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LIEN DOAN LAO DQNG QUiN 1 Dôc 1p - T do - Hnh phtic 

S: dOR/TB-LLD Quán 1, ngày 2 7thangl2 nám 2022. 

THÔNG BAO 
Ye chi chäm lo cho ngu'ô'i lao dng ti các to chfrc, doanh nghip 

chiia thành 1p to chfrc cOng doàn. 

Can ciir Hithng dn s 23/HD-LDLD ngày 17 tháng 8 näm 2020 cña Lien doàn 
Lao dng Thành phô Ho ChI Minh ye Ni dung chi tir nguôn thu kinh phi cong doân 
ciia ca quan, to chrc, doanh nghip chua thãnh 1p cong doàn ca sO'; 

Can cir HuO'ng dn s 12/HD-LDLD ngày 28 tháng 9 nàm 2022 cüa Lien doàn 
Lao dông Qun 1 ye Ni dung chi tr nguôn thu kinh phi cong doàn cña ca quan, to 
chirc, doanh nghip chua thànli 1p  cong doàn ca sO'. 

Lien doàn Lao dng qun 1 can cr theo diu kin thirc t, tInh chat dc thu 
trong mô hInh hot dng cüa trng ccv quan, tO chüc, doanh nghip (g9i tat là don vj) 
chua thành 1p tO chi.rc cong doàn dê xem xét, quyt dinh thi.rc hin müc chi chäm lo, 
bào v nguO'i lao dng theo dê xuât cüa dan vj thông qua nguO'i lao dng (ngu?i di 
diên) do dan vi ci,:rra. Nguà'i duçic cr di din & các dan vj nghiên c1ru các ni dung 
chi trong huO'ng dan so 12/HiD-LDLD ngày 28 tháng 9 nàm 2022 cüa Lien doàn Lao 
dng Qun 1 dê kjp thè'i de xuât ye ccv quan Lien doàn Lao dng Qun 1 chi chãm lo 
cho ngu&i lao dng tai  don  vt. 

Nay Lien doãn Lao dng Qun 1 tip tc d ngh ngu&i duçvc d,i diên ci1a 
các don v quan tam theo dOi dê xuât các ni dung chi chäm lo theo h'irO'ng dan so 
12/LELD ngày 28 tháng 9 nam 2022 cüa Lien doãn Lao dng Qun1 sap tâi nhi.r chi 
tham hOi, tang qua ngày têt Nguyen Dan, ngày Quoc tê phii nü... dê kp th&i dê xuât 
ye Lien doàn Lao dng Qun 1 chi chain lo cho nguO'i lao dng tai  dan vi. 

Trong qua trInh thirc hin, nu CO vuO'ng m.c, d nghj dan vj liênh PhOng Tài 
chInh Lien doàn Lao dng Qun 1 theo so din thoi 38.222.981-14 dê duçvc huO'ng 

Trân tr9ng./. 

Noi nhân: 
- Nhu trên; 
-Lu'uVT. 
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