may bay 
cho doàn viên cOng doàn và ngtr&i lao dng: 

+ Vn dng các doanh nghip trén dja bàn Qun 1 Co chInh sách t.ng ye tàu, 
Vé Xe, ye may bay ho.c uu dAi ye giá ye cho doàn viên cOng doàn, ngträi lao dng 
có hoàn cành khó khän trên dja bàn Qun 1 ye qué don Tét; ngoài ra uu tién xét 
tng 100% ye may bay cho 02 trithng hqp tiêu biêu (dành cho cOng nhân trirc tiêp san 
xuât ti các xi.r&ng). 

+ T chüc chuyn xe di.ra và don cong nhãn lao dng ye qué dOn Tat; dê nghj 
ngu&i s1r d%ing lao dng chi ho trçi 100% tiên ye tàu, ye xe ho.c ye may bay cho 
doàn viên cong doàn, ngu?i lao dng có hoàn cành khó khãn. 

+ Trithng hcip s1r dicing tài chInh cong doàn d chi mua ye tàu, Vé Xe, ye may 
bay thI thirc hin theo rnt trong các hInh thrc sau: Vn dng ngu&i sr ding lao 
dngtham gia h trq tOi thiéu 70%, cong doàn cap trên co sâ hoc cOng doàn co 
so hO trV tOi da 30% giá ye tàu, xe (khuyên khIch v4n  dng ngithi si dng lao 
dng tham gia han rnic 70% trà len). 

Di vOi cOng nhân lao dng tai  cac doanh nghip dang nç luong nguOi lao 
dng, hoc dang trong qua trInh giài the, phá san, hoc cO chü bO trôn vào thOi 
diem Têt, doanh nghip chixa có tO chirc cong doàn nhimg doanh nghip dà thirc 
hin kinh phi cOng doàn, Ban ThuOng vi cong doàn cap trên Co sO xem xét hO trçi 
100% ye tàu, Xe, may bay tr nguOn kinh phi Cong doàn và t1r nguOn hO trq ci:ia 
các nhà hào tam. 

Lwuj: Diu kin xét trao ye may bay 
+ Doàn viên cOng doàn dat  danh hiu doàn viên cOng doàn uu tü; doàn viên 

cong doàn, ngu&i lao dng tIch crc tham gia các boat dng cOng doàn, có sang 
kiên cài tiên k thu.t duqc üng d1ing vào thrc tê mang lai hiu qua kinh tê thiêt 
thic, dtrqc don yj, doanh nghip cong nhn trong näm 2019 yà giá trj lam lqi tr 
15 triu dông trO len; 
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+ Cp vg chng doãn viên, ngt.räi lao dng trên 5nam không ye quê an let, 
Vic xét ch9n phài ducic to chirc cong khai trong tp the ngithi lao dông t?i  dan vj, 
doanh nghip. 

4. Dy mnh thyc hin các chirong trInh "Phüc lqi cho doàn viên": 
+ Tip t1c phi hqp thijc hin chixang trInh 'Phüc lçii cho doàn viên cOng 

doàn" vn dng cac doanh nghip trên dia bàn có san xuât, kinh doanh các m.t 
hang nhu yêu phâm, thircphâm, quân áø, djch vii giâi tn cho cong nhan lao dng 
vâ gia dInh dixcc ru dãi ye giá câ các san phâm, djch vç trong dip  Têt. 

+ Phi hcip cüng các dan vj dã k kt Chi.rang trInh Phüc 1ci doàn viên t 
chrc ban hang chat hsçing, giá i.ru dãi phuc vi cho Doàn viên Cong doàn và nguäi 
lao dng; üng h san phãm lam qua tang hoãc tang phiéu mua hang, phiêu giám 
giá san phâm cho doàn viên cOng doàn, cOng nhãn, viên chic, lao dng có hoàn 
cãnh khó khãn trén dja bàn trong dip  Têt. 

III. GIAI PHAP THIJ'C HIEN: 
1. Di vó'i cong doàn co s&: 
- Ban Chp hành CDCS phi hqp von ngls&i s1r ding lao dng xây drng kE 

hoach chAm lo Têt cho CNLD, cOng khai thoni gian trá luong, trà thuârig, mirc 
thu&ng, các chê d, chInh sách và khâ näng cüa doanh nghip trong vic chàm lo 
Tét cho CNLI) hiêu, chia sé, an tam lam vic. 

