
LIEN DOAN LAO DONG  TP HO CHf MINH CONG HOA xA HO! CHU NGH!A VIET  NAM 
LIEN DOAN LAO DQNG QUJN 1 Dc Ip — Tr do — Hnh phüc 

S: .1 3 /HD-LDLD Qun 1, ngày ii tháng 10 nam 2022 

HTJ(JNG DAN 
Xây drng di toán tài chInh cong doàn cr s& nám 2023 

Cn cir Lut Cong doàn närn 2012; Diu 1 Cong doàn Vit Nam; 

Can dr Nghj djnh s 191/2013/ND-CP ngày 21 tháng 11 näm 2013 cüa ChInh phü 
quy djnh chi tiêt ye tài chInh cong doàn; 

Can c Quy& djnh s 1908/QD-TLD ngày 19 tháng 12 nAm 2016 cüa Doàn Chñ 
tjch Tong Lien doàn Lao dOng  Vit Nam ye vic ban hành Quy djnh ye quãn 1 tài chInh, 
tài san cong doàn, thu, phãn phôi nguon thu và thi.ring, pht thu. np tài chInh cong doàn; 

Can ci'r Quyt djnh sé, 3226/QD-TLD ngày 20 tháng 9 näm 2021 cUa Doan Chü tjch 
TOng Lien doàn ye vic Ban hành Quy djnh ché d phii cap can bO cong doàn; 

Can cr Quy& djnh s6 4290/QD-TLD ngày 01 thãng 3 nàm 2022 cüa Doàn chü tjch 
Tong Lien doãn Lao dOng  Vit Narn ye vic ban hành Quy djnh thu, chi, quân 1' tài chInh 
cOng doàn ca sâ; 

Can cir HuOng dn s 1305/HD-TLD ngày 15/ tháng 8 nãm 2017 cUa Tng Lien 
doàn Lao dung Vit Nam và Cong van so 488ILDLD ngày 15 tháng 9 nàrn 2017 cüa Ban 
Thuing v%i Lien doàn Lao dng thành phô Ho ChI Minh ye vic thu kinh phi cong doan 
khu vic san xuât kinh doanh qua tài lthoãn cüa lông Lien doàn Lao dng Vit Narn t?i 
Ngãn hang TMCP Cong Thwng Vit Nam; 

Can cr Cong van s 235/LDLD ngày 08 tháng 10 näm 2020 cüa Lien doàn Lao 
dng qun 1 ye vic dóng kinh phi cong doãn khu vrc san xuât kinh doanh näm 2020; 

Can cir Cong van s 336/LDL ngày 22 tháng 8 näm 2022 cüa Lien doãn Lao dng 
qun 1 ye chi tO chirc Dai  hi Cong doàn các cap tiên tài dai  hi lan thir XIII Cong doàn 
Vit Narn; 

Can clr k& qua thrc hin tài chInh cong doàn narn 2021 và uâc thirc hin nãm 2022, 
Ban Thithng vi Lien doàn Lao dng qun 1 hizOng dan cãc cOng doàn ca s& true thuOc 
dánh giá tlnh hinh th?c hin nhim vi tài chInh cOng doàn nám 2022 Va Xây drng dr toán 
tài chfnh cong doàn näm 2023 nhtx sau: 

I. DANH GIA TINH H!NH THC HIN TAI CHINH CONG JJOAN NAM 
2022 

Can cir kt qua th chi.'rc thirc hin tài chfnh cong 10 tháng du narn và i.ràc thirc hin 
Ca näm 2022, cong doãn c sâ tp trung dánh giá mOt  so ni dung chü yeu nhu sau: 
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- NMng thun 1çi, khó khàn trong vic don dc co quan, t6 chirc doanh nghip 
dOng kinh phi cong doàn và doàn phi cong doàn theo quy djnh hin hà.nh; phân tIch vic 
thirc hin ye ca chê thu, phan cap tài chInh tãc dng den kêt qua thu tài chfnh cOng doàn. 

