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HTfONG DAN
Xãy dLng dt) toán tài chInh cong doàn co' s& nãm 2022
Can cá Lut Cong don näm 2012; Diu 1 Cong doàn Vit Nam;
Can cirNghj djnh s 191/2013/ND-CP ngày 21/11/2013 cüa Chinh phü quy
djnh chi tiêt ye tài chInh cong doàn;
CAn cir Quyt djnh s 1908/QD-TLD ngày 19/12/2016 cüa Doàn Chü tjch
Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam ye vic ban hành Quy djnh ye quân 1 tài
chInh, tài san cong doân, thu, phân phôi nguôn thu và thrâng, ph.t thu, np tài
chInh cong don;
C cü Quyt dnh s 1910/QD-TLD ngày 19/12/2016 cüa Tng Lien doàn
Lao dng Vit Nam ye vic ban hành Quy djnh thu, chi, quàn 1 tài chInh cong
doàn Ca sâ;
CAn cir K hoach s 48/KH-TLD ngày 30/10/20 17 cüa Tng Lien doàn
Lao dng Vit Narn ye e hoach tO chtrc triên khai thirc hin thu kinh phi cOng
doàn khu vrc san xuât kinh doanh qua tài khoân cüa Tong Lien doàn;
CAn cü Huâng dn s 1305/HD-TLD ngày 15/8/2017 cüa Tng Lien doàn
Lao dng Vit Narn và Cong vAn so 488/LDLD ngày 15/9/2017 cüa Ban Thi.thng
v1i Lien doàn Lao dng thãnh phO Ho CM Minh ye vic thu kinh phi cong doàn
khu vrc san xuât kinh doanh qua tài khoãn cüa Tong Lien doàn Lao dng Vit
Narn tai Ngân hang TMCP Cong Thucing Vit Nam;
Can cir Quyt djnh s 1764/QD-TLD ngày 28/12/2020 cüa Tong Lien doàn
Lao dông Via Nam ye vic sra dôi, bô sung ma so quy djnh ye tài chInh cong
doàn;
Can cü Huàng dn 22/HD-TLD ngày 29/4/202 1 cüa Tng Lien doàn Lao
dng Vit Nam ye vic th.rc hin chê d kê toán Hành chInh, sir nghip trong các
dan vj kê toán cci quan cong doàn.
CAn cü kt qua thrc hin tài chInh cOng doàn nàm 2020 và ithc th'rc hin nàm
202 1, Lien doàn Lao dng Qun 1 huóng dn các cong doàn ca sà trrc thuOc dánh
giá tInh hInh thirc hin nhirn vi tài chinh cong doàn nAm 2021 và xây dimg d'r
toán tài chInh cOng doàn nAm 2022 nlw sau:

