LN DOAN LAO DONG TINH
HA TTNH
BAN QUAN L QU xA HQI
CONG DOAN TINH HA TINH

St: O1/HD-BQLQ

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Dc 1p - Tir do - Htnh phüc

Ha Tinh, ngày '10 tháng 3 nám 2020

IIU'NG DAN
Quy trInh và thu tic h trçr, cho vay
tfr Qu5 Xã hi Cong doàn tInh Ha Tinh
Can cü Quy& djnh s 20/QD-LDLD ngày 02/3/2020 cüa Ban Thiiàng
vi Lien doàn Lao dng tinh ye vic thành l.p và ban hãnh Quy chê quán l, sir
diing Qu Xâ hi Cong doàn tinh Ha Tiñh; Quyet djnh so 25/QD-LDLD ngày
09/3/2020 cüa Ban Thuông vii Lien doàn Lao dng tinh ye vic thành 1p Ban
quán l Qu5 X hi Cong doãn tinh Ha TTnh, Ban quãn l Qu Xâ hi Cong
doàn tinh Ha Tinh (sau day gi là Ban quail l Qu5) huérng dn quy trInh và
thu tirc ho trg, cho vay tir Qu5 Xãhi Cong doàn tinh Ha linh nh'ir sau:
I. HO TRQ LAM NHA, S1(A NHA

1. Di tucmg: Duçic quy dnh tai Dim 2.2, Khoãn 2, Diu 2 Quy ch
Qu5 Xã hi Cong doàn tinh Ha Tinh.
2. Các bithc thuc hiên:
a. Ban chap hành cong doàn Co s tiên hành khào sat, dánh giá thc
trng.
b. Ban chap hành cong doàn Co sâ h9p xét, 1p ho so âé nghj Ban th'tthng
vii cong doàn cap trên trrc tiêp xem xét.
c. Ban quãn 1 Qu5 cong doàn cap trên trirc tiêp co sc hQp xét, nêu dam
bão các yêu câu theo quy djnh thI 1p ho so dê nghj Ban quán 1 Qu5 Xã hi
Cong doàn tinh xem xét h trg.
d. Ban thumg V11 cong doàn cap trên tryc tiêp cci s& to chic khão sat
thrc te dê xác minh dlông thai thâm djnh ho sci.
d. Sau khi tiêp nhn ho so, Ban quãn 1 Qu Xã hi Cong doàn tinh sê
hçp xét hO trçl (theo ctçit), nêu hO so darn bào các yêu câu thi dé nghj Ban
Thu?mg vçr Lien doàn Lao dng tinh quyêt dnh ho trçr theo Quy chê (can Cu
vào thuc té ho so, Ban quail 1 Qu5 có the cir can b trtrc tiêp thâm tra, xác
mirth).
e. Khi hoàn thin lam nhà, süa nhà "Mái m Cong doàn", cong doàn cp
trén tnrc tiêp Co sO' báo cáo Ban quàn l Qu tham rnuu bô trI Doàn cong tác
cüa Lien doàn Lao dng tinh trirc tiêp ho.c üy quyên cho cong doàn cap trên
trirc tiêp cci sO') trao tiên ho trçY.
3. H so: Co 01 b gc (co chi và dóng dá'u do) gm:

(12

a. Dcxn d nghj h trq lam nba, sira nhà "Mái m Cong doàn" cüa doãn
vien kern theo ành nhà Cu (dói v6i tru-&ng hQp dã có nhà nhitng bj hit hong,
xuông cap) có xác nh cüa chuyên mon và cong doàn CG s; &n kê khai tài
san hin có cüa doàn viên có xác nhn cüa cong doãn ca s6 và chuyên mOn
(doi vi nhüng trurông hçTp mua nhà i xä hi).
b. Bàn ye thi& k s bô lam nhà; süa nhà nu co).
c. Du trü kinh phi lam nhà, trong do lam rO các ngun ciii th: ngun t1,r
có, nguôn huy dngtü sir ho trq cüa anh em, bn be, nguôi than, nguôn vay,
các nguôn khác và so tiên dê nghj ho trçi ti'r Qu Xã hi Cong doàn.
d. Giy t? hçp pháp v dt lam nhà i ('ne'u bla da't khong dthig têndoàn
viên thI phái CO giây xác nhn dat lam nhà là hctp pháp cia chInh quyên dfa
phitang).
d. Ti trInh kern theo biên bàn h9p xét d nghj h trçi cüa CDCS.
e. Th trInh và biên bàn h9p xét cüa Ban thuèng vi cong doàn cp trên
trirc tiêp cci sâ dé nghj xét ho trg lam mcii (hoc sua chua) nhà "Mái am Cong
doàn"; ãnh nba mâi kern theo.
(Co các biê'u mJu kern theo)
II. HO TR€1 xA DING THIET CHE VAN HOA, NHA NQI TRU GIAO
VIEN

