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z3cILDLD 
Wv dóng kinh phi cong doàn khu vrc san 

xuOt kinh doanh nám 2020. 

Qun I, ngayOtháng 10 nO/n 2020 

KInh gill: 
- Giám aôc cong ty, doanh nghip trên da bàn Qun 1 
- Ban chap hành CDCS tric thuc Lien doãn Lao dng Qun I 

Can cñ khoàn 5 Diu 19 cüa Quyt dlnh  sO 1908/QD-TLD ngây 19 tháng 12 
nàm 2016 cüa lông Lien doàn Lao dng Vit Narn ye vic ban hành Quy djnh ye 
quàn 1 tài chinh, tài san cOng doàn, thu, phãn phOi nguOn thu vâ thuOng, phat thu. np 
tài chInh cOng doàn; 

CAn cr I( hoich s 48/KH-TLD ngày 30 thAng 10 nArn 2017 ye To chiirc triën 
khai thu kinh phi cong doàn khu virc san xuât kinh doanh qua ngân hang TMCP Cong 
Thuong Vit Narn cüa Tong Lien doàn Lao dng Vit Narn; 

CAn cir theo VAn bàn s 488/LDLD ngày 15 thAng 9 narn 2017 v Thu kinh phi 
cong doan khu virc sAn xuAt kinh doanh qua tAi khoAn ciXa Tong Lien doAn Lao dng Vit 
Narn cüa Lien doAn Lao dng lhành phô Ho Chi Minh; 

CAn c Huàng d.ns 09/HD-TLD ngAy 10 thAng 9 nArn 2020 ye Thu kinh phI 
cong doAn khu virc sAn xuAt kinh doanh qua tAi khoAn Cong doAn Vit Narn ma ti NgAn 
hang Nông nghip vA phAt triên nông thôn Vit Narn. 

Ban Thuang vi Lien doàn Lao dng Qutn 1 thông tin den các cloanh nghip, cong 
doàn ca sâ thuc hiên nhi.r sau: 

1—Di vói to chñ'c, doanh nghip chu'a có to chuc cong doàn: 

Cung cp thông tin cn thit v Lien doAn Lao dng Qun 1: ten doanh nghip, dla 
chi, mA sO thuê, mA so dóng BAo hiêrn xA hi, so tiên uOc dong kinh phi cã nAm (theo 
rnâu dInh kern). Sau khi thông tin cüa dn vj dugc cp nh.t vào h thông phân mérn cüa 
Tong Lien doAn (lien h vói Lien doAn Lao dng Qun 1 de biêt chi tiêt), don vj thrc 
hin trIch np kinh phi qua 1 trong 2 tAi khoAn sau: 

+ Ten tài khoAn: Cong doàn Vit Narn 

+ S tài khoAn: 1170 0136 6668 

+ Ti NgAn hang Thirong miii c phn Cong Thuong Vit Nam. 

+ Nôi dung: MST <ma s t/izi> <ten cOng ty, (loan/i nghp> aóng 2% KPCD 
tháng nàm 

Hoic 

+ Ten tAi khoAn: Cong doàn Vit Nam 

+ S tài khoAn: 1400 288 668 989 

+ Tai Ngãn hang Nông nghip và Phát trin nông thôn Vit Narn 



+ Ni dung: MST <ma so tIzu <ten cong ty, doanh ng/ziêp> dóng 2% KPCD 
tháng nárn 

VI dzm: Cong ly ABC, Co ma s6 thuê là 0123456789, dOng 2% kinh phi tháng 01 
nãm 2020, Se ghi nç5i dung chuyên tiên nhw sau: 

'MST 0123456789, cong ABC dóng 2% KPCD tháng 01 nàm 2020" 

Luti y:  

+ Ma so thu là dày s6 vit 1in, không có các k tir dc bit & giUa (vi di1: không ghi du 
dâu cách " ", dâu chârn "."...) 

+ Vói các don vj không có don vj phii thuc, ma s6 thu là 1 dày gm 10 k tr s lien 
tip. VOi các don vj phii thuc, ma so thuê là 1 dày gôm 13 k tir so lien tiêp. 

