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S 6: A_ /I-fD-LDLD Qucn 1, ngày 03 tháng 4' f närn 2021 

HUONG DAN 

Kinh phi thrc hin các hoit dng chãm lo Tt Nhâm Dan näm 2022 

cho ctoàn viên cong doàn, cong nhán, viên chfrc, lao dng Qun 1 

Can cir Quyt djnh s 1911/QD-TLD ngày 19 tháng 12 näm 2016 cüa Doàn Chi 
tjch Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam v vic ban hành Quy djnh v tiêu chun, 
djnh müc ch d chi tiêu trong các cc quan cong doàn; 

Can cü Quyt dnh s 1910/QD-TLB ngày 19 tháng 12 nm 2016 cüa Doàn Chü 
tjch T6ng Lien doàn Lao dng Vit Nam v vic ban hành Quy djnh thu, chi, quân I? 
tâi chInE cong doàn co si; 

Can cü K hoach s 18IKH-LDLD ngày 20 tháng 10 nàm 2021 cüa Lien doàn 
Lao dng Qun 1 v tt chirc các ho.t dng chàm 10 Tt Nhâm Dan nàm 2022 cho 
doàn viên cong doàn, cong nhân, viên chirc, lao dng Qun 1; 

Can cir Huóng dn s 23tHD-LDLD ngày 19 tháng 10 näm 2021 cüa Lien doàn 
Lao dng thành ph H ChI Minh v Kinh phi thxc hin các hoat dng chàm lo Tt 
Nhãin Dn nàm 2022 cho doàn vine cong doàn, cong nhãn, viên chirc, lao dng 
Thânh ph; 

Ban Thithng vi Lien doàn Lao dng Qun 1 hithng dn các cOng doàn co sà 

dung ngun tài chinh cong doân thrc hin các hoat dng chäm lo T& Nguyen dan 
Nhâm Dan nàrn 2022, cii th nhir sau: 

I. Nguyen tc chung: 

- Trên Co sà can di tài chInE, darn bâo k hoach chi theo dir toán nàm 2022 các 
cong doàn co s sü di1ng có hiu qua ngun tài chInh cong doàn và ngun h trç' t1r 
các t chirc, doanh nghip, các nhà hão tarn d thäm hOi, dng viên, thäm và tng qua 
cho doàn viên cOng doàn, cong nhân, viên chüc, ngirôi lao dng nhân djp T& Nguyen 
dan Nhâm Dn nàm 2022 và cong khai kt qua thc hin chi chäm lo T& t?.i  don vi. 

- Cong tác chám lo Tt phâi duçc tt chüc cong khai, minh bach  trong tp th 

ngrñ lao dng t?i  co quan, don vj, doanh nghip. 

- Mi doàn viên cong doàri, ngithi lao dng chi nhn mt hInh thüc chäm lo ti 
mt cap cong doàn. 

- Vic xét chQn phài thrGc t chirc cOng khai rng rãi dn can b cong doàn, 
doân viên cOng doan, ngu&i lao dng tai  co quan, don vl,  doanh nghip. 
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-  Di tucYng, imrc clii, ngun kinh phi darn báo dung theo quy dnh cüa Nba 
nuOcvâTngLiêndoàn. 

-  Tru'xng hcip dan vj chi chãm lo bang hinh thi2rc qua tng phài luii. : chçn nhà 
cung cp uy tin, darn bâo chit lu'gng, hn sr ding cüa san phm (uu tiên sü dvng 
hang Vit Narn có chit lucing cao). 

-  Thirc hin vic hch toán k toán và chüiig ti~ thanh toán, quyt toán diing quy 
djnh cüa Nba nuâc và Tong Lien doàn. 