1. Di tuçmg: Duçc quy dnh tai Dim 2.3, Kboãn 2, Diu 2 Quy ch
Qu Xã hi Cong d:oàn tinh Ha Tnh.
2. Các buOc thuc hiên:
a. COng doàn Ca si t chi'rc khâo sat, dánh giá thirc trng.
b. L.p h so d nghj cOng doàn cp trên trirc tip co sâ xem xét.
c. Cong doàn c.p trên trrc tip Co s th chirc thm djnh h so và kbào
sat, dánh giá thirc tO, neu dam bão diêu kiên duqc quy djnh tai Khoân 6, Khoàn
7, Dieu 5 cüa Quy chê thI tiOn hành các bi.rc dê nghj ho trg.
3. Hsa: coOl bgc ('cOchiHcjvàdOngdudO,) gm:
a. T? trInh d nghj h trçY cüa cong doàn Co s&.
b. Bàn ye thit k so b và rnt s h so liOn quan dn xây dmg cong
trInh.
c. Dir trü kinh phi xây dmg cong trinh, trong do lam rô ngun ciii th:
nguôn tir có cüa dcm vj, nguôn huy dng t xã hi boa và so tiên dê nghj hO trçi
tr Qu Xã hi Cong doàn (ho so phâi có van bàn dê nghj cüa chInh quyên,
chuyên mon dông cap).
d. Th trinh và biên ban h9p xét d nghj cüa Ban tlnthng vi cong doàn cp
trên trtrc tiêp Co S.
(Co các biê'u rnu kern theo)

HI. TRAM HOI, TR1 CP CHO DOAN \TIEN cO HOAN CANH KHO
KilN
1.Trên cci sà nguôn qu thrcrc ct 1i & cp mInh, cOng doàn cp trên trirc
tiêp cor s& can cü Quy chê Qu5 Xä hi Cong doàn tinh dê xét h6 trq ding dOi
tuçmg, báo cáo kêt qua ho trçi môi qu5' mt lan ye Ban quãn 1 Qu5 Xã hi
Cong doàn tinh (co dâu do); báo cáo quyêt toán so tiên h trçi hang nàm v Ban
Tài chinh theo quy djnh.
2. H satrqcp:
a. Cp cong doàn cp trên trirc tip cci s h trçi gm: Dan xin trQr cap cüa
doàn vien (co xac nhn cüa cong doân và chuyên mon); Ti trInh và danh sách
trIch ngang hoàn cânh gia dInh doàn viên có hoàn cành khó khän dê nghj trçl
cap cüa cong doàn cor sâ (có xác nh.n cüa chuyên mon); Biên bàn h9p xét cüa
cong doan cap trén trirc tiêp cor s và Quyet djnh h trq cüa Ban thuàng v'.i
cOng doàn cap trên ti-crc tiêp cor sâ; danh sách k nhn tiên cüa doàn viên dugc
ho trcj.
b. Cp LDLD tinh h trçl gm: T trmnh, biên bàn hp xét và danh sách
trIch ngang cüa doàn viên có hoãn cành dc bit khó khän dé nghj trçY cap cña
cOng doàn cap trén trirc tiêp co sâ (nêu co).
(Co các bié'u mu kern theo)