Trên ca sâ 1ct qua dánh giá tinh hInh thirc hin nhirn vi tài chInh cong doãn näm 
2022 và các quy djnh hin hành cüa Nba nuc và Tong Lien doàn, cOng doan co s& chU 
dng d xut vâi Lien doàn Lao dng qun 1 nhUng ni dung có lien quan den các chi tiêu 
xay drng dr toán näm 2023 trong phân thuyêt minh. 

ii. XAY DTJ'NG DT TOAN TAI CH!NH CONG BOAN NAM 2021 

1. Mic tiêu, nguyen tc 

- Miic tiêu: Dir toán thu tài chfnh cong doàn näm 2023 dixçrc xây dirng Co tInh khà 
thi cao. Can cr tinh hinh thrc tê, dan vj xây drng dir toán thu dam bào thu dung, thu dñ, 
kjp thai theo quy djnh hin hành tfi do dam báo ngun kinh phi phirlc vi chi hoat dng. 

- Nguyen täc: 

+ Chip hành nghiêm các quy djnh cüa Tng Lien doãn Lao dng Vit Nam vã Lien 
doàn Lao dng Thành ph6 H ChI Mirth ye Cong tác tài chInh cong doãn. 

+ Nguyen taG xây dirng và giao dir toán tài chfnh cOng doàn näm 2023 phái dam 
bão dung theo huàng dn; phâi xác djnh duçic so phái thu tài chInh cOng doàn trong näm 
2023. 

+ Dr toán chi tai chInh cOng doàn can dam bão tit kim, hiu qua, tránh lang phi. 
Ni dung chi tp trung cho CáC hoat dng thiêt thirc, hiu qua nhir: dào tao,  bi di.rng cho 
can bO cong doàn, phát trin doàn viên, chäm lo cho doàn viên và ngui lao dng... han 
ch chi hành chInh và các chi phi khác. 

+ Tip t1c thrc hin Kê hoch S6 640/KH-LDLD ngày 27 tháng 10 näm 2016 cüa 
Ban Thi.rng vi Lien doàn Lao dng qun 1 ye vic thirc hin Nghj quyêt S6 07b/NQ-TLD 
ngày 21 tháng 01 nàm 2016 cña Ban Chap hành Tong Lien doàn Lao dng Via Nam KhOa 
XI v Cong tác tài chinh cong doàn trong tinh hinh mâi. 

+ Trong näm dtr toán, khi cO thay d6i quy djnh v cci ch& chinh sách cUa Nhà nucc, 
T6ng Lien doàn Lao dng Via Nam, Lien doàn lao dng Thành phô Ho ChI Minh va Lien 
doàn lao dQng qun 1, dé nghj các cong doàn cd so thirc hin theo van bàn hin hành. 

2. Các ni dung chInh trong cong tác xây ding dr toán tài cbInh cong doàn 
nám 2023: 

2.1. Thu tài chInh cong doàn 

2.1.1.Thu kinh phI cong doàn 

Can cir Diu 5 Nghj djnh s6 191/2013/ND-CP ngày 21 tháng 11 näm 2013 cüa 
Chinh phü quy djnh chi tiet ye tài chfnh Cong doân, ca sO dê xác djnh thu kinh phi cong 
doàn là chi tieu sO lao dng và qu tiên luong lam can ci dOng bào him xã hOi  (BHXH) 
nhu sau: 

a/ Chi tiêu s lao dóng 

S6 lao dng duçic th6ng kê tai  dan vj bao g6m: 

+ S6 lao dng dang dóng BHXH t?i  thOi dim ngày 31/10/2022. 

+ S6 lao dng d kin tang (giãm) tai  dan vj trong näm 2023. 
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b/ Qu9 1iong lam can cü thu lcinh phi cong doàn 

Qu tin hung lam can c(r thu kinh phi Cong doàn näm 2023 tai  các dun vj duqc 
xác djnh là tin hrcrng dOng BHXH cho ngu1i lao dng binh quan 10 tháng dâu näm 2022 
có xác djnh yeu to tang truông nhãn vâi so lao dng thuc dOi ttrçvng phài dóng kinh phi 
cong doàn thrqc xác djnh tai  miic a. 