I

I. DANH GL& TINH HINH THIJC HIEN TAI CHINH CONG DOAN
NAM 2021
Can cr k& qua t chüc thirc hin tài chinh cong doàn cüa 8 thong du nãm và
uóc thc hin Ca näm 2021, các cong doàn cci sâ tp trung dánh giá nit so ni
dung chü yêu nhu sau:
- Nhng thun igi, khó khàn trong vic don dc cci quan, t chirc doanh
nghip dóng kinh phI cong doân và don phi Cong doàn theo quy djnh hin hành;
phân tIch vic thirc hin ye cci ché thu, phân cap tài chInh tác dng den kêt qua thu
tài chInh cong doàn.
Trên cci sâ k& qua dánh giá tInh hInh thirc hin nhim vii tài chInh cong
doàn näm 2021 và các quy djnhhin hành cüa Nba nithc và Tong Lien doàn, các
cong doàn cci s& chü dng dê xuât vói Lien doàn Lao dng Qun 1 nhung ni dung
có lien quan den các chi tiêu xây dng di toán näm 2022 trong phân thuyêt minh.
ii. xA DIJNG DTT TOAN TAI CIIINH CONG DOAN NAM 2022
1. Myc tiêu, nguyen tc
- Mic tiêu: Dr toán thu tài chInh cOng doàn näm 2022 duge xây drng Co tInh
khã thi cao. Can ci. tInh hlnh thirc tê, don vi xây dirng dir toán thu darn bào thu
dung, thu dü, kjp thai theo quy djnh hin hành tr do dam bào nguôn kinh phi phiic
yii chi hot dng.
- Nguyen t.c:
+ Chp hành nghiêm các quy djnh cüa Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam
và Lien doàn Lao dng Thành phô Ho CM Minh, Lien doàn Lao dng Qun 1 v
cong tác tài chinh cong doàn.
+ Nguyen tc xây di.mg Va giao dir toán tài chInh cong doàn närn 2022 phãi
darn bão ding theo h'ixàng dan cüa Lien doàn Lao dng Qun 1; phâi xác djnh
dixçic so phâi thu tài chInh cOng doàn trong näm 2022.
+ Du toán chi tài chinh cong doàn c.n dam báo hiu qua, tránh lang phi, tit
giám tôi da chi phi tiêp khách, hi ngh, sir kin... và các khoãn chi phI chua that
sr can thiêt. Ni dung chi t.p trung cho các hoat dng chäm lo trrc tiêp, bão v và
dai din quyên và igi ich hgp pháp cüa doàn viên, ngui lao dng; dào tao, bOi
dithng cho can b cOng doàn, phát triên doãn viên và tO chüc cong doàn.
+ Tip tac thrc hin K hoach s 640/KH-LDLD ngày 27/10/2016 cüa
Ban Thithng v11 Lien doàn Lao dng Qun 1 v vic thrc hin Ngh quy& s6
07b/NQ-TLD ngày 21/01/2016 cüa Ban Ch.p hành Tng Lien doàn Lao dng Vit
Narn Khóa XI v cong tác tài chInh cOng doàn trong tInh hinh mâi.
+ Trong nam 2022, khi Tng Lien doãn và Lien doàn Lao dng Thành ph
H CM Minh, Lien doãn Lao dng Qun 1 ban hãnh các van bàn mth lien quan dn
viêc thuc hin du toán thI các cOng doàn cci sâ thirc hin theo hiu hrc cüa van ban
mâi ban hành.
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2. Các ni dung chInh trong cong tác xây dng dir toán tài chInh cOng
doàn Ham 2022
2.1. Thu tài chInh cong doàn
2.1.1. Thu kinh phi Cong doàn
Can ctr Diu5 Nghi. djnh s 191/2013/ND-CPngày 21/11/2013 cüa ChInh
phi quy djnh chi tiét ye tài chInh cOng doàn, ca s dê xác djnh thu kinh phi cOng
doàn là chi tiêu sO lao dng và qu tiên luong lam can cir dóng bào hiêm xã hi
(BHXH) nhu sau:
a/ Chi tiêu s6 lao dng
S lao dng duçc thong kê ti dcin vi bao gOrn:
+ So lao dng dang dóng BHXH t.i thai dirn ngày 31/8/2021.
+ S lao dng d1,r kin tang (giãm) tai dcm vi trong nàm 2022.
b/ Qu luong lam can cir thu kinh phi cong doàn
Qu tin 1uong lam can cü thu kinh phi cong doàn närn 2022 ti các &Yn v
dircc xac djnh là tiên luong dóng BHXH cho ngthi lao dng bInh quân 8 tháng
dâu närn 2021 có xác djnh yêu to tang tru&ng nhân vai sO lao dng thuc dôi tuqng
phâi dóng kinh phi cOng doàn duçic xác djnh ti miic a.
2.1.2. Thu doàn phi cong don
ai Chi tiêu doân viên
Can cir Diu 20 Quyt djnh s 1908/QD-TLf ngày 19/12/2016 cüa Tng
Lien doàn Lao dng Vit Nam: doàn phi cOng doàn do doàn viên cOng doàn dóng
theo quy djnh và phân cap cho cong doàn c sà thu.
Co sa d xác djnh s thu doàn phi cOng doàn là s doàn viên cOng doàn,
mirc dóng và tin luong lam can cir dóng doàn phi cong doàn theo quy djnh tai
Diu 23 cüa Quyk djnh s 1908/QD-TLD ngày 19/12/2016 cüa Tng Lien doàn
Lao dng Vit Nam.
Luu":
+ S doàn viên d xác djnh thu doàn phi cong doàn närn 2022 là s doàn
viên tai thà'i diem 31/8/2021, cong (ho.c trix) sO doàn viên dir kiên tang (hoc
giárn) trong näm 2022.
+ Cong doàn co sO có müc thu doàn phi cao hon quy djnh (ti Diu 23cüa
Quyêt djnh 190 8/QD-TLD) thI sO thu doàn phi cOng doàn tang them ducic dé li
100% cho cOng doàn co sa sir ding.
2.1.3. Thu khác
Trén co sâ s thirc hin thu khác c1ia báo cáo quyt toán tài chinh cOng doàn
näin 2020 và so uóc thirc hin thu khác nàm 2021, cOng doàn co sà xây dmg dr
toán thu khác nàm 2022 theo huOng on dinh và tang nguOn thu.
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2.2. Chi tài chInh cong doàn
Chi cüa các cong doàn ca s can cir theo Quyt djnh s 191 0/QD-TLD ngày
19/12/2016 cüa Doàn Chü tjch Tong Lien don Lao dng Vit Nam ye vic ban
hânh quy djnh thu, chi, quân 1 tài chInh cong doàn cci s& Co kêt hgp ni dung chi
theo Hrnrng din so 22/HD-TLD ngày 29/4/2021 Tong Lien doàn Lao dng Vit
Nam ye thçrc hin ché d kê toán Hành chInh, sr nghip trong các dan vj kê toán
ca quan cOng doàn, cij the:
Miic chi