iv. yE VAY VON
1. Di tuçmg: Dixçic quy djnh tai Dim 2.4, Khoàn 2, Diu 2 Quy ch
Qu5 X hi Cong ctoàn tinh Ha Tinh.
2. Các buàc thiic hiên:
a. Doàn viên có thu cu vay vén, phài vi& dcin xin vay vn, có xác then
cüa Ban chap hành cOng doàn co s& và chuyên mon.
b. Cong doàn c.p trên trirc tip cor sâ (ho.c các dan vj trirc thuOc Lien
doàn Lao dng tinh) 1p tr trInh và danh sách dO ngh cho vay vOn gui ye LiOn
doàn Lao dng tinh (qua Ban Chinh sách - Pháp 1ut) dO tong hcrp trInh Ban
quàn 1 Qu Xã hi Cong doàn tinh.
c. Van bàn tin chtp cüa cong doàn cp trOn trrc tip cor sà dam bào cho
doàn viên cOng doàn dixgc vay vOn.
(Co các bié'u rnu kern theo)
V. HO TR1 CAC IMA PHI1aNG, D(I1N vi xAY DJNG NONG THON
MOI, DO THI VAN MINE{
Can eli quyt djnh cüa UBND tinh v giao LiOn doàn Lao dng tinh d
d.0 các dja phuong trong xây dirng nông thOn mói hang näm và sr chi dao cüa
Ban Thurng vii Lien doàn Lao dng tinh, Ban quàn 1 Qu5 Xã hi COng doãn
tinh së tham mini huy dng và müc hO trg tüy vào khà nng huy dng nguOn
tài chInh cüa các th chüc, cá nhân ye xây dmg nOng thOn mdi.

()

D ngh các dcm vi trin khai thirc hin Hithng dn nay, trong qua trinh
thçrc hin neu có van d gi vuàng mac, phãn ánh ye Thu?ing trçrc Ban quail 1
Qu Xâ hi Cong doàn tinh (qua Ban CS-PL) dê duçc hu&ng dan.!.
No'i nhân:
- Thumg tWc, các ban LDLE) tinh;
- Cong doãn cp trên trrc tiêp ca si;
- Các CDCS true thuôc LDLD tinh;
-Luxu:VT,BanQLQ.

TM. BAN QUAN LY QUY
I11NG BAN

PHO

-iCH LDLD TINH

LIEN DOAN LAO DONG TfNH
HA TTNH
CONG DOAN CAP TREN
TRIIC TIEP CQ SO

S:

CONG HOA XA HO! CHU NGHTA VIET NAM
Dc 1p - Tir do - Hinh phñc

/TTr-

...

, ngày

tháng nám

T TRINH
V vic dê nghj h trçr lam nhà (sfra nhà) Mái am Cong doàn nám
KInh glri:
Can cü Quy& djnh s 20/QD-LDLD ngày 02/3/2020 cüa Ban Thithng vi
Lien doàn Lao dng tinh ye vic thành 1p và ban hành Quy chê quãn 1, sü ding
Qu Xã hi Cong doàn tinh Ha TTnh;
Can ctr Th trInh s
cüa Cong doàn c s0
Can cü kt qua h9p xét cüa Ban thithng vi cong doân cp trên trrc tip Ca
näm
so ngày. . . .tháng
Cong doàn cp trên trijc tip ca sO d nghj Lien doàn Lao dng tinh h tn
lam nhà (si'ra nha) Mái am Cong doàn dOi vOi doàn vien cong doàn nhu sau:

TI

HQ VA
TEN

NAM
S!NH

CHIYC VU
BN VI
CONG
TAC

sO
NAM
CONG
TAC

CHI
LAM
NHA

HOAN
CANH
GIA
DINH,
THVC
TRNG
NHAO

HINH TH(J'C BE NGHI

XAY
MO!

sO
TIEN

SUA
CHUA

1
2
3
D nghj Lien doàn Lao dng tinh xem xét, quy& dnh1.
Ncri nithn:
- Nhu' trén;
.-Liiu.

TM. BAN THU (NG VJ
CHU T!CH
(Kj ten, dóng dá'u)

SO
lIEN

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc Jp - Tr do - Hnh phüc
DN XIN HO TR LAM NHA (SIJ'A NHA) MA! AM CONG DOAN
KInh gCri:
Têntôi1à

Sinhnäm:

Ch & hin nay:
Ngh nghip, dan vj cong tác:
Thu thp bInh quân tháng:
- H9 ten vq (hoc chng):

Sinh näm:

Ngh nghip, dan vj cOng tác:
Thu nhp bInh quân tháng:
- Dia dim lam nhà (sira nba):
- Hoàn cánh gia dInh:
- Thrc trtng nba & hin tai:
V.y tOi lam dan nay kinh mong cong doân cp trén xem xét h trçi kinh
phi ti'ir nguôn Qu Xã hi Cong doàn tinh, tto diêu kin dé gia dInh tôi lam nhà
(süa nha) Mái am Cong doàn./.

