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LIEN DOAN LAO DONG TP.HO HO CHI MINH CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
LIEN DOAN LAO BONG  QUiN 1 Bc 1p — T do  —  Hnh phñc  

S& J 5/TB-LDLD Qun 1, ngày E tháng 8 näm 2020 

THÔNG BAO 
V mt s ni dung lien quan dn cong tác tài chInh cong doàn 

D dam bão dung nguyen tc tài chInh cong doàn theo Lust Cong ctoàn; Diu 1 cong 
doàn Vit Nam và cong tác tong hcip báo cáo cüa Lien doàn Lao dng Qun 1 ye Lien doàn 
Lao dng Thành phô Ho ChI Minh. 

Ban Thithng v1i Lien doàn Lao dng Qun 1 dà có van bàn Hu6ng dn s 06/HD-
LDLD ngày 03 tháng 12 nàrn 2018 ye Cong tác quail i tài chInh cong cloàn cc sô, trong do 
có mt so yêu câu nhu sau: 

- TrIch np giãm chi 10% chi hành chInh. 

- TrIch np giãm chi 10% chi hot dng phong trào. 

- Np dir toán nàm. 

- Np báo cáo quy& toán thu chi ngân sách cong doàn gm 2 ks': sáu tháng du närn 
và 6 tháng cuôi näm. 

Ngày 10 tháng 6 näm 2020, Lien doàn Lao dng Qun 1 dà trin khai Thông báo s 
08/TB-LDLD ye np báo cáo quyêt toán thu chi ngân sách cOng doàn 6 tháng dâu näm 2020. 
Dn nay dà qua th?i hmn nhung van con nhiêu cOng doàn c sâ chua thirc hin np dir toán 
nàm 2020 (htn chót ngày 05/12/20 19) và báo cáo quyêt toán 6 tháng dâu näm 2020 (htn 
chót ngày 10/7/2020) theo quy djnh. 

Nay Ban thu?mg vi Lien doàn Lao dng Qun 1 d nghj BCH/CDCS khn trwmg 
thirc hin np dij toán näm 2020; Báo cáo quyêt toán thu chi ngân sách cOng doãn và Biên 
bàn kiêm tra tài chInh cOng doàn 6 tháng dâu nàm 2020 (và các k' báo cáo trithc nêu chua 
thirc hin), gui ye Phông Tài chInh Lien doàn Lao dng Qun 1— So 37 Han Thuyên, phithng 
Ben Nghé, qun 1, hn chót ngày 26 tháng 8 nàm 2020. Dông th?ii thijc hin trIch np giàm 
chi hành chInh, chi hott dng phong trào nàm 2019 và các Ham tru*c (nàm 2017 & 2018 
nu chua thirc hin) theo tinh than Nghj quyêt 9  cüa Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam. 
D nghj Ban chap hàiih Cong doàn c su quan tam th?c hin dung thii gian. Cong doàn co 
si nêu dà thirc hin các ni dung nêu trên, vui lông bO qua thông báo này?-- 

Trân trçng./. 

Nii n/thn: 
- CDCS; 
- Chü tjch CDCS; 
- Ltru VP, Phàng TC. 
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