
LIEN DOAN LAO DØNG  TP.HO CH! MNH CONG HOA xA HQI Cff(J NGHIA VIT NAM 
LIEN DOAN LAO BONG QUAN 1 Dc Ip - Tçr do - Hanh phüc 

S: /HD-LDLD Quçn 1, ngaylgtháng 11 nãm 20119 

HIJONG DAN 
Xây di'ng dt' toán tài chInh cong doàn c0 so' närn 2020 

C.n cir Quyt djnh s 1610/QD-TLD ngày 22/10/2019 cüa Doàn Chü tjch 
Tong Lien doàn ye vic ban hành Quy djnh ye nguyen täc xây drng và giao dr 
toán tài chinh cong doàn närn 2020 và Huóng dan sO 1 609/HD-TLD ngày 
22/10/2019 cüa TOng Lien doàn ye vic xây dirng dr toán tài chInh cOng doàn 
narn 2020. 

Thrc hin K hoch s 48/KH-TLD ngày 30/10/2017 cüa Tng Lien doàn 
Lao dng Vit Nam ye ke hoach to chüc triên khai thirc hin thu kinh phi 
cong doàn khu vrc san xuâtkinh doanh qua tài khoãn cüa Tong Lien doàn. 

Thirc hin HuOng dan so 1305/HD-TLD ngày 15/8/2017 cüa Tong Lien 
doàn Lao dng Vit Narn và Cong van so 488/LDLD ngày 15/9/20 17 cüa Ban 
Thung vi Lien doàn Lao dng thành phô Ho ChI Minh ye vic thu kinh phi 
cong doàn khu vrc san xuât kinh doanh qua tài khoãn cüa Tong Lien doàn 
Lao dng Vit Nam tai  Ngan hang TMCP Cong Thuang Vit Narn. 

Can cü kêt qua thirc hin tài chInh cong doàn näm 2018 và uàc thirc hin 
närn 2019, Ban Thi.thng vii Lien doàn Lao dng Qun 1 hithng dan các cOng doàn 
co' sO' dánh giá tinh hlnh thirc hin nhirn vi tài chinh cong doãn näm 2019 và xây 
dcrng dr toán tài chinh cong doàn nàm 2020 nhu sau: 

I. DANH GL& TINH HINEI THI)C HIN TA! CHIMI CONG DOAN 
NAM 2019 

Can cir kt qua t chü'c thirc hin tài chinh cong doàn cüa 10 tháng dunãrn 
và u'Oc thirc hin câ nàrn 2019, cOng doàn Co sO' tp trung dánh giá rnt so ni 
dung chü yeu nhu sau: 

- Nhüng thun 19'i, khó khän trong vic thu kinh phi vâ doàn phi cong doàn 
theo quy djnh hin hânh; phân tIch vic thirc hin ye ca chê thu, phân cap tài 
chInh tác dng dn kt qua thu kinh phi, doàn phi cong doàn. 

- NhUng thun lçi, khó khän trong vic don dôc thu tru&ng ca quan (chü 
doanh nghip) np kinh phi Cong doàn näm 2019 theo quy djnh cUa Nhà nuâc và 
cüa Tong Lien doàn. 

Trên CO' SO' kêt qua dánh giá tinh hInh thrc hin nhirn vy.tâi chinh cOng 
doàn närn 2019 Va CáC quy djnh hin hành cua Nhã nu'O'c và Tong Lien doàn, 
cOng doàn ca sO' chü dng d xuât vO'i Lien doàn Lao dng Qun 1 nhüng ni 
dung có lien quan den các chi tieu xây dirng d1.r toán närn 2020 trong phân thuyet 
rninh. 

H. XAY D!)NG DU TOAN TAI CHINH CONG DOAN NAM 2020 

1. Myc tiêu, nguyen tAc 

- Miic tiêu: Du toán thu tài chInh cOng doàn närn 2020 duç'c xây dirng có 
tinh khá thi cao. Can tlnh hlnh thirc tê, dan vj xây dung dir toán thu dam bão 
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thu dung, thu dü, kjp thà'i theo quy dnh hin hành tir do dam bào nguôn Rinh phi 
phiic vi.i chi boat dng. 