Xác nhãn cüa COCS
(Kj ten, dóng dáu)

....,ngày....tháng.... nám
Ngtrô'i vit thrn
(Kj ten)

Xác nhn cüa chuyên mon
( ten, dóng dáu)

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hnh phuic

DII TRU KINH PHI LAM NHA (SI1A NHA) MAI AM CONG DOAN
H9 và ten dioàn vién Cong doàw
Chô a hiên ti
Dia diem lam nhâ (sira nha)
Din tIch xây dirng:
Quy mô kêt câu xây dimg:
TT

Ten vt tir

Don v tInh

S lu'çrng

Don giá

Thãnh tiên

Tong cong
Trong do: - Gia dInh tIch lüy:
- Vay muçin bn be, gia dInh (nêu có):
- Dé nghj Qu5' XA hi Cong doàn tinh h trçr

Xác nhn cüa CDCS
(K ten, dóng dâu)

..,ngày. tháng.... nám
Ngirô'i 1p biêu
(Kj ten)

LIEN DOAN LAO DONG TINH
HA TTNH
CONG BOAN CAP TREN

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

Dc 1Ip - Tu' do - Hnh phüc

TRVC TIEP C SO
St:

/TTr-

...

, ngày

tháng nám

T TR!NH
V vic d nghj trçr cp cho doàn viên có hoàn cãnh dc bit khó khãn
KInh gi1i:
Can cir Quyt djnh s 20/QD-LDLD ngày 02/3/2020 cUa Ban Thi.ring vii
Lien doàn Lao dng tinh ye vic thành 1p và ban hành Quy chê quãn 1, sir diing
Qu5 Xã hi Cong doàn tinh Ha TTnh;
Can cir T trInh s
cüa Cong doàn cci s&
v vic d
ngh trq cap cho doàn viên có hoàn cânh dtc bit khó khàn.
Can cü vào k& qua h9p xét cüa Ban thuäng viii cong doàn dtp trên trirc
tiêpcos&
Cong doàn cp trên trirc tip co s d nghj Lien doàn Lao dng tinh tr?
cap cho doàn viên có hoàn cânh dàc biêt khó khän nhu sau:

TT

HQ VA TEN

NAM
SINH

CH1CVVDN
V CONG TAC

THUOC
CBCS

HOANCANH
GIA D!NH

GHI CHU

1
2
3
Noi nhân:
- Nhu trên;
- Liru.

TM. BAN THU (NG TV
CHU TICH
(Kj ten, dóng dá'u)

CQNG HOA xA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Dc 1p - Tir do - Htnh phiic

IXJN XIN TRq CAP KilO IUIAN

KInh g11i:
Tôi ten là:
Sinhnàm
Chüc v, don vj cong tác
Trirc thuc cong doàn Co sâ:
Ncii a hiën nay'
Quê quán
Hoàn cãnh gia dInh (neu cii th và chi tit):
- Bàn than hoàc thành viên trong gia dInh không có ho.c thiu vic lam,
hoc do hoàn cành khác, thu nhp thâp, dai song vô cüng khó khän.
- Bàn than hoc thành viên trong gia dInh m dau, bnh t.t, tai ntn diu trj
dài ngày (tInh trng m dau? tai nan? thai gian và khà näng diêu trj?...)
Vy tôi lam don nay mong dugc Qu5 Xä hi Cong doàn trq cp d giài
quyêt mt phân khó khän cho gia dInh.
Tôi xin chân thành cam an.!.

Xác nhân cüa CDCS
(Kg, dóng dâu)

•. ngày tháng.... nám.
Ngirôi lam don
(K ten)

Xác nhn cüa chuyên mon
(K3 ten, dóng dáu)

LIEN DOAN LAO DONG TINH
HA TINH
CONG DOAN CAP TREN
TRIJ'C TIEP C S

S&

/TTr-

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Dc 1p - Tir do - Hnh phñc

...