2.1.2. Thu doàn phi cong doàn 

CAn cir Diu 20 Quy& djnh s6 1908/QD-TLD ngày 19 tháng 12 nAm 2016 cüa 
Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam: doàn phi Cong doàn do doàn vin cong doàn dóng 
theo quy dlnh  và phân cap cho cOng doàn co sâ thu. 

Ca sO' d XaC djnh s thu doàn phi cong doàn là S6 doàn viên cong doàn, mtrc dOng 
và tiên luang lam cAn cir dong doàn phi cong doàn theo quy djnh tai  Diêu 23 cüa Quyêt 
djnh so 1908/Qf.-TLD. 

• Lu'u: 

+ s6 doàn viên d xác djnh thu doan phi cong doàn nAm 2023 là S6 doàn viên tInh 
den ngày 31 thang 10 nAm 2022, cong (hoc trr) so doàn viên dr kiên tang (ho.c giam) 
trong nAm 2023. 

+ Mc thu doàn phi cong doàn bInh quân cüa 01 doàn viên trong nAm 2023 dam 
bAo không thâp han mrc thu doàn phi bInh quan cüa 01 doàn viên theo báo cáo quyêt toán 
nAm 2021 dA duçic Lien doàn Lao dng qn 1 phê duyt. 

+ Cong doàn ca sO'. có mrc thu doàn phi cao hun quy djnh (tai khoAn 4, Diu 23 cüa 
Quyêt djnh 1908/QD-TLD) thi so thu doàn phi cong doàn tang them duçic dë lai  cho cOng 
doàn Ca sO' sr ding 100%. 

2.1.3. Thu khác 

Trên co sO' S6 thxc hin thu khác cüa báo cáo quyt toán tài chInh cong doàn nArn 
2021 và so uO'c thirc hin thu khác nAm 2022, cOng doàn cu sO' xây dxng dr toán thu khác 
nAm 2023 theo hu6ng on dnh và tang nguôn thu. 

2.2. Chi tãi chinh cong doàn 

Chi cüa các cong doàn cu sO' cn cr theo Quy& djnh s6 42901QD-TLf) ngày 01 
thang 3 nAm 2022 cüa Doàn chü tjch lông Lien doàn Lao dng Vit Nam theo mic chi: 

• Miic chi S6 thu DPCD phân 
CDCS dirçrc sfr di.ing 

S6 thu KPCD phn 
CDCS dirçrc sir diing 

- Chi trirc ti6p chAm lo, bAo v, dào 
tao, b6i dixOng, tp hun doàn viên 
và ngixO'i lao dng (MS 31) 

T6i thiu 40% T6i thiu 60% 

- Chi tuyên truyn, van  dng doàn 
vien va nguui lao dng (MS 32) 

0 Toi da 25/o 

- Chi quán l hành chInh (MS 33) T6i da 15% 

- Chi lucmg, phi cp và các khoán T6i da 45% 
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phãi np theo lucing (MS 34) 

- Chi khác (MS 37) T6ida15% 

Vic sir diing nguOn tài chInh cOng doàn tich lily phãi dam bão dung quy djnh cüa 
Quyt djnh s6 1908/QD-TLD ngày 19 tháng 12 narn 2016 cüa Doàn Chü tjch Tng Lien 
doân Lao dng Vit Nam v vic Quán l tài chfnh, tài san cong doàn, thu. phân ph6i thu 
và thix&ng, pht thu, np tài chinh Cong doàn. Tài chfnh cong doân ca sà không CO th chic 
b may k toán tIch lüy dn thii dim 31 tháng 12 dirçic trIch l.p 100% vao qu hoat dng 
thtring xuyên và chuyn sang nrn sau si'r diing. Ngoai ra, cong doàn co si ckrcic gi có k 
han t?i ngân hang có uy tin ngun tài chinh Cong doàn tich lüy cüa cong doãn Ca sâ. 