Tru&ng hcip thuê, rnua hang hóa, djch  VI, lira ch9n hang Xe... dê t chirc cac 
hoat dông chärn lo Tt, can c1r diu kin dc thii, tInh hInh thrc t (quy mô to chc, 
s lixçing doàn viên, ngi.thi lao dng duqc xét duyt, di tác cung 'irng djch vii, ngun 
kinh phi h trcl cüa nguôi s1r ding lao dng...) và giá trj phâi thanh toán cCia các gói 
thu, các doii vj th1rc hin trInh tir, thu tic theo quy djnh cüa Lust du thu dam bào 
hiu qua, linh ho?.t và tin d thôi gian theo K hoach chãm lo Tt s 1 8/KB-LDLD. 

II. Dôi tuçng chäm lo: 

Thi:rc hin theo huóng dn cüa K hoach so 18/KH-LDLD ngày 20/10/2021 cüa 
Ban Thithng vi Lien doàn Lao dng Qun 1. 

Ill. Mire chi, nguôn kinh phi thic hin, h so' thanh quyêt toán 
1. Di tirçlng chàm Jo theo m1c 11.2.1 cüa Kê hoch s 18/KH-LDLD ngày 

20/10/2021: 
Cong doàn co' so': can cir ngun tài chInh cong doàn cüa co' sO' va sir h trçY 

kinh phi cüa doanh nghip, các ca quan, th  chirc.. .d t chCrc các hoat dng chãrn lo 
tht, giao cho Ban chip hành CDCS quyt djnh rnirc chi chãrn lo cii th cho doàn viên 
cong doàn, ngri lao dng có hoàn cành khó khàn. 

- H so quyt toán bao gm: 

+  Danh sách tp th, cá nhãn thuc dôi tuçng chàrn lo dugc Ban Chip hành 
CDCS phê duyt. 

+  Dii tra kinh phi, 1c hoch thirc hin, boa don tài chinh; hgp dng kinh t, 
biên bàn nghim thu thanh 1 hcp dông (tnu&ng hqp giá trj thanh toán trên 20 triêu 
dng phâi thanh toán chuyn khoân)... 

+  Danh sách k nh.n (tin m.t ho.c qua) ciia doàn viên cong doàn va ngu'O'i 
lao dng thuc di tuçxng duc chàm 10. 

2. Chu'o'ng trInh "Tm ye nghia tInh" trao tng ye xe, ye tàu, ye may bay 
cho doàn viên cong doàn và ngu'ô'i lao dng (mite 11.3.1, 11.3.2, mçc H.3.3 cila K 
hoch s 18/Kil-LOLD ngày 20/10/2021) 

2.1 Khung giá ye  (chi h trq ye chiu di): 

-Dôivrivéxe: 
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+ Tnrèng hcrp mua trVc tip ye xe ca nhà cung c.p có in sn mnh giá ye hoc 
thuê xe ma tng giá trj thanh toán tir 200 triu dng trâ xuông (khong phái thçrc hin 
hInh thrc chào hang cnh tranh thông thix&ng hoc du th.u): dam bâo 1ira ch9n hang 
xe uy tin, an toàn lu'u thông và có mrc giá ye canh  tranh trong các hang xe càng 
tuyn. 

+ Các tru'&ng hqp con lai  (phâi thirc hin ch9n hang xe thông qua các thu tic 
trén trang muasamcong.mpi.gov.vn): giá ye theo giá tr(ing th.u. 

- Di vOi ye tàu hOa: theo giá niêm yt tüng tuyn cüa Tng Cong ty Dir&ng St 
Vit Nam. 

- Di vi ye may bay: theo giá ye Hung gh ph thông cüa Hang hang không 
Quc gia Viêt Narn (VietnamAirlines), trj giá ye duçic tInh theo giá xuât däng k mua 
ye dn ht ngày 10/01/2022. 

Tnrxng hgp doàn vien cong doãn, ngu&i lao dng mua ye sau ngày 10/01/2022, 
chi thanh toán theo giá ye niêm y& ti thñ dim ngày 10/01/2022 cüa Hang hang 
không Quc gia Vit Nam, phn cOn 1a  sê do doàn viên cong doàn, ngui lao dng 
thanh toán bü chênh lêch. 

