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S: L 2 /HD-LDLD Quan 1, ngày fl tháng 9 nám 2022 

HTYONG DAN 
Ni dung chi tir ngun thu kinh phi cong doàn cüa các do'n v 

chira thành 1p cong doàn co s&. 

Can cir Ngh djnh s6 191/2013/ND-CP ngày 21 tháng 11 näm 2013 cüa ChInh phü quy 
djnh chi tiêt ye kinh phi cong doàn; 

Can cr Quy& djnh s6 19081QD-TLE) ngày 19 tháng 12 näm 2016 cüa Doàn Chü tjch 
Tong Lien doàn Lao dng Via Nam ban hãnh Quy djnh ye quân 1 tài chinh, tài san cong doàn, thu, 
phan phôi nguOn thu và thixâng, pht thu, np tà.i chinh cOng doan; 

Can c'r Quyt djnh s6 4290/QD-TLD ngày 01 thang 3 näm 2022 cXa Doàn Chü tjch 
Tong Lien doàn Lao dng Via Nam ban hành Quy djnh thu, chi, quàn l tài chfnh Cong doàn 

cci sâ; 

Can cr hi.râng dn s 22 D-LDLD ngay 18 thang 8 näm 2022 cüa Ban Thir&ig vi 
Lien doàn Lao dng Thành phô Ho ChI Minh ye NOi  dung chi ti~ nguôn thu kinh phi cong doàn 
cüa các don vj chua thanh1p cOng doàn cci so. 

Ban Thuing vi Lien doàn Lao dung Qun 1 huOng dn các cci quan, t chüc, doanh 
nghip chua thành lap  cong doàn cci sO (viêt tat là don vj) thrc hin chi tü nguôn kinh phi cOng 
doàn cüa các don vi nhu sau: 

1. Ngun kinh phi, cMi tirqng và ni dung chi: 

1.1. Cong doàn cp trên tr%rc tip cci sO duqc phân c.p thu kinh phi cOng doàn khi nhn 

duqc kinh phi ct'ia cci quan, to chic, doanh nghip dong duqc sr d%mg theo t l phan tram 
trong tong sO thu kinh phi cong doàn theo huOng dan hang näm ca Doàn Chü tjch Tong Lien 
doàn dê chi cho hot dng tuyên truyên, phát triên doàn viên, thãnh 13p cong doãn cci sO, k)" 
thóa râc lao dng tap  the, bào v, chamlo cho nguOi lao dng t?i  các don vi nay. 

S thu kinh phi nay duçic si'x diving và phân b theo Quyt djnh s6 42901QD-TLD ngày 
01 tháng 3 näm 2022 cüa Doàn Chü tjch Tang Lien doàn Lao dng Via Nam, tüy theo diêu 
kiên thtrc té, tInh chat, dc thu trong mô hInh hoat dng cüa trng don vj, Ban Thumg vçi Lien 
doàn Lao dng Qun 1 së xem xét, quyt dnh (ni dung, mirc chi) thirc hin chi chäm lo hoc 
can cr âê xuât cUa don vj (thông qua nguOi di din là nguOi lao dng do don vj ra) dê quyêt 
djnh chi chäm lo cho ngixOi lao dng tai don vj. 

1.2. Chi trrc tip chàm to, bão v, dào tao, bi throng, tp huân ngtrOi lao dllg: 

a. C'hi to2  chzc hoot dng dzi din, báo v quyn, iqi Ich hQp pháp chInh a'áng cza ngithi 
lao d5ng: 

- Chi các hot dng tix v.n, h trçr tham gia vOi ngixOi sü ding lao dng xay dimg thang 
luong, bang luong, djnh rnirc lao dng, don giá tiên lucing, quy che trà luong, thirông; ni quy 
lao dng, quy che, thOa thun khác; thucing luçxng tap  the, k kêt, phô biên và giárn sat vic 
thuc hiên thOa uOc lao dông tap the; dOi thoai vOi ng1xi s dung lao dOng  dê giãi quyêt các van 



dé lien quan den quyên Va lqi ich cüa nguôi lao dng; tham gia xây drng các chê d chfnh sách 
cüa Nhà nuôc có lien quan dn quyn và lçii Ich hcp pháp cüa ngithi lao dng; giám sat vic 
thirc hin pháp lut v lao dng cong doàn. 

- Chi các ho.t dng tr vn cho nguOi lao dng v pháp lut lao dng, cOng doan, an toàn 
v sinh lao dng, bào him xA hOi,  báo hiêmy tê và pháp luat  khác có lien quan den quyên va 
lçii Ich hcp pháp, chInh dang cüa nguii lao dOng. 