a/Nguon tài cli liii, cong doàn cong doàn co sô dwrc si'e dyng 

Närn 2023, cong doàn ca si duccc si:r ding 75% thng sé, thu kinh phi cong doàn, 
60% t6ng s thu doân phi cong doàn và 100% so thu khác (nguon thu khác do cOng doàn 
ca s& quyêt djnh vic phân bô các khoân mic chi hoat dng cOng doàn cho phü hqp va chi 
dung quy djnh). Trong do: 

+ Phân b6 ngun thu kinh phi cong doàn cong doàn ca s &rçYc sir ding cho các 
khoãn, mitc chi sau: 

a. 1. Chi trrc tip chärn lo, bão v, dào tao,  bi dung, tp hu.n doàn viên và ngiii 
lao dcng t6i thiu 60% ngun thu kinh phi cong doàn Va 40% nguOn doàn phi Cong doàn 
ma cong doàn ca SO dixçic si'r ding. Tai  nhi:tng dan vj CO quan h lao dng phuc tap, cOng 
doàn ca sO dành ti thiu 25% nguôn kinh phi cüa miic chi nay dê d%r phông cho hoat dng 
bào v doàn viên, nguOi lao dng; sau 2 nm lien kê không sO ding cO the chuyên sang chi 
cho các ni dung thuc mi1c chi nay. 

a.2. Chi tuyên truyn, vn dng doàn viên và ngi.thi lao dng t6i da 25% ngun thu 
kinh phi cOng doàn cong doãn ca sO diXçYC sO dimg. 

Trong do: NOi  dung chi dai hi cOng doàn ca sO, bao gm: trang tr4 khánh tilt, in 
tài lieu, bOi dw5ng dcii biêu, nw&c uông, các hôi nghj... thrc hin theo Quyet djnh so 
505 1/QD-TLD ngày 04 tháng 8 näm 2022 cOa T6ng Lien doàn Lao dng Vit Nam; Cong 
vAn s 799/LDLD-TC ngày 15 tháng 8 nAm 2022 cOa Lien doân Lao dng Thãnh phO HO 
Chi Mirth và COng vAn S6 336/LDLD ngày 22 thang 8 nAm 2022 cila Lien doãn Lao dng 
qun 1, dan vj xây dimg dir toán kinh phi t6 churc cO tInh den yêu to tang truOng trong dr 
toán 2023. 

TruOng hqp dr toán mi,ic chi nay vuçYt t' l % ngu6n thu kinh phi cOng doãn ca sO 
duqc sO diing do vic t6 chOc chi dai hOi cong doàn ca sO, Cong doàn ca sO duqc phép sO 
dung ngun tài chinh tIch lUy näm truOc d bO dap nhung phâi thuyêt minh cii th trong 
Mu 02-DTCS. 

+ Chi hwng, phii cp can bO cong doàn chuyên trách và phi cp can b cong doàn 
t6i da 45% ngu6n thu doàn phi cong doàn ca sO di.rqc sO d%lng; chi theo Quyét djnh sO 
3226/QD-TLD ngày 20 tháng 9 nm 2021 cOa Doãn ChO tjch T6ng Lien doàn ye vic Ban 
hânh Quy djnh chê dO phii cap can bO cong doàn. 
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+ Chi quàn 1 hành chInh t6i da 15% cüa ngun kinh phi Cong doàn ma cong doàn 
ccx s duqc sir diving. 

+ Chi thAm hOi doàn Viêfl cong doàn thi thiu 40% ngun thu doàn phi cOng doàn 
cong doàn ccx sâ thrçic sr ding. 

+ Chi khác ti da 15% ngun thu doàn phi cong doãn Cong doàn ccx sâ duçc sfr 
diing. 

Trong do: các nOi  dung dUçYC quy djnh t 1 chi thi da nu khong chi h& bi sung 
cho các ni dung chi CO t3 1 ti thiêu (Ma so 32, 33, 34, 37 nêu chi không hêt dixçc chi bô 
sung cho ma so 31). 