- Di vâi doanh nghip do SXKD g.p khó khan, Ban ch.p barth CDCS trao 
dôi vài nguoni sü dung lao dng dê có giâi pháp tao  nguOn tài chinh trã luang, trã 
thu&ng cho ngthi lao dng. Sau khi trao dôi vâi ngi.roni sü dung lao dng nhtrng 
doanh nghip vn khOng có nguOn dê chi trã krong, trâ thu&ng cho CNLD thI phái 
báo ngay cho LDLD Qun 1 dê Co giâi pháp xi:r l. 

- To chirc khen thithng các tp th& ca nhân có thành tIch xu.t sc trong boat 
dng cong doàn nam 2019; xây drng ké hoach chäm lo, t.ng qua cho CNLD tü 
nguôn kinh phi cüa CDCS. 

- D xut ngironi sr di1ng lao dng t chüc h9p mä.t tat niên, tng qua cho 
nglI1i lao dng, ngoài vic chãm lo cüa doanh nghip, Ban chap hành cong doàn 
ca sâ can cü nguôn kinh phi cUa cong doàn, to chirc các hoat dng chäm lo cho 
doàn viên Cong doàn tai  dan  v:. 

2. Dôi vOi Lien doàn Lao dng Qun: 
- Hiràng dn CDCS báo cáo kjp thai tInh hInh doanh nghip na h.rang, cham 

trá h.rang dê phàn h cho Qun Uy, HDND, UBND, UBMTTQ\TN Quân I và 
LDLD TP. 

- V.n dng các manh  thu&ng quân, các CDCS trrc thuôc üng h kinh phi 
chãm lo cho CNLE) có hoàn cãnh khó khãn trên dja ban. 

- Nãm chic tam tu, nguyen v9ng cUa CNVC-LD; tham gia giái quyt kjp th&i 
nhUng thãc mac, khiéu nai  cüa CNLD ye chê d chInh sách có lien quan den tién 
krang, tiên thu&ng cuôi näm. Nêu cO xây ra tranh chap thI LDLf) qun chü dng 
phOi hqp vài các ngãnh chrc nãng (PhOng LDTB&XH) dOng th&i hithng dn Ban 
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Chp hành CDCS ciing tham gia giái quyt, báo cáo nhanh kêt qua v LDLE) 
Thãnh phô (Ban CSPL). 

- Tng hçip tInh hInh chi trâ luong, thu&ng cho cong nhân lao dng tai  các 
doanh nghip và báo ye LDLD Thành phô dung th&i gian. 

2. Ch d thông tin báo cáo: 
- D6i vói các COng doãn ca sâ: Ti ngày 04/01/2020 den ngày 30/1/2020 báo 

kêt qua thrc hin chäm lo Têt tai  Ca quan, don vj, doanh nghip ye LDLD Quãn 1 
vào lüc 16g00 ngày thu 4 hang tuân. 

IV. PHAN CONG THIJC fflN: 
1. Bô phn CSPL LDLD Qun. 
- Xây drng, trin khai k hoach chàm lo Tt dn các CDCS, có trách thim 

hixâng dan, theo dôi và báo cáo vâi Thithng trirc LDLE) qun ye tInh hInh, kêt qua 
chain lo Tet cüa các CDCS tnjc thuc; tham mizu kê hoach tong kêt cong tác chãm 
lo Têt Canh T näm 2020. 

- Báo cáo v&i Ban thing vi LDLE) qun và LDLf) thành ph6 hang tun v 
tmnh hInh, kêt qua chãrn lo Tét. 

2. B phn Tuyên giáo, Nfr cong LDLD Qun: 
- Thrc hin tuyên truyn, vn dng CNVC-LE) cfing gia dmnh don Tt trên 

tinh than vui tuoi, lành manh,  an toàn, tiêt kim, thirc hin tot trt tir an toàn giao 
thông, không tham gia các t nan  xâ hi nhu: c& bac,  me tin dj doan... Phãn dâu 
môi phãn qua chäm lo let cho doàn viên cong doàn có 01 t báo Xuân Ngu&i lao 
dng. 

- Tham mini t chirc Hi thi "Trang trI cành Mai, cành Dào và ye thu pháp 
ngày tét" 

- Tham mini t chüc dêm van ngh "Müng Dãng müng Xuân" närn 2020 tai 

các xu&ng có cong nhân trirc tiêp san xuât (Co ké hoçich riêng,). 