- Chi các hoat dng khâi kin, tham gia giâi quy& tranh chip lao dng tp th và tranh 
chp lao dng Ca nhãn. 

- Chi các hoat dQngth chirc hi thão chuyên d v quan h lao dng; các hInh thi'rc tuyên 
truyn, ph bin pháp lut lao dng, cong doàn, bão hiêm xã hOi,  bão hiêm y tê, báo him tht 
nghip, an toàn v sinh lao dng; tp huân bOi duOiig kiên thirc cho nguri lao dng ye an toàn 
v sixth lao d)ng. 

b. Chi h trq du ljch, nghi dwmg: 

Phi hçrp vâi co quan, th chrc, doanh nghip tham gia kinh phi d th chirc cho nguyi 
lao dông di du ljch, nghi throng. 

c. Chi thám hói, tro' cá'p: 

- Chi thäm hói nguôi lao dng m dau, thai san, tai nan,  gia dlnh cO vic hiu (b6, me 
ben vq, ben chng; vq, chông, con). 

- Chi thäm hOi, tang qua cho ngui lao dng nhân djp t& c6 truyn. 

- Chi trçi cp cho ngu1i lao dng gap  khó khän do tai nan  lao dng, tai nan  do rüi ro, bj 
ánh huing do thiên tai, djch bnh, hOa hoan, mac bnh him nghèo, ãnh huâng chit dOc  màu 
da cam gay ton that ye src khOe hoac tài san. 

d. Chi dang  viên, khen thithng: 

- Chi khen thithng ngixii lao dng dat  thành tich xut sc trong cong tác. 

- Chi khen ththng con cüa ngithi lao dng dat  thành tIch tiêu biu trong hçc tp va rèn 
luyn (giOi, xuât sac). 

- Chi t chirc hoac phi hçrp t chrc hoat dOng  nhân ngày qu6c th thiu nhi 01/6, tht 
Trung thu. 

e. Chi dào tgo: 

Chi ph6i hçrp t cthirc h9c b tüc van hóa, kj' näng ngh nghip cho ngu?ii lao dông. 

1.3. Chi tuyên truyn, In dng ngirôi lao dng 

a. C'hi tuyên truyn, van  dng 

- Chi mua sách, báo, tap  chI, .n phm cia th chrc cong doàn nhtr: Báo Lao dng, Tap 
chI Lao dng và Cong doãn, Chuyén dé An toàn v sinh lao dung và sách, .n phm cüa Nhà 
Xuât bàn Lao dng... phic vi cho cOng tác tuyên truyên, giáo dijc. 

- Chi cho các hoat dOng  tuyên truyn giáo diic chfnh trj tix tLring, pháp luât chung Va 
vic h9c tsp,  lam theo tu tixing, dao  dirc, phong cãch H ChI Minh. 

b. Chiphát trkn doàn viên cong doàn, thành lap cong a'oan Ca sá 

- Chi tuyên truyn giâi thiu v t chirc cOng doân, Diu 1 Cong doàn Vit Nam; lam 
viêc, trao dôi vâi ngu1i sir d11ng lao dng ye hoat dng cOng doàn, phát trin doàn viên, thành 
1p cong doàn co si. 
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- Chi bi throng lam ngoài gii cho ngu1i lao dng trrc tiêp gp gi, tuyên truyên, 4n 
dng ng1.rli lao dng tham gia to chüc cOng ctoan. 

- Chi t chirc kt np doàn viên,, thãnh 1p ra mt CDCS, khen thrnrng cho các cá nhân 
có thânh tIch xuât sac trong vic vn dng thãnh 1p CDCS. 

c. Chi t4 chz-c hogt d5ng van háa, th thao 

Chi h trçi hoat d)ng phông chng t nn x hi cho ngiiài lao dng; chi h trq cho 
nguii lao dung tham gia các hot dng van hóa, the thao. 

d Chi tuyên truyn các hogt d$ng v giái và blnh dng giái 

- Chi cho các hot dng tuyên truyn v gio'i, blnh dâng giâi và lng ghép gió'i các hoat 
dng ye dan sO, sire khóe sinh san, ké hoch hóa gia dInh, phOng chong bao lc gia dInh. 

- Chi h trq mua d dung, thit bj mu giáo, nhà. tré ti don vj (nu co); h trçr ngi.rxi lao 
dng có con gin nhà trê, h9c mâu giáo. 

- Chi tuyên truyn, t chine hoat dng than ngày Qu& t ph1i nft 8/3, ngày Phii nü Vit 
Nam 20/10, ngày Gia dInh Vit Nam 28/6, ngày Quoc M Htnh phiic 20/3. 