•:• Liruy: 

- Các CDCS lap di phông ti thiu 5%! tng d.y toán chi thir&ng xuyên. 

- Các CDCS chi dirçic thirc hin chi các nOi  dung dã Co thuyt minh chi tit trong dr 
toán và duçc phê duyt. Các trtthng hcip dc bit, bat khá kháng nhi.r thiên tai, hOa hoan, 
djch hça, djch bnh... các dan vj duqc chii dng thrc hin trong pham vi dir phong chi; 
tnthng hçip d si'r dig tat ca cac khoàn dr phOng nhtmg vn vuçit tong dir toán cia dugc 
duyt thI sau khi thrc hin phãi tong hqp dê trInh Lien doàn Lao dng Quan 1 diêu chinh, 
bO sung dr toán. 

- Truxng hç'p khi Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam có quy djnh thay di t l si:r 
di,ing s thu doàn phi Cong doàn, kinh phi cong doàn ctuçc sr dirng cüa CDCS sau khi dan 
vj cia l.p dir toán nàm 2023 gi:ri Lien doàn Lao dng qu.n 1 theo thôi gian quy djnh tai 
huâng dn nay, Lien doàn Lao dng qun 1 s can cir tinh hInh thirc t hithng dn CDCS 
thirc hin theo quy djnh mOi cUa Tng Lien doàn, các don vl khong phãi diu chinh dir 
toán chi näm 2023 cia lap. 

b/Nghia vi n3p kinh phi; doànphz'côngdoàn vêLDLD Quln 1: 

Hang tháng, cong doàn ccx sâ np 40% thng s thu doàn phi Cong doán cüng nhu 
phôi hçip, dOn doe cong ty thirc hin trIch np 2% kinh phi cOng doàn theo quy djnh cña 
pháp 1u.t. 

III. TO CH1C T}IC HIN 

1. H so dr toán thu chi tài chinh cong doàn nam 2023 cOng doàn ccx s gcri v Lien 
doàn Lao dng qun 1 (02 be),  bao gôm: 

+ Báo Cáo dánh giá t'mh hinh thirc hin nhim vi tài chinh cong doàn näm 2022. 

+ Bang thng kê s6 lao dOng,  thng qu tin lucxng du kin thu kinh phi cong doàn 
(co xác nhn cia ccx quan, to chrc, doanh nghip) và sO doãn viên, tong qu luong dr kiên 
thu doàn phi cong doàn näm 2023 theo Mâu O1-DTCS. 

+ Báo cáo d toán thu, chi tài chinh cong doàn näm 2023 theo Mu B14-TLD. 

+ Bang thuyt minh chi tit du toán thu, chi tai chInh cong doân ntm 2023 dInh 
kern kê hoach hoat dng tài chInh cOng doàn ccx sâ näm 2021 cO xác nhn cUa Thu trung 
ccx quan (chU doanh nghip) (Mu 2-DTCS). 

+ Quy ch thu chi tài chinh Cong doàn ccx s (nu CO thay dôi, bô sung). 
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TM. BAN THIXOTG Vç 
CHU TICH 

BACHHAH 

' u
OA$ LAO 9OIG 
QUAN 1 

ru'o'ng Th Minh Dung 

2. E nghj Ban Chip hành cong doàn co sâ khn tnrcing xây dirng dr toán thu, chi 
tài chInh cong doàn cci s näm 2023 theo dáng huóng dan nay, báo cáo day dü nOi  dung, 
biu rnu theo dung quy djnh cüa Tong Lien doàn. 

3. Di,r toán thu, chi tài chInh cong doàn Co sc phãi thông qua Ban chip hành cong 
doàn co sâ xern xët, quyêt djnh trtràc khi giri ye Lien doàn Lao dng qun 1 (qua phOng 
Tài chInh — K toán), thyi han nOp báo cáo truâc ngày 05/12/2022. 