3. B phn To chüc và Tài chInh LDLD Qun: 
Huâng dn CE)CS sir dii.ng kinh phi, doàn phi cong doàn chain lo cho 

CNVC-LD tai  dcm vj vá thàm hôi CNLE) Co hoàn cãnh khó khãn bang nguôn kinh 
phI theo hixàng dan cüa TOng LDLE) Vit Nam và Ban Tài chInh LDLE) Thãnh 
phô 

4. Uy ban kiêm tra LOLD Qun: 
Tang cuOng cOng tác kim tra chat che vic tIc hin k hoach nay, trong do 

chü vic to chIrc chãm 10 Têt t?i  doanh nghip nhäm bâo v quyen yà igi ich hcxp 
pháp cho CNVC-LD. 

5. Van phông LDLD Qun: 
- Däng k m&i gui thu mi iãnh dao  LDLD thành ph& Qun üy, HOND, 

UBND, UB MTTQ VN qun và CáC dan vj lien quan tham dr các hoat dng chain 
lo Tét do Lien doàn Lao dng Quan  1 to chuc. 

- Phi hçip vri b phn ChInh sách Pháp 1ut tng hqp, báo cáo dnh kS'  tInh 
hInh chAin lo Tét cho Qun üy, HDND, UBND, UBMTTQVN Qun 1 và LDLD 
TP, len ljch trlrc têt tai  ca quan. 
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TM. BAN THUOTG VU 
HU TICH 

AX 

\\•t on .J 

* 

rtro'ng Th! Minh Dung 

Trén day là ké hoch to chirc các hoat dng chãm 10 Tk Canh T nàm 2020 
cho doàn viên, cOng nhâri, viên chirc, lao dng cüa Lien doàn Lao dng Qun 1, 
dé nghj Ban Chap hành Cong doàn co' sâ trrc thuc can c1r kê hoach nay triên khai 
các hoat dng chäm lo tét cho cong nhân, viên chüc, lao dng, dam bào thiêt thrc, 
hiu qua, diing dôi tilang. Trong qua trInh thirc hin nêu Co vtthng mac, dé nghj 
lien he B phn Chmnh sách - Pháp 1ut Lien doàn Lao dng Qun 1. 

N0i nh?In: 
- Thix?mg trirc LDLD.TP; 
- Ban Chmnh sách-Pháp 1ut LDLD.TP; 
- Thtrng truc QU-HDND-UBND quân 1; 
- Ban Dan vn Quân üy quãn I; 
- Thuäng trirc UBMTI'Q quân I; 
-BCH,UBKTLDLDquán 1; 
- Các CDCS tr!rc thuôc; 
- Luu: VP, CNTT, CSPL. 
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LIEN DOAN LAO DQNG QUAN I 
CDCS  
Djachi  
Din thoi  
Email  

BAO CÁO 
THIYC HIN TIEN LUNG, THIYNG VA CHAM LO TET K' HQI 
& KE HOACH DIEu CH!NH LU(ING TOI ThIEU VUNG NAM 2020 

-Doanh nghip:  
-Dja chi:  
-lông so lao dng  
-lông so doàn viên  

-Ngành ngh san xut, kinh doanh chInh:  
- TInh hInh san xut, kinh doanh trong näm: 

On djnh 0 Phát trin 0 Thu hçp 0 

- Tmnh hmnh lao dng trong nAm: 

On djnh 0 KhOng n djnh 0 Thiu lao dng 0 

- Tinh hInh thu nhp trong nAm cüa CNLD: 

Bang näm trwc 0 Cao hcm näm truâc 0 

I. TIN!! HiM! CHAM LO, THIYONG TET NGUYEN DAN: 
1. Tlnh hInh tir tzthng CNLL) v chám lo thzthng, tlt & dcrn vj: 

- Dng tInh 0 Khong dng tInh 0 
- Tin thu&ng so vâi näm truOc: 

Cao hcin 0 ThAp horn 0 Bang 
-L do khOng dng tInh  
2. Chám lo thw&ng, tét: 
+ Dan vj dA trâ ltrorng den tháng . ./2019 

+ Ch.m (nci) tien lirang CNLD: Co 0 Khong 0 
+Nguyên nhân nçi 1umg:  

+Thunhptrong närn2O19cUaCNLD: 
- Thâp nhât : dông, 
- Cao nhât : dông, 
- Binh quãn : dOng. 

+ Tin thir&ng TM cho CNLD (dr kin): 
- Thâp nhât :  dong, 
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- Cao nht : dng, 
-BInhquân : dông. 