Các noi dung chi kháe do Ban Thtrong vi1 cong doàn d.p trén co s& xem xét, quyêt djnh 
phin hqp vOi Quyêt dinh  sO 4290/QD-TLD. 

Liru y: Ni dung chi và mfrc chi các mIic trên tiny thuc vào tinh hInh thiyc t và 
kinh phi thrçrc sir diing cüa tfrng don vj. Mirc chi tôi da không qua 2.000.000 
ding/ngirôiJ1n chi. 

2. Ho so' can cfr quyt toán: 

- Cong van d nghj cina don vj. 

- Chirng tin chi theo quy djnh cina Nhà niràc (mua hang hOa, djch vi phãi có hóa doTi 

theo quy djnh; trix?mg hçnp chi thäm hOi, chain lo tét ... chi bang tiên mt, chirng tir thanh toán: 
phiu thäm hOi hoc danh sách k nhn). 

- Bang d& chiu s du kinh phi Cong doàn chua sin dung cina don vj. 

- Giy giài thiu nguii dai  din cho tp th nguri lao dng ti don vj (kern bàn photo 
chirng minh nhân dan hoc can cuàc cong dan). 

3. S6 kinh phi sir diving cho các hoat dông trên chixa ht chuyn thành tIch lu5 sang näm 
sau và cp trâ cho cong doàn cci sâ sau khi don vj thành 1p cong doàn co sâ. 

Trên day là huàng dn thrc hin chi tin ngun thu kinh phi Cong doàn cina các dcrn vj 
chua thành 1p cong doàn co sâ. Trong qua trInh thc hin nêu có khó khän, vuóng mac dê 
nghj các don vj phàn ãnh kjp thri ye Phông Tài chInh Lien doàn Lao dng Qun 1 (din thoai: 
38.222.981 - 14) de dixçic huâng dn và giài quyêt.t 

TrAn trçngi. 

Nii nhân: 
- Nhi.r trên; 
- Thithng trrc LDLD Qi "d b/cáo" 
-Ltru:VT. 



Do'n vj  

PHIEU THAM HOI 

HQ và ten ngithi thäm hôi:  
HQ và ten ngithi duçic thäm hôi  
L do thàm hâi  

s6 tin  
ngchi:t  

) 

Ngày tháng nàm  
Xác nhn cüa doanh nghip Nguôi d nghj 

(Bong du, k, hQ ten) (Ky, hç ten) 

Thrn V  CQNG HOA XA HQI CIJU NGHIA VIET NAM 
Bôc lap — Tir do — Hanh phüc 

DANH SACH 

(Ghi r6 n3i dung thc hin) 

Sôtiên ./n2rô'i 

SIT HQ và ten K nhan 

1 

2 

3 

Tng s tin  

B.ng chü  

Ngày tháng nám  
Xác nhn cüa doanh nghip Ngirbi d nghj 

(BOng du, k, hç ten) (Ky, ho ten) 



Don v1  CONG HOA XA HO!  CHU NGfflA VIT NAM 
Dôc lap — Tir do — Hanh phüc 

BANG DOI CHIEU SO DI]' JUN11 Pifi CONG BOAN CHI]'A SIY DUNG 

.dên  

1/St dixktnxOc: 

2/ Thu trong k (thng s thu KP): 

3/Chitrongk': 

4/ S du chua sir diing dn h& ngày  

(BângchU ) 

XAC MIAN CUA CONG DOAN CAP TREN xAc NRN CUA DOANH NGHIP 
(Bong du, k, h9 ten) 

Don vi  CONG HOA XA HO! CHU NGIA VIT NAM 
DOc lap — Ttr do — Hanh phUc 

 ngày, tháng  nàm  

Kmnh gü'i : Ban Thu'ong vi  

Cn cirti khoàn 4, Diu 21 cüa Quy& dinh 1908/QD-TLD ngày 19 tháng 12 nm 
2016 cüa Doàn Chñ tjch Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam ye quân 1$' tài chinh, tài 
san cong doàn, phân phOi nguôn thu và thi.r&ng, pht thu và np tài chInh cong doãn. 

S du kinh phi cOng doàri chua si:r dng ciia dn vj là . (s tin 
bang chi  ) 

Nay, d nghj Ban Thuthig v     duyt chi 
cho don vj so tiên  (Bang chrr ) 

(dinh kern các chüng tir) 

Trãn tr9ng./. 

CHU DOANH NGHIP 
(BOng du, k, hç ten) 
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