D nglij các cong doàn co' so hoàn thành vic dóng kinh phi và n3p nghia vy 
cong doàn (kinh ph4 doàn phivà báo cáo quyêt toán thu c/il tài chinh cong ctoan). 

Trong qua trhih thirc hin nu cO khó khän, vuàng mc d nghj Ban Ch.p hành 
cong doân Co s báo cáo ye Lien doàn Lao dng qun 1 (qua phông Tài chInh — Kê toán, 
din thoai 028.38.222.981-14) dê duçic huâng dan và giãi quyêt kjp th&i. 

Trãn trçng./. 

Noi n/ian: 
- Ban Tài chfnh LDLD TP "d b/cáo"; 
- BTV LDLD Qi "d bit"; 
- UBKT LDLD Qi "d bi&"; 
- CDCS trilc thuôc "d thrc hin"; 
-LmiVP,TC. 
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Cong doàn cp trën: Lien doàn Lao dng Thành ph6 H ChI Minh MâU 02-DTCS 

Cong doàn co sO,  

KE HOiCH TA! CHfr4R CONG DOAN C SY 
NAM 2023 

STT Noi dung 
Stjti&i 

(dong/nam) 
Ghi chu 

I 
TAI CHfNH CONG DOAN TICH LU' DAU KY 

. 
(TCCD tich luy cuoi ky truoc chuyen sang) 

MasolO 

II PIIAN TIITJ 

1 Doàn phi Cong doàn Ma s 22 

2 Thu khác Ma 5 25 

2.1 Chuyn mon h trci 25.01 

2.2 Thu khác t4i don vj 25.02 

3 Tài chInh cOng doàn cp trên CP Ma sá 28 

a. Kinh phi cOng doàn c&p trên cp theo phân phci 28.01 

b. Tài chInh cong doàn c.p trôn c.p h trçx 28.02 

ifi PHAN Cm 

1 Chi trc hip chám lo, Mo v, dào 4o oàn viên và ngzthi lao dng Md sá 31 

Chi hot dQng dai  din, bão v quyn, lqi ich hqp pháp chInh dáng 
ccia doàn viên cOng doàn, nguii lao dng 

1.2 Chi h trçi du ljch, nghi duông 

1.3 Chi th.m hOi, trçY Cap 

1.4 Chi dng viên, khen thuxng 

1.5 Chidàoto 

2 Clii tuyên tFUb, vmn d3ng tloàn viên và ngwöi lao d3ng Md s 32 

2.1 Chi tuyOn truyn, 4n dOng 

2 2 
Chi phát trin doàn viên Cong doàn, thành 1.p cOng doàn co sâ, xay 
drng cong doàn co s& vQng mnh. 

2.3 Chi th chirc phong trào thi dfla. 

2.4 Chi th chrc hot dng van boa, the thao 

2.5 Chi tuyên truyn các hoat  dung v giâi và bInh dang giâi 

6 
Chi di hi cong doàn Ca s, nghip doàn, bao gm: trang tn, khánh 
tit, in tài lieu, b6i dung di biu, nuác ung, các hi ngh... 

3 Quán Ij hành chInh Ma so 33 

- Chi hop BCH, BTV cong doàn cc th, cWSTV, 2DBP 

- Mua van phOng phdm 

- Chi cong tác phi 

- Tilp khOch 

- Phucmg tiên van  tái 



STT NQ1 dung 
S tin 

(dong/nam) 
Ghi chu 

- Các lthoán chi hành chin/i khác theo quy din/i cza Tang Lien doàn 

4 Luicrng, phy cap và các khoán phd! np Eheo 1wong Ma sé 34 

5 Ch:khac - A Ma so 36 

- Chiphôi hcip hogt dông vài các Td chzc ChIn/i tn - Xd hôi khdc.. 

- C/i cho các cong vic hoàn thiên các tith tuc dJ doàn viên wu tü 
dwo'c kt nap Ddng Cong san Viêt Nam. 