, ngày

tháng nàm

TO TRINH
Ye vic d nghj h trçr xây diyng thit ch van hóa
hoc nhà ni trü cho giáo viên
Kinh gi:ri:
Can ci Quy& djnh s 20/QD-LDLD ngày 02/3/2020 cüa Ban Thu&ng vi
Lien doàn Lao dng tinh ye vic thành 1p và ban hành Quy chê quãn 1, sü diing
Qu Xã hi Cong doàn tinh Ha Tinh;
Can cü Th trInh s
cüa Cong doàn c s
Can cir kt qua h9p xét cüa cong doàn cap trên trirc tiêp ca s
ngày. . . .tháng 11am
Cong doàn cp trên tr1rc tip co s d nghj Lien doân Lao dng tinh h trçi
xay dicng thiêt chê van boa ho.c nhà ni trü cho giáo viên thuc cong doàn ca
s&
(Nêu cii th thi.rc trng, nhu cu hin nay, quy mô d.0 tu d xây dirng thi&
ché van hóa hoc xây mi (sira chüa) nhà ni trü cho giáo vien).
D nghj Lien doàn Lao dng tinh xem xét, quyêt djnhl.
No'i n/ian:

- Nhtr trén;
- Luu.

TM. BAN THUONG VU
CHU TICH
(Kj ten, dóng dâu)

LIEN DOAN LAO DONG TINH
HA T!NH
CONG DOAN CAP TREN

CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIET NAM

Dc 1p - Tir do - Hinh phüc

TRIIC TIEP Ci sO

GIAY BAO LANH BANG TIN CHAP VAY VON
tfr Chtro'ng trinh cho nfr doàn viên có hoàn cãnh khó khãn vay vn
KInh gui: Ban quàn 1 Qu XA hi Cong doàn tinh Ha Trnh

Tôi ten 1à
Chirc vw
cho Ban thithng vi1 cong doân cap trên tr1rc tiêp co s.

Dai diên

1. Xin bão lãnh s tin vay ti Qu5 Xã hi Cong doàn tinh là:
triu
dong cüa doàn viên
Nhithg ngui vay có ten trong danh sách kern theo là doàn viên thuc sir
quàn l cüa cOng doàn
S nguñ chüng tôi bâo lãnh là
2. S tin chüng tôi bào lanE 1à

ngi.thi
dng (btng chü

)

3. Cam kt khi ht han chcing tôi có trách thim don dc ngui vay trã
nç dung han (goc và lAi). Nêu nhffiig ngui vay trén không trã hét nç vay cho
Qu Xã h)i COng doàn tinh chüng tôi së trIch tiên dan vj de trâ và thu hôi lung
Ca nhân theo cam ket./.
Ha Tinh, ngày tháng nám
TM. BAN THIXfNG VIJ
(Kj ten, dóng dá'u)

CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hinh phüc

D0N XIN VAY VON QU

xA HO! CONG DOAN TINH

KInh gui: Ban quail 1 Qu5 Xã hi Cong doàn tinh Ha Tinh

Hotên:
SCMND

Nämsinlv
Cpngày

tti

Chirc vu, dan vj cong tác
Trü tai
Nghê nghip
Ngun von hin có

dông.

Do diu kin kinh t gia dInh con khó khän, nay tôi có nhu cu xin vay
von dê dâu tu san xuât (ghi ci the mic dich sir diing vOn vay)
S vn cn vay
Thai han vay

dng; Lãi sut vay
tháng, dê tao vic lam mói cho

%/tháng
lao dng

Trong do:
- Lao dng ntt

nguñ; Lao dng là ngu?ñ tan tt

- Lao dng là ngithi dântc
chuyên dôi mvc dIch sir dung dât

ngu?i

ngui; Lao dng bj thu hi dt do
ngiRii.

Toi lam dan nay kInh d ngh Qu Xã hi Cong doàn tinh cho tôi dugc
vay vOn, nêu duçic vay von tôi bâo dam sü dçing von vay dung m1ic dIch ducc
duyt và cam kêt hoàn trã von và lãi diing thai han. Nêu sai tôi xin chju hoàn
toàn trách nhim truâc pháp 1ut./.
ngày
Xác nhân cüa CDCS
(K)5vàghirôhQ ten)

tháng
nám
Ngtrôi lam thin
(Kj và ghi rô hQ ten)

Xác nhn cüa chuyên mon
(K ten, dóng dâu)