T trQng trong tong kinh phi
ducsfrdiingcüa CDCS

- Chi trrc tip chm lo, bão ye doàn
viên và ngi1i lao dng (MS 31)
- Chi tuyên truyn, dào tao doàri viên và
ngithi lao dng (MS 32)

60%

- Chi khac (MS 36)
- Chi quân 1 hành chInh (MS 33)

l0%

- Chi luo'ng, phii cp và các khoán phâi
np theo luung (MS 34)

i0/o

Vic si:r ding nguon tài chInh cOng doàzi tIch lily phãi dam bão dñng quy
djnh cüa Quyêt dnh sO 1908/QD-TLD ngày 19/12/20 16 cüa Don Chi.X tjch TOng
Lien doân Vit Nam ye vic Quân 1i tài chInh, tâi san cOng doàn, thu, phân phôi
thu và thu&ng, phat thu, np tài chInh cOng doàn.
Ngoài ra, cOng doàn ca sà dugc g1ri có k' han tai ngân hang có uy tin ngun
tài chInh cong doàn tIch lily cüa cong doàn co sâ.
a/Ngun tài chinh cong doàn cong doàn co' so' dwçrc sü' dyng
Näm 2022, cOng doàn cci si ducic s1r d\ing 75% tng s thu kinh phi cOng
doàn, 60% tong so thu doàn phI Cong doàn và 100% sO thu khác (nguôn thu khác
do cOng doàn ca s quyêt dj.nh vic phn bô các khoàn m1ic chi hoat dng Cong
doàn cho phü hçp và chi dung quy djnh). Trong do:
- Chi hrong, phii cp và các khoãn phãi np theo lucrngkhong qua 30% cüa
kinh phi và doàn phi cOng doàn duçic sr dçing, chi theo Quyêt djnh sO 1439/QDTLD ngày 14/12/2011 cüa Doàn Chü tjch TOng Lien doàn ye vic ban hành Quy
djnh chê dO phii cap can bO Cong doàn.
- Chi quãn 1 hành chinh không qua 10% cüa kinh phi vâ. doàn phi cong
doàn ducic s'ir dung.
- Chi hoat dng phong trào (chi tnrc tip chäm lo, báo ye doân yiên yà nguäi
lao dng; chi tuyên truyên, dào tao doàn viên và ngtthi lao dng, chi khác...): 60%
cüa kinh phi yà doàn phI cong doan duçic sr diing.
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Trong do chi h trq du flch không qua 10% cüa chi boat dng phong trào.
Tru&ng hqp can diêu chinh tang t' 1 chi h trq du ljch, cong doàn ca s& dê xuât và
thuyêt minh cu the lam ca sâ Lien doàn Lao dông Qun 1 xem xét, quyêt djnh
nhung tôi da không qua 20% cüa chi hoat dng phong trâo.
*Lffu :

