CĐGD DIÊN KHÁNH
CĐCS TRƯỜNG NGUYỄN HUỆ
---o0o--Số: 04 /QC-CĐCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc
---o0o--Diên Phước, ngày 23 tháng 9 năm 2010

QUY CHẾ
CHI TIÊU NỘI BỘ
CỦA BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ. NHIỆM KỲ 2010-2012
Căn cứ Luật Công đoàn được nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày
30/6/1990;
Căn cứ Điều lệ và Thông tri hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt nam;
Căn cứ vào các hướng dẫn của công đoàn các cấp;
Căn cứ biên bản hội nghị công đoàn cơ sở đầu năm học vào ngày 16 tháng 9 năm 2010;
Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của BCH công đoàn cơ sở, BCH Công đoàn cơ sở
trường THCS Nguyễn Huệ quyết định Quy chế CHI TIÊU NỘI BỘ của BCH nhiệm kỳ 2010-2012
như sau:

1.
–
–
–
–

Chi thăm hỏi ốm đau, tai nạn, thai sản:
Ốm, tai nạn nằm viện (có chứng từ ):100.000 đồng/vụ, ốm nằm viện kéo dài trên 7 ngày thăm
lần thứ 2;
Ốm, tai nạn nhẹ không nằm viện: 50.000đ/vụ.
Phẫu thuật, hộ sản:150.000đồng/xuất.
Trong trường hợp đặc biệt: đau ốm hiểm nghèo, tai nạn(rủi ro) nặng (kể cả người thân: tứ thân
phụ mẫu, con) cần thiết sẽ vận động CĐV đóng góp sau khi đã được BGH trường & Bí thư Chi
bộ nhà trường thống nhất.

2.

Chi thăm hỏi hiếu, hỷ:
– Tương tế :
+ với tứ thân phụ mẫu và con của CB-GV-CNV dưới 18 tuổi là 150 000đ/vụ và mức đóng góp là
10.000đ/CĐV, mức chi 300 000đ/vụ với bản thân CB-GV-CNV và mức đóng góp là 20
000đ/CĐV.
+ nếu là 2 CĐV trong cùng trường thì được công đoàn chi 2 xuất và mức đóng góp của mỗi CĐV
gấp đôi.
+ Tương tế của CĐ ngành: với tứ thân phụ mẫu và con của CB-GV-CNV dưới 18 tuổi là 1,2 triệu
đồng/vụ và mức đóng góp là 1.000đ/CĐV, mức chi 2,5 triệu đồng/vụ với bản thân CB-GV-CNV
và mức đóng góp là 2000đ/CĐV.

– Cưới của CĐV:
+ 150.000 đ/xuất, và mỗi CĐV đóng góp 10.000đ/xuất
+ nếu là 2 CĐV trong cùng trường thì được công đoàn chi 2 xuất và mức đóng góp của mỗi CĐV
gấp đôi.
+ nếu 2 CĐV cùng trường cưới lần đầu thì quà của công đoàn trường 200 000đ
+ nếu 2 CĐV cùng trong ngành GD Huyện Diên Khánh cưới lần đầu thì có quà
tặng của công đoàn ngành.

3.

Chi quà lưu niệm:
– Quà lưu niệm cho CĐV chuyển công tác đi nơi khác: nếu có thời gian công tác tại trường từ 1
đến 5 năm: 100 000đ ; trên 5 năm: 200 000đ.
– Quà lưu niệm cho CĐV nghỉ hưu: 300 000đ.
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 Ban chấp hành, Uy viên kiểm tra, các tổ trưởng công đoàn có trách nhiệm thực hiện
Quy chế chi tiêu nội bộ của BCH công đoàn.
 Quy chế này đã được hội nghị BCH Công đoàn cơ sở thông qua ngày 16 tháng 9 năm
2010 và có hiệu lực kể từ ngày ký. Việc xem xét sửa đổi bổ sung Quy chế này do BCH Công đoàn
cơ sở quyết định.
TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH
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