2.2 Kinh phi thirc hin: 

2.2.1 Th1 vOi các doanh ngbip có diu kin tài chInh: 

- Lien doàn Lao dng Qu.n 1 phM hçp vâi CDCS d 4n dng ngui sü dung 
lao dng tham gia h trg100% ye Xe, ye tàu hOa, ye may bay. 

2.2.2 D8i vói các doanh.nghip không có diu kin tãi chInh: 

-Dôivóivéxe: 

+ Triräng h9p cong nhãn lao dng tai  cac doanh nghip dang ng hwng ngui lao 
dng hoc dang trong qua trInh giãi th, phá san ho.c có chü hO trn vào thai dim 
tt, Ban ThuOiig vi Lien doàn Lao dng Qun I trên xem xét, quyt djnh h trg 
100% ye xc tr ngun tài chInh cong doàn và t1r ngun vn dng (nu co). 

+ Các triRing hcTp cOn lai: Ban thu&ng vi Lien doàn Lao dng Qun 1 chju 
trách nhim 4n dng và quyt djnh t' 1 sfx dirng ngun tài chInh cong doàn cüa clan 
yj d chi h trçi ye Xe. 

- Di vói ye tàu boa, ye may bay: Ban Thu&ng vi Lien doàn Lao dng Qun 1 
xern xet, quyt djnh h trg 100% giá ye tr ngun tài chInh cong doàn và t1r ngun 
van dng (nu co). 

2.3 H so quyt toán: 

- Dr trfi kinh phi, k hoach thrc hin; danh sách dôi tu9ng duc xét duyt trao 
tng ye xc, ye tàu, ye may bay do Ban Thung vii phê duyt. 

- Danh sách tang ye Xe, ye tàu, ye may bay có k nhân cüa doàn yjên cong doãn 
và ngu'ôi lao dng thuc dôi tucing ducic tng ye. 



ong Th1 Minh Dung 

- Truàng hcTp thanh toán du'ài 20 triu dng: hóa dan tài chInh do Nhà cung i:rng 
djch vii vn chuyên phát hành. Nêu mua trrc tiêp ye tàu, ye xe cüa nhà cung cap có in 
sn rnnh giá ye dà dugc däng k vài ca quan quail l nhà nuóc thI dInh kern bàn 
chip các ye tàu, ye xe dä mua, không can hóa dan tài chInh; riêng ye may bay phãi 
có hóa dan tài chInh, the len may bay. 

Truè'ng hqp thanh toán tr 20 triu dông trô len: hcp dông, biên bàn thanh 12 h9p 
dông, hóa dan tài chInh do Nhà cung rng djch vii phát hành, chirng tir chuyên khoán 
thanh toán. 

Can c ni dung cüa Huàng dn nay, Ban Thu'ing vçi Lien doàn Lao dng 
Qun 1 dê nghj các cong doân c sr trin khai, t chüc thirc hin cOng tác chãm 10 
Tét Nguyen dan Nhâm Dn nãm 2022 cho doàn viên cong doàn, cong nhân, viên 
chirc, lao dng Qun 1 theo quy djnh. 

Trong qua trInh thirc hin nu có khó khän, vuâng m.c d nghj các cOng doàn 
ca so báo cáo v Lien doàn Lao dng Qun 1 (qua phàng Tài chInh — K toán, din 

.'. . '. • 1 thoi 028.38.222.981-14) de ducic huang dan va giai quyetkp thai.I." 

Noinhân: 
- Thithng trirc LDLD QI "d b/cáo"; 
- Các b phn trçrc thuc LDLDQI"dê biét"; 
- Các d/c UV.BCH, UBKT "dé bMt"; 
- Cong doàn co so "dê th.hin"; 
- Li.ru: VP, IC. 

TM. BAN THU'NG VIJ 
CHU TICH 
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