- Nguyen tãc: 
+ Chap hành nghiêrn các quy djnh cüa Tong Lien doàn Lao dng Vit Narn 

và Lien doàn Lao dng Thành phô ye cong tác tài chInh Cong doàn. 
+ Xây diing và giao dir toán tài chInh cong doàn nàm 2020 phài darn báo 

dung theo hixoi-ig dn; phài xác djnh duçc so phài thu tài chInh cong doàn trong 
nàrn 2020. 

+ Dr toán chi tài chInh Cong doàn cn dam bão tiêt kim, hiu qua, tránh 
lang phi. Ni dung chi tp trung cho các hoat dng thiêt thirc, hiu qua nhu: dào 
tao, bi duOng cho can b cong doàn, phát triên doàn viên... han  ch chi hành 
chInh và các chi phi khác. 

+ Tiêp tiic thirc hin Kê hoach so 640/KH-LDLD ngày 27/10/20 16 cña Ban 
ThuOng vi Lien doàn Lao dng Qun 1 ye vic thirc hin Ngh quyêt so 07b/NQ-
TLD ngày 21/01/2016 cüa Ban Chap hânh Tong Lien doàn Lao dng Vit Narn 
Khóa XI ye cong tác tài chinh cong doàn trong tInh hInh m&i; Cong van sO 
88/LDLD ngày 19/5/2017 cüa Ban Thithng vi Lien doàn Lao dng Qun 1 ye 
vic trIch np giám chi hành chInh và chi boat dng phong trào theo Nghj quyêt 
s6 09c/NQ-BCH ngày 18/10/2016 cüa Ban Chap hành Tong Lien doàn Lao dng 
Vit Narn ye vic dâu tu xây drng các thiêt chê cüa Cong doàn phic vi doàn viên, 
cOng nhân, lao dng tai  các khu cOng nghip, khu ché xuât trên toàn quôc. 

+ Trong nàm dij toán, khi Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam, Lien doàn 
Lao dng Thành phO và Lien doàn Lao dng qun 1 ban hành các van bàn imri 
lien quan den vic thirc hin dr toán thI các cOng doàn ca sâ thirc hin theo quy 
dinh cüa van bàn mOi. 

2. Các ni dung chinh trong cong tác xây diyng dii' toán tài chInh cong 
doàn nãm 2020 

2.1. Thu tài chInh cong doàn 
2.1.1. Thu kin/i phI cOng doân 
Can cir Diêu5 Nghj djnh sO 191/2013/ND-CPngày 21/11/2013 cüa ChInh 

phñ quy djnh chi tiêt ye tài chinh cOng doàn, ca sà dê xác djnh thu kinh phi cOng 
doân là chi tiêu so lao dng và qui tien luang lam can cir dóng bào hiêm xã hi 
(BHXH)nhusau: 

a! Chi tieu so lao dng 
S6 lao dng di.rçc thông k tai  dun vj bao gôrn: 
+ SO lao dng dang dOng BHXH tai  thai diem ngày 30/6/20 19. 
+ So lao dtng dir kien tang (giãm) tai  dan vj trong näm 2020. 
b/ Qu5 lu'o'ng lam can cü thu kinh phi cOng doàn 
Qu5 tien luang lam can cir thu kinh phi cong doàn nàm 2020 tai  các don vj 

duc xác djnh là tiên hxang dóng BHXH cho ngithi lao dng binh quân 6 tháng 
du nãrn 2019 có xác djnh yêu to tang truäng nhân vói sO lao dng thuc dôi 
tung phãi dóng kinh phi cOng doàn duqc xác djnh tai  rnic a. 