+Dy kiên ngày, tháng trâ luang,trá thu&ng  
+SO ngày nghi Têt:Têt Tây ;Têt Nguyen Dán  
+ Qua Têt cho CNLD (nêu co): . suât. Tong trj gia: . .dông. 
+ CNLD có hoàn cãnh khO khän duqc tng qua Têt: ngu?:ii, trj giá dông 
Trong do: 

- Doanh nghiep h trq: . phân, trj giá:  phân 
- BCHCDCS h trq : phân, trj giá: . phân 

+ Dn vi cO to chcrc xe cho CNLD ye quê an Têt , so nguöi  
± Các hoat dng khác chäm lo let cho doàn viên cong doàn, CNLD (ho tr tiên tãu xe), 
tong kêt khen thithng và tO chcrc h9p rnt cuôi nAm (nêu có: ghi the ni dung to churc, 
so tiên chLm Jo, so nguii duçc chAm Jo, th?ii 
gian)  

3. Tmnh hInh viêc lain 
+ Trwóc Têt: 

- SO CNLD phãi nghi vic . ngithi 
- So CNLD phãi ngrng vic  th?i gian ngrng vic ngày 
L do ngrng vic : khong Co hqp dong:  
L do khác:.  

+ Sau Têt: (du báo) 
- SO CNLD phâi nghi vic :  nguYi 
- S6 CNLD phãi ng1rng vic: . ngithi 

L do ngirng vic:  

II. KE HOACH SAN XUAT KINH DOANH VA NH U CAU LAO BONG, 
TIEN LIXONG NAM 2020: 

1. Doanh nghip dâ tin hành diu chinh tin ltrang t6i thiu vüng nAm 2020 cho CNLD 

DA th?c hin 0 Chua thirc hin 0 
- Mic diEu chinh thAp nhAt :  c1ng/ngu?ii 
- Mirc diéu chinh cao nhât :  dng/nguâi 
- Mirc diêu chinh bInh quân:  dông/nguxi 

2. Dr báo tInh hInh san xuât kinh doanh närn 2020: 

On djnh 0 Phát triên 0 Thu hep 0 

Nhu cu v lao dng: Tang 0 , dr kin tuyn dimg them  Lao dng 
Giãrn j  , dir kiCn giârn   lao dng 

lông sO lao dng can sir dung bao gOm Ca lao dng dài hin và thyi vi 
.ngu&i. 

Trong dO: 
- Lao dng gián tiêp   ngithi 
- Lao dQng trçrc tip   nguO'i 

3. Thu nhp bInh quãn hang tháng: 
+ Luorng: 

- BInh quân   ctOng/ngtr&i 
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- Cao nhAt   dngIngui 
- ThAp nhât   dông/ngithi 

+Phiicâp: 
- BInh quAn   dông/nguäi 
- Cao nhât   dông/nguii 
- Thp nhât   dông/ngui 

+ Các khoân khác   dông/nguäi 

GHI CHU: 
Din dáu X vào các 6 trng 0 pIth hcip, 
Ira lài các khoáng dé tróng và gtri báo cáo 
ye LDLD Quçn 1 

TM. BAN CHAP HANH 
CHU T!CH 
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LIEN DOAN LAO DQNG QUiiN 1 Biêu so 01 
CDCS  
Djachi  
Din thoai  
Email  

BAO CÁO 
VIC TH1J'C HIN THU NHAP TANG THEM NAM 2020 
(DInh cho UBND 10 Phirông, don v sir nghip cüa qun 1) 

TIEU THIYC DON VI 
TINH 

Thtrc hin 
näm 2019 

K hoich 
näm 2020 

GM! 
CHU 

1. Tng s CNVC-LD Nguxi 
- Can bô Cong chCrc Ngtrxi 
- Can b chuyên trách Nguôi 
- Can b không chuyên trách . Ngui 
- Hçxp d6ng khoán vic Ngu?i 

2. Thu nhãp bInh quãn tháng 12/2019 (a+b+c) Dônglngirà'i 
a. Ky 1: Dông/ngix?i 

- Tiên luong Dông/ngiiäi 
- Phi câp li.rcing (neu co) Dônglngixêci 
- Trçx cap Dông/nguôi 

b. K5'2: Dông/ngrôi 
- lien krorng Dông/ngithi 
- Phu cap h.rGng (nêu co) Dông/ngi.thi 
- Trcx cap Dông/ngithi 

c. Khác: Dông/ngiRi 
3. Thu nhâp tang them Tt Canh Ty näm 2020 

- Thu nhp tang them binh quãn Dông/ngithi 
- Thu nhp tAng them ngtxi cao nhât Dông/ngu&i 
- Thu nhp tAng them ngi.ràri thp nhãt Dông/ngi.räi 

