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Thi Dic, ngày 7 tháng 04 nàm 2021

THÔNG BAO
V vic dóng 2% kinh phi cong doàn di vói Doanh nghip dang hot dng
trên dja bàn Thành ph Thu Dtrc

- Can cü Lut Cong Doàn nàm 2012; Diu 1 Cong Doàn Vit Nam;
- Can c1r Nghj djnh s 191/2013/ND-CP ngày 21/11/2013 cüa ChInh phü
quy djnh chi tit v tài chInh cong doàn;
- Can Cu Quyt djnh s 1908/QD-TLD ngày 19/12/2016 cüa Tong Lien
doàn Lao dng Vit Nam v vic ban hành quy djnh v quãn 1 tài chInh, tài san
cong doàn, thu, phân cp ngun thu và thuâng, pht thu, np tài chInh Cong doàn;
- C cü Quyt djnh s 35/QD-LDLD ngày 10/5/2017 cüa Lien doàn Lao
dng Thành ph v vic phân cp thu kinh phi cong doàn 2%.
Lien doàn Lao dng qun ThU DUc thông báo dn Ban Giám dc các doanh
nghip dang hott dng san xut kinh doanh, thinmg mi djch vi trên dja bàn qun
ThU Düc v vic dóng kinh phi cong doàn 2% tü tháng 04 nãm 2021, chi tiêt nhx
sau:
1. Doanh nghip dóng kinh phi cong doàn bang 2% qu5 tin luong lam can
Cu dóng bâo him xâ hi cho ngithi lao dng, khoãn dóng kinh phi cOng doàn &rçlc
hch toán vào chi phi san xut, kinh doanh, djch vii cUa doanh nghip trong ks'.
2. Kinh phi cong doàn dóng mi tháng mt 1n cUng th&i dim dóng bâo
him xã hi bat buc chô ngi lao dng.
3. Doanh nghip dóng kinh phi cOng doàn qua ngOn hang, ghi dÀy dU nhing
ni dung sau:
- Di vói các doanh nghip dã có Cong doàn co s&:
Don vj nhn tin : Lien Doàn Lao Dng Thành ph ThU DUc.
S tài khoãn
: 114.0001.02807
Ngân hang
: Vietinbank, Chi nhánh Dông Sài Gôn
Ni dung
: "MST ma s thud cUa Doanh nghip", "Ten Doanh
nghip" np KPCD 2% tháng . . ../2021.

- Di vói các doanh nghip chua có cong doàn co' s&:
Don vj nhn tin : Lien Doàn Lao Dng Thành phi Thu Di.rc.
S tài khoán
: 114.0001.02807
Ngân hang
: Vietinbank, Chi nhánh Dông Sài Gôn.
Ni dung
: "MST ma s thu cUa Doanh nghip, "ma don vj np
BHXH" "Ten Doanh nghip" (chira có CD) np KPCD 2% tháng . . . ./2021.
D vic dóng kinh phi cong doàn chrçic thun lçi, d nghj Doanh nghip tra
cru các van ban, biu mu ti trang web www.congdoanthuduc.org.vn cüa Lien
doàn Lao dng Thânh ph ThU Dirc. Trong qua trInh thrc hin, nêu Co thc mtc xin
vui lông lien s din thoai 028.38961.041 ((hoc d/c Linh 0974.479.215 hoc d/c
Tháo 0938.049.075) d &rçic hu&ng dn them.

Noi nhn:
- Phông Lao dng TB&XH Thành ph6 Thu Dirc;
- Chi civic thu Thành phô Thu Düc;
- Các Doanh nghip trên dja bàn;
- BCH CDCS khi SXKD;
- Li.ru Van phông, Tài chInh.
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