2.1.2. Thu doàn phI cong doàn 
Can cü Diéu 20 Quyet djnh sO 1908/QD-TLD ngày 19/12/2016 cüa TOng 

Lien doàn Lao dng Via Nam: doàn phi cOng doàn do doàn viên cOng doàn dóng 
theo quy dinh và phân cap cho cOng doàn co sO' thu. 
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Ca s dê xác djnh sé thu doan phi cong doàn là s doàn viên cong doàn, 
irnrc dóng và tiên h.rang lam can cü dóng doàn phi cong doàn theo quy djnh tai 
Diêu 23 Quyet djnh sO 1908/QD-TLD. 

Liru 5: 
+ SO doàn viên dé xác djnh thu doàn phi cOng doàn nãm 2020 là s doàn 

viên tinh den ngày 30/6/2019, cOng (hoc trü) sO doàn viên dir kiên tang (hoc 
giàrn) trong nàm 2020. 

+ Mirc thu doàn phi cong doàn binh quân cña 01 doàn viên trong närn 2020 
darn bào không tháp hon rnüc thu doàn phi bInh quân cüa 01 doàn viên theo báo 
cáo quyêt toán närn 2018. 

+ Cong doàn co s có 1mrc thu doàn phi cao han quy djnh thj so thu doàn 
phi cOng doàn tang them duc dê 1a  cho cOng doàn co s& si:r diing 100%. 

2.1.3. Thu khác: 
Trên co s& sO thirc hin thu khác cüa báo cáo quyêt toán tài chInh cong 

doàn nàrn 2018 và sO uâc thçrc hiên thu khác näm 2019, cong doàn ca sà xây 
di:rng dir toán thu khác närn 2020 theo huâng on djnh và tang nguôn thu. 

2.2. Chi tài chInh cong doàn 
Chi cüa các cOng doàn co sY can cü theo Quyet dnh so 191 0/QD-TLD 

ngày 19/12/20 16 cüa Doàn Chii tich  Tong Lien doàn Lao dng Vit Narn ye vic 
ban hành quy djnh thu, chi, quàn 1 tài chInh cong doàn ca s. 

Vic sir diing nguon tài chInh cOng doàn tIch luy phãi darn bão dung quy 
djnh cña Quyêt dtnh  sO 1908/QD-TLD ngày 19/12/2016 cüa Doàri ChU tjch Tong 
Lien doàn Vit Nam ye vic Quãn l tài chinh, tài san cOng doàn, thu, phân phôi 
thu và thithng, phat thu, np tài chInh cOng doàn. 

a! Nguôn tài chInh cong doàn, cong doàn co' s& dirçrc sfr diing 
Nãrn 2020, cOng doàn co' s& duc sir dung 70% tOng sO thu kinh phi cOng 

doàn, 60% tong sO thu doàn phi cOng doàn và 100% so thu khác (nguon thu khác 
do cOng doàn co' sO' quyêt dtnh  vic phân hO các khoàn rni1c chi hoat dng cOng 
doàn cho phü hçp và dung quy dlnh).  Trong do: 

+ Chi luang, phi.i cap và các khoãn dOng gOp theo luang khOng qua 30% 
cña kinh phi và doàn phi cOng doàn duçic si:r dung, chi theo Quyêt djnh sO 
1439/QD-TLD ngày 14/12/20 11 cüa Doàn Chü tjch Tong Lien doàn ye vic quy 
djnh chê d ph1i cap can b cong doàn; 

+ Chi quãn l hành chInh khOng qua 10% cña kinh phi vâ doàn phi cOng 
doàn ducc sr dung; 

+ Chi hoat dng phong trào: 60% cña kinh phi và doàn phi duc 5ir diing. 
Trong do chi hO trV du itch  không qua 10% cüa chi hoat dng phong trào. 

Trung hp can diêu chinh tang t' 1 chi h try' du ljch, cOng doàn cap trén duc 
phân cap quàn 1 tài chinh cOng doàn ca sO' xern xét, quyêt djnh nhixng tOi da 
khOng qua 20% cüa chi hoat dng phong trào. 

+ Tip tiic np nguôn diêu chinh giárn chi 10% hành chInh và diêu chinh 
giâm 10% chi hoat dng phong trào cüa cOng doàn co sO theo quy dtnh  cña Nghj 
quyet s 09C/NQ.-BCH ngày 18/10/2016 cUa Ban chap hành TOng Lien doàn Lao 
dng Vit Narn. 