4. Dir kin thôi gian thyc hin chi trã thu nhp 
tAng them  

5. Các hoit dng chAm to cüa BCH CDCS di vói doàn viên Cong (loAn: 

Ngày ......tháng ......ná,n 2019 

Ngiroi 1p biu Thu trir&ng don v 
(K và ghi rO h9 ten) (K9 ten và dóng du) 
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LIEN DOAN LAO DONG QUN1 Biu s 02 
CDCS 
Dja chi 
Din thoai  
Email  

BAO CÁO 
TINH HINH TIEN LIIONG, TIEN THU'ONG TET NGUYEN DAN 

NAM 2020 
(Báo cáo tru&c ngày 31/12/2019) 

TIEU TH1C DON V 
TINH 

Thyc hin 
nAm 2019 

K hoch 
näm 2020 

GHI 
CHU 

1. Tong s CNVC-LD Ngi.thi 
- Lao dng gián tiêp Nguxi 
- Lao dng trrc tip Ngthi 

2. Thu nhp bInh quán tháng 12/2019 (a+b+c) Dông/ngu&i 
a. Ky!: Dông/ngu?yi 

- Tiên lucxng Dông/ngithi 
- Phi,i cap hxang (neu có) Dông/ngu?ii 
- Trq cap Dông/ngx?ii 

b. Ky 2: Dông/ngii 
- lien hrorng Dông/ngu?ii 
- Phi cap luorng (nêu co) Dông/ngtrii 
- Trçx cap Dong/ngixô'i 

c. Khác: Dông/ngithi 
3. Tiên thu&ng Tt Canh T näm 2020 

- Tiên thuâng bInh quân Dông/ngithi 
- Tiên th.rmg ngtr?i cao nht Dông/ngLr?ii 
- Tiên thtrxng ngrii thâp nht Dông/ngui 

4. Dw kin thri gian thirc hin chi trã thirông 

5. Các hot dng chäm lo cüa BCH CDCS d6i vri doàn viên COng doàn: 

Ngày ......tháng ......nám 2019 

Ngirôi Ip biu Thu tru*ng don v 

(K và ghi rô h9 ten) (K ten và dóng du) 
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LIEN DOAN LAO DONG QUAN I 
CDCS  
Djachi  
Din thoi  

Biêu so 03 

   

   

   

BAO CÁO TONG HQP 
T!NH H!NH TIEN LUNG, TIEN THUONG TET NGUYEN DAN 

NAM 2020 
(Báo cio truóc ngày 12/01/2020) 

TIEU THIC DN V! 
TiNH 

flu kin 
chi trã 

Thuc t 
dã chi 

GHI 
CHU 

1. Tong s lao dn Ngi.thi 
- Lao dng gián tiêp Nguäi 
- Lao dng trrc tiêp Ngi.r?i 

2. Thu nhâp bInh quân tháng 12/2019 (a+b+c) Dông/nguäi 
a. lien hrcing Dông/nguäi 
b. Phti cap hrcing (nêu co) Dông/ngixâi 
c. Khác Dông/ng.thi 

3. Tin thu*ng Tt Dirong Ijch 2020 (nu có) 
- Tin thuâng bmnh quân Dng/ngi.räi 
- Tin thix&ng ngu?ri cao nhât Dông/ngx&i 
- lien thuông ngri thâp nhât Dông/ngixäi 

4. Tin thuông Tet Canh T näm 2020 
- lien thtrOng bInh quân Dông/ngtthi 
- Tin thtrâng ngu&i cao nhât D6ng/ngixäi 
- Tin thixâng ngx&i thp nh&t Dông/ngt.thi 

5. Don vi to chtc thuê xc dira don CNLD v 
que dOn Tet Ngucii 

6. Don v hlI trç tiên ttii xe clio ('NLD v quê 
dOnTt N g 

7. 'fhôi gian Ii rc Ii in ngây  tháng  nãrn 20.... 

8. Thôi gian CNLD nghi Tt ngày  tháng  iiãrn 20.... 

9. Thôi gian CNLD lam vic tr& lii ngày  tháng  näm 20.... 

Ngày ......tháng ......nà,n 2019 

Ngirôi Ip biu Thu trirông don vj 
(K và ghi rO hp ten) (K ten và dóng dAu) 
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