2 - Dôi vol to chOc, doanh nghip dä thãnh 1p cong doàn cr sO': 

2.1 Cung ctp thông tin dcrn vj 

- Ban chip hành cong doàn co sO' tiêp nhn và cung cp thông tin cAn thit v Lien 
doàn Lao dng Qun 1: ten doanh nghip, dja chi, ma so thuê, ma so dóng Báo hirn xa 
hi, s tin uóc dóng kinh phi cà nãrn; ten tài khoân, so tài khoãn nhn kinh phi cOng 
doàn cp lai,  chü dng hra cbQn chi nhánh Ngân hang Thirong mi c phAn Cong 
Thu'o'ng Vit Narn (Vietinbank) hoc chi nhánh Ngân hang Nông nghip va Phát 
triên nông thôn (Agribank) gân don v rnInh nhât mO' tài khoân cüa Cong doàn co' so 
thumn igi trong giao djch cña don vj (theo rnâu dinh kern). 

- Sau khi thông tin cüa don vj duc cp nht vào h thng phAn rnrn cüa Tng 
Lien doàn, Ban chap hành cong doàn co sO' thông báo den doanh nghip là d6i tuclng 
dóng kinh phi cong doàn thirc hin trich np kinh phi qua tài khoàn cüa Tong Lien doàn 
Lao dng Vit Narn qua 1 trong 2 tài khoàn sau: 

+ Ten tài khoàn: Cong doàn Vit Nam 

+ So tài khoàn: 1170 0136 6668 
+ Tai Ngân hang Thtro'ng mii c phAn Cong Thtro'ng Vit Nam. 

+ Ni dung: MST <ma so thuê <ten cong ty, doanh nghip> dOng 2% KPC'D 
tháng nám 

HoIc 

+ Ten tài khoàn: Cong doàn Vit Nam 
+ S tài khoàn: 1400 288 668 989 

+ Tai Ngân hang Nông nghip và Phát trin nông thôn Vit Nam 

+ Ni dung: MST <ma so thuê> <ten cong ty, doanh ngIiip> ctOng 2% KPCD 
tliang  nàmn  

VI d: COng ty ABc, có rnd s thuê' là 0123456789, dOng 2% kinh phi tháng 01 
nàm 2020, se' ghi n5i  dung chuyên tiên nhw sau: 

'MST 0123456789, cOng ty ABC dOng 2% KPCD tháng 01 nàm 2020" 

Lu'u 'i': 

+ Ma s thu là dày so vit lien, khOng CO CáC k tir dc bit a gifta (vi dii: không ghi dtu 
"-", dâu cách " ", dâu chârn "."...) 
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+Vâi các dan vj không Co dan vi phu thuc, ma s6 thu là I dày grn 1,0 k tir so lien 
tiêp. Vâi các dan vj phii thuc, ma so thuê là 1 dày gôm 13 k tr so lien tiêp. 

- CAn cir s kinh phi cOng doAn ixO'c phAi dóng trong nAm, Ban chAp hành cong 
doàn ca sâ don doe doanh nghip th?c hin dóng kinh phi cong doàn qua tAi khoAn cüa 
Tong Lien doAn Lao ctng Via Narn. 

2.2 Vic cip kin!, p/il cong ctoàn c/jo cdc cong doàn co' so': 

- Tng Lien doàn Lao dng Via Narn thic hin cp trA kinh phi cho cong doàn ca 
si vào tài khoAn cüa cOng doàn ca s m tai  ngân hang TMCP Cong Thirang Via Narn 
hoc vào tAi khoAn cüa cong doàn ca th ma ti ngân hAng Nong nghip và Phát triên 
nông thôn (theo chê d 24 gia) kê tir khi doanh nghip np kinh phi cong doàn vao tài 
khoAn Cong doàn Via Nam cüa Tong Lien doàn. 

Trén day là ni dung vic np kinh phi cong doàn qua tài khoAn cüa Tng Lien 
doAn Lao dng Vit Narn, Ban Thu?ng vii Lien doàn Lao dng Qutn 1 dê nghj các tO 
chirc, doanh nghip, cOng doàn ca sO' thirc hin, nêu có khó khAn, vuâng mAc, de nghj cAc 
dan vj phAn Anh ye Lien doàn Lao dng Qun 1 (qua PhOng Tài chInh - din thoii: 
38.222.981-14) dê duçc huO'ng dn kjp thO'i. 

Trân trong.!. 

Noi nhân: 
- Nhu trên; 
- Lu'u VT, TC 
- Web LDLD. 
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