6 DPCD, KPCD phài flOp  cp trên quãn 15' trirc tiêp Md 3 60 

IV Md so 50 TA! CHiNH CONG DOAN Tf CR LUY cuOi K'' VI+II-ffl 

V IUNU PH! D'I PRONG Md so 70 

Xác nhn cüa ChInh quyn TM.BCH COCS 
('Thi tnithng ccr quan, tO chic, doanh nghip J dóng ddu,) Chü tjch cong doàn 



Cong doãn cap trên: Lien doOn Lao dQng Thank phô Ho Clil Mmli 

COng doàn c sO  

Loai hinh thin vi:  

MãuBI4-TLI) 
(Baii hành kèni theo Hu'öng dJn so 

47/I-!D-TLD ngày 30/I2i?02 / czèa 

Tong Lien doàn) 

BAO CÁO 
PU' TOAN THU - CHI TAI CHINH CONG DOAN CO SO 

NAM 2023 

A - CAC CHI TIEU CO BAN: 

-S lao dng tinh qu Iwing dóng KPCD: riguà Qu ltrcing dóng KPCD: dng 

-So doàn viên cong doàn: ng.ri Qui lu'ang dóng DPCD: dong 

B - CAC CHI TIEU THU, CHI TAt CH!NH CONG DOAN: 

TT Nôi dung 
Muc luc 
TCCD 

- (Ma so) 

lfoc thic hlçfl 
nam truoc 

Du' toán nim nay Chi chñ 

I TA! CHINH CONG DOAN TICH LUY DAU K'c?' 10 

II PHAN THU 

2.1 ThuDoanphIcongdoàn 22 

2.2 Thu Kinh phi cong doàn 23 

2.3 NSNN cap h trci 24 

2.4 Các khoãn thu khác 25 

a- Chuyên mon h8trçx 25.01 

Thu khOc 25.02 

CONG THU TCCD (2.1+2.2+2.3+ 2.4) 

2.5 Tài chInh cong oan cp trén cp 28 

a. Kinh phi cOng doàn cp trên cp theo phän phi 28.01 

b. Tài chInh cong doàn cp trên cp ho trq 28.02 

2.6 Nhn bàn giao tài chinh cOng doàn 40 

TONG CQNG THU (11=2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6) 

3.1 Chi trirc tip chàm lo, baa v, dào tao  doàn viên và ngri lao dng 31 

3.2 Chi tuyên truyn doàn viên và nguii lao dng 32 

3.3 Chi quàn 1)2 hành chInh 33 

3.4 Chi luung, phi cp và các khoàn phài np theo lixo'ng 34 

a- Lixang can b trong biên ch 34.01 

b- Ph cp can b cOng doàn 34.02 

c- Các khoãn phai np theo luo'ng 34.03 

3.5 Chi ldiác 37 

CQNG CHI (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5) 

3.6 DPCD, KPCD phái np cp trên quàn 1)2 trrc tip 60 

3.7 Bàn giao tài chInh cong doàn 42 

TONG CONG CHI (111=3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6 + 3.7) 

iv 
TM UHINH CONG UOAIN 'ItCH LUY CUOI KY (V=1+II-

IH\ 
50 

V KINH PH! NJ' PRONG 70 

C- THUYET MINH 

,ngày  thOng nCrn 

Ngu'O'i 1p TM. BAN cHAp FIANH 

(Kji, ho ten) (Kj2tén, dOngdáu) 



J.. 



Cong doàn cp trên: Lien doàn Lao dong Thành ph H ChI Minh Man O1-DTC'S 

Cong doãncasâ  

Bang dir toán s Lao dng-Doàn viên-Qu5 hrorng 

Nàm 2023 

Chi tiêu S ngui Chi tiOu S tin (dng) Ghi chi 

S lao dng tmnh qu 
dóng KPCD 

lucing 
Qu luang dong KPCD 

S doàn vien Qu Iuung dong DPCD 

Xác nhn cüa ChInh quyn TM.BCH CDCS 
(Thi lrithng, chz doanh nghiëp /g dóng du) Cliii tjcli cong doàn 

(K) dóng ddu) 
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