Narn 2020, cOng doàn co s dçr kiên sO tiet kirn chi phi hành chinh (10%) 
và chi phi hoat dng phong trào (10%) theo sO lieu báo cáo quyêt toán närn 2018 
vâ t?rn  np v cho Lien doàn Lao dng Qun 1. Sau khi có báo cáo quyêt toán tài 
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chInh nãrn 2020, xác djnh cii th s tiêt kirn phái np và thirc hin bii trr vó,i sO 
dã tarn  np trong nãrn. 

hi Nghia vij np kinh phi, doàn phi cong doãn ye Lien doàn Lao dng 
Qi: 

- 30% tng so thu kinh phi cong doân (dOi vói cong doàn co s duçc phân 
cap thu KPCD) 

- 40% tong so thu doàn phi cong doân. 
III. TO CHT1JC THIYC HIN 
1. Ho so' dr toán thu chi tài chInh cong doàn nãrn 2020 cong doàn co sO' 

giri ye Lien doàn Lao dng Qun 1 (02 be),  bao gôrn: 
+ Báo cáo dánh giá tInh hInh thijc hin n}iirn vi,i tài chInh cong doàn 

narn 2019. 
+ Bang thông ké so lao dng, tong qu tién Iiiong dr kiên thu ldnh phi 

cong doàn (co xác nhn cña Ca quan, tO chic, doanh nghip) vã sO doàn vién, 
tOng qu 2  luang dr kiên thu doàn phi cOng doàn nãm 2020. 

+ Báo cáo dir toán thu, chi tài chInh cOng doàn närn 2020 (Mâu B14-TLD). 
+ Bang thuyêt rninh chi tiêt dix toán thu, chi tài chrnh cOng doân narn 2020 

dinh kern kê hoach hoat dng tài chinh Cong doàn Co SO' närn 2020 Co xaC nhn 
cua Thu tru'Ong Co quan (chü doanh nghip). 

+ Quy ché thu chi tài chInh cOng doàn co si (nêu cO thay dOi, bO sung). 
2. Dê ngh Ban Chap hành cOng doân co sâ khân tru'crng xây dijng dir toán 

thu, chi tài chinh cong doàn co SY närn 2020 theo dñng huO'ng dn nay, báo cáo 
day dü ni dung, biêu rnâu theo dung quy d.nh cüa TOng Lien doàn. 

3. Dr toán thu, chi tài chinh cOng doân ca sO' phâi thông qua Ban chap hành 
cOng doàn co s xern xét, quyêt djnh tru'c khi gui ye phOng Tài chjnh - Lien 
doàn Lao dng Qu.n 1, thO'i han  np cáo cáo tru'c ngày 05/12/2019. 

Dé nghi các cong cioàn cr th hoàn thành vic dóng kin/i phi và n3p 
nghia vy cOng doan (kinh doàn phi' và báo cáo quyêt toán thu chi tài 
chin/i cOng itoàn) và n3p diêu chinh giám clii 10% hành c/iInh và diêu chin/i 
giám clii 10% chi /ioçit d5ngphong trào nám 2019 và các nãm tru'ó'c (neu co) ye 
Lien itoàn Lao d3ng Quçmn 1 trwó'c ngày 3 1/12/2019. 

Trong qua trInh thixc hin nêu có khó khàn, vuóng mac de ngh các 
cOng doàn co so' báo cáo ye phOng Tài chInh - Lien doàn Lao dng Qun 1 (din 
thoai 028.38.222.98 1 - 14) de duc huó'ng dan và giái quyêt kip  thà'i./. 

Nri nhân: 
- Ban Tài chInh LDLD TP; 
- BTVLDLDQ1; 
- UBKTLDLDQ1; 
- CDCS trtsc thuOc; 
- Lu'u: VP, Tãi chmnh. 

TM. BAN TH1JYNG VI...' 
' Y \cHU TICH 

LI 

OU' 

Tru'o'ng Th Minh Dung 
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