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TONG LIEN OOAN LAO DQNG CQNG HOA xA 1101 CHU NGHIA VIT NAM 

VItT NAM Dc 1p- Tv do- Hanh phüc 

S: 4290/QD-TLD Ha N5i, ngày 01 tháng 3 nám 2022 

QUYET fl4NH 

V vic ban hành Quy djnh thu, chi, 

quãn 1 tài chInh, tài san ti cong doàn co' s& 

DOAN CHU TECH TONG LIEN DOAN LAO DQNG VIT NAM 

Can cü Lut Cong doàn näm 2012; 

Can eir Diu 1 Cong doàn Vit Nam; 

Can cir Nghj djnh s 191/2013/ND-CP ngày 21 tháng 11 näm 2013 cüa 

ChInh phU quy djnh chi ti& v tài chInh cong doàn; 

Cn cr Nghi. quyt s 07b/NQ-TLD ngày 21/01/2016 cüa Ban Chip hãnh 

Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam Khóa XI v cong tác tài chinh cong doàn trong 

tmnh hInh mói và các quy djnh hin hành khác cüa Nhà nithc và Tng Lien doàn; 

Theo d nghj cüa Ban Tài chInh Tng Lien doàn, 

QUYET DNH 

Diu 1. Ban hành kern theo Quy& djnh nay Quy djnh v thu, chi, quãn 1 

tài chInh, tài san tti cong doàn Ca sâ. 

Diu 2. Quyt djnh nay có hiu 1irc thi hành k tir ngày 01 tháng 3 näm 

2022, thay th Quyt djnh sé 1910/QD-TLD ngày 19 tháng 12 näm 2016 cUa 

Doàn Chü tjch Tng Lien doàn v thu, chi, quán 1 tài chInh cong doân ca si.. 

Diu 3. Các ban, dcm vj trirc thuc Tng Lien doàn, các cp cong doàn 

chju trách nhim thi hành Quyt djnh này./._ 

No'i i,izn: 

- Nhu Diu 3; 
-BanDân4nTW; 

- Vn phàng TW Dãng; 
-  Van phông ChInh phu; 
-BTàichinh; 
- UBXH, UBTC-NS cüa Quoc HOi; 
-Cácd/cUVDCTTLD; 
-Luii:VT,TC. 
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TONG LIEN DOAN LAO OQNG CONG HOA xA HO!  CHU NGHIA VIT NAM 

VIIT NAM Dc 1p-  Tiy do- Hnh phüc 

QUY D!NH 
V thu, chi, quãn 1 tài chInh, tài san ti cong doàn co s& 

(Ban hành kern theo Quyet djnh so 4290/QD-TLD ngày 01 tháng 3 nárn 2022 

cüa Doàn Chü tjch Tong Lien doàn Lao d5ng Vit Narn,) 

Chirong I 

QUY DNH CHUNG 

Diu 1. Phim vi diu chinh 

Quy djnh nay quy djnh v thu, chi, quãn l tãi chInh, tài sn ti cong doàn co 

s& thuc h thng Cong doàn Vit Nam. 

Diu 2. Di tirçrng áp dting 

D& tuçmg áp ding là cong doàn co s&, nghip doàn theo quy djnh cüa 

Diu 1 Cong doàn Vit Nam. 

(Ban Cong doàn Quc phóng và Cong doàn Cong an Nhân dan thrc hin 

theo h1thng dn cUa B Quc phông, Bô Cong an). 

. A A A • 9 S 9 • A S 

Dieu 3. Nguyen tac ye thu, chi, quan ly tai chinh, tai san tai Cong doan 

cos& 

1. Tài chInh tai  cOng doàn cci sâ là mt b ph.n cüa tài chInh cong doàn, 

duçic si:r dung cho hoat dng thrc hin chüc näng, nhim v11 cüa cOng doàn co sâ 

theo quy djnh cUa Lut Cong doàn và Diu l Cong doàn Vit Nam. 

2. Can cir ch d chi tiêu tài chInh cUa Nhà nuàc, cüa Tng Lien doàn, 

ngun tài chInh cong doàn Co s& di.rçic sir dçing và thc t hot dng cOng doàn 

tai don  vi,  ban chp hành cong doàn co sâ ban hành Quy ch thu, chi, quân l tài 

chInh, tài san cong doàn ni b d thc hin. 

3. Cong doàn cci sâ phâi thu dung, thu dU, thu kjp thñ các khoân thu theo 

phân cp cüa Tng Lien doàn. Chi dung di tuqng, tit kim, hiu qua, cOng 

khai, mirth bach, thirc hin ch d quàn 1 tài chInh theo quy djnh cüa Nhà nizâc 

và quy djnh cüa Tng Lien doàn. 
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Chirong II 

QUY DNH CU THE 

Diu 4. Nguôn thu tài chInh cong doàn 

1. Thu doàn phi cong doàn 

- Doàn phi cOng doàn do doàn viên dóng. 

- Phuo'ng thüc thu doàn phi cong doàn thirc hin theo Quyt djnh 

1908/QD-TLD ngày 19 tháng 12 nàm 2016 cüa Tng Lien doàn quy djnh ye 

quail 1 tài chInh, tài san cong doàn, thu, phân phôi nguOn thu và thixâng, pht 

thu, np tài chinh cong doàn. 

2. Thu kinh phi cong doàn 

- Kinh phi cong doàn do c quan, t chirc, doanh nghip dóng theo quy 

djnh cüa Pháp lut và Quyêt djnh cüa Tng Lien doàn. 

- Phuong thüc thu kinh phi cOng doàn thi;rc hin theo Quyt djnh 

1908/QD-TLD ngày 19 tháng 12 11am 2016 cüa Tng Lien doàn. 

3. Thu khác 

Ngun thu khc th%rc hin theoKhoãn 4 Diu 26 Lust COng doànvàtheo Quyet djnh 

1908/QD-TLD ngày 19 thuing 12 nm 2016 ciaTngLiêndon, bao gm. 

- Kinh phi do cci quan, t chüc, doanh nghip dip mua sm phuang tin 

hoat dng cOng doàn, h trçY kinh phi hoat dng cho cOng doàn Co sâ; kinh phi tO 

chüc các hoat dng phi hcp nhu: t chüc phong trào thi dua, hoat dng 

van hóa, the thao, tham quan du ljch, khen thu&ng, phüc lçii... cüa can bO,  doàn 

viên, cOng chüc, viên chüc, cOng nhan, lao dng (sau day gçi chung là doàn viên 

cOng doàn và ngui lao dng) và mt s hoat dng nhtm dng viên, khen 

thuing con doàn viên cOng doàn và ngui lao dng; h trçi cüa các to chüc, cá 

nhân trong nuóc cho cOng doàn co s&. 

- Thu tü hoat dng van hóa, th thao; nhuçmg bàn, thanh l tài san; thu