- Các CDCS 1p dr phOng ti thiu 5%! tng d1r toán chi thu'&ng xuyên.
- Các CDCS chi duoc thc hin chi các ni dung dä có thuyt minh chi tit
trong dçr toán và thxçic phê duyt. Các tru0ng hçp dc bit, bat khâ kháng nhu thiên
tai, höa hoan, djch h9a, djch bnh... các don vj dugc chü dng thirc hin trong
phm vi di,r phOng chi; tnthng hçip dâ sr dmg tat ca các khoân dir phOng nhung
van vuçlt tOng dir toán dã duçic duyt thi sau khi thxc hin phâi tong hgp dé trInh
Lien doàn Lao dng Quãn 1 diêu chinh, bô sung dir toán.
b/ Nghia vi n3p kin/i p/i4 doàn p/il cong doàn v Lien doàn Lao d3ng
Quân 1
Hang tháng, cOng dloàn co so n5p 40% tng s thu doàn phi cong doàn và
25% tOng so thu kinh phi côngddàn (nghTa v kinh phi chi áp ding dôi vâi cong
doàn Ca s& dugc phân cap thu KPCD theo quyêt djrih phãn cap thu cña Lien doàn
Lao dng Qun 1).
IlL TO CHtC TIITTC HIN
1. H so báo cáo dir toán thu, chi tài chinh cOng doàn
Các cong doàn co so gài 02 b h so dir toán thu, chi tài chInh cong doàn
näm 2022 ye Lien doàn Lao dng Qu.n 1, bao gOm:
- Báo cáo dánh giá tInh hInh thc hin nhim vi tài chInh cOng doàn näm
2021.
- Bang thng ké s lao dng, thng qu tin lirong dr kin thu kinh phI cong
doàn (co xác nh.n cüa ca quan, to chic, doanh nghip) và so doàn viên, tOng qu
luang dir kiên thu doàn phi cong doàn 11am 2022 (Mu 1-DTCS dInh kern).
- Báo cáo dr toán thu, chi tài chInh Cong doàn näm 2022 (Mu B14-TLD).
- Bang thuyt minh chi tit d toán thu, chi tài chmnh cong doàn nãrn 2022
dinh kern ke hoach hoat dng tai chInh cOng doàn co sO näm 2022 có xác nh.n cüa
Thu truOng ccr quan (chii doanh nghip) (Mâu 2-DTCS dInh kern).
- Quy ch thu chi tài chInh cong doàn Ca sO (nu có thay di, b sung).
2. D nghj Ban Chap hânh cOng doàn co sO khân truang xây dirng di,r toán
thu, chi tài chinh cong doàn ca sO näm 2022 theo dung huOng dn nay, báo cáo
dy di n5i dung, biu rnu theo dung quy djnh cüa Tng Lien doàn.
3. Dr toán thu, chi tài chInh cong doàn ca sO phãi thông qua Ban chp hành
cOng doân co sO xern xét, quyk djnh truOc khi gri v Lien doàn Lao dng Qun 1
(qua phOng Tãi chinh — K toán), thOi han np báo cáo truOc ngày 30/11!2021.
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D
cácpông doàn, co so' hoàn thành vic ttóng kinh phi và nOp nghia
vy cong doàn (kinh phi; doàn phi và Mo cáo quylt loan thu chi tài chinh cong
doan) và n3p diu chinh giãin chi 10% clii hành chinh và diu chinh giOm chi
10% chi lioil dngphong trào tie nàm 2017 ttln nám 2020 (nlu co) tlieo COng
van S6 194/LDLD ngày 3 1/8/2020 v Lien doàn lao d3ng quii 1 trw&c ngày
31/12/2 021.
Trong qua trInh thirc hin nu có khó khän, vithng mc d nghj các cong
doàn c si báo cáo v Lien doàn Lao dng Qun 1 (qua phông Tài chInh —
toán, din tho?.i 028.38.222.981-14) d thrçc huâng dn và giài quyt kjp thi./.

Noi nhn:
- Ban Tài chInh LDLD TP;
- BTV LOLD Qi;
-UBKTLDLDQJ;
- CDCS tri,rc thut5c;
-LtruVT,TC.

TM. BAN TII[NG VIJ

Tiwoti'Thj Mmli Dung
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