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S: 6' /LDLD 
V/v trin khai thirc hin các quyt djnh mOi 

cüa Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam 

Qu2n 1, ngayj4ctháng 3 nãm 2022 

KInh gui: Các cong doàn ca so trçrc thuc Lien don Lao dng Qun 1 

Tng Lien doàn Lao ctng Vit Nam dâ ban hàith 02 Quy& djnh rnói thay th 
mt so quy djnh lien quan den tài chInh cong doân, C11 the: 

- Quyt dnh s 4290/QD-TLD ngày 01 tháng 3 näm 2022 cüa Doàn Chü tjch 
Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam ye vic ban hành Quy djnh thu, chi, quàn l tài 
chInh, tài san ti cong doàn cci sO; Quyêt dinh  nay có hiu ligrc thi hành kê tr ngày 01 
tháng 3 nm 2022 và thay the Quyêt djnh so 1910/QD-TLD ngày 19 tháng 12 nám 
2016 cüa Doàn Chü tjch Tong Lien doàn ye vic ban hành Quy djnh thu, chi, quãn 1 
tài chInh cong doàn Ca sO. 

- Quyt djnh s 3226/QD-TLD ngày 20 tháng 9 nm 2021 cüa Doàn Chfi tjch 
Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam ye vic ban hành Quy djnh the d phit cap cong 
doàn; Quyêt djnh nay có hiu hrc thi hành kê tir ngày 01 thárig 01 nm 2022. 

Lien doàn Lao dng Qun 1 yêu c.0 các cong doàn co sO, nghiên cüu và th1ic 
hin theo quy djnh. Dôrig thii, giao các cong doàn ca sO chti dng rà soát, sfra dôi, bô 
sung (hoc xây drng lai) các ni dung trong quy chê chi tiêu ni b t.i môi don vj 
dam bâo phü hqp vOi các quy ctjnh trén. 

Trong qua trmnh thirc hin nu có vuOng m.c, các cong doãri co sO vui lông 
phãn ánh ye Lien doãn Lao dng Qun 1 (qua phông Tài chInh — 028 3822298 1-14) 
dê duçic huOng dnç 

(DInh kern 02 Quylt djnh nêu tren) 

Noi nhin: 
-Nhutrén; 
- Liru VT, TC. 

g Th Minh Dung 


	Page 1

		2022-03-16T16:52:36+0700
	Việt Nam
	LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN 1<quan1.ldld@tphcm.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




