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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Trị, ngày 19 tháng 3 năm 2021

V/v thực hiện chương trình nhà ở “Mái ấm công đoàn”
và quỹ “Hỗ trợ đặc biệt khó khăn” năm 2021

Kính gửi: Các Công đoàn cơ sở trực thuộc
Thực hiện Công văn số 723/LĐLĐ-CTCS, ngày 12/3/2021 của LĐLĐ
tỉnh “V/v thực hiện chương trình “Mái ấm công đoàn” năm 2021 và Quyết
định số 07/QĐ-CĐVC, ngày 10/4/2021 của BTV CĐVC tỉnh “V/v ban hành
quy chế về tổ chức, quản lý và hoạt động “Quỹ Hỗ trợ đặc biệt khó khăn” của
CĐVC tỉnh Quảng Trị”; Ban Thư ng v CĐVC tỉnh yêu cầu các CĐCS trực
thuộc triển khai thực hiện các nội dung sau:
1. Căn cứ chỉ tiêu LĐLĐ tỉnh giao xây dựng nhà ở “Mái ấm công
đoàn” cho đối tượng khó khăn về nhà ở thuộc CĐVC tỉnh, số lượng: 02 nhà.
Vậy các CĐCS trực thuộc khẩn trương rà soát đối tượng, gửi hồ sơ trình BTV
CĐVC tỉnh xem xét, thẩm định, chia thành 02 đợt:
- Đợt 1: Xem xét, thẩm định hồ sơ trước ngày 30/3/2021; khởi công
trong dịp Tháng công nhân (tháng 4, 5/2021); bàn giao vào dịp kỷ niệm 92
năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7/1929 - 28/7/2021.
- Đợt 2: Xem xét, thẩm định hồ sơ trước ngày 30/6/2021; khởi công
vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7/1929 - 28/7/2021;
bàn giao vào dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh 02/9/2021.
2. Quỹ "Mái ấm công đoàn" của LĐLĐ tỉnh: Vận động mỗi đoàn
viên, CBCCVCLĐ tiếp t c tham gia đóng góp xây dựng quỹ với số tiền
30.000đồng/ngư i/năm.
3. Quỹ "Hỗ trợ đặc biệt khó khăn" của CĐVC tỉnh: Vận động mỗi
cán bộ, đoàn viên, CCVCLĐ tiếp t c tham gia đóng góp xây dựng quỹ với số
tiền tối thiểu là 10.000đồng/ngư i/năm.
Th i hạn thu nộp kinh phí đóng góp các loại quỹ nói trên về CĐVC
tỉnh bằng tiền mặt hoàn thành trước ngà
.
Yêu cầu các CĐCS trực thuộc nghiêm túc triển khai, thực hiện. Quá
trình thực hiện các nội dung trên, có gì vướng mắc liên hệ Thư ng trực CĐVC
tỉnh để được hướng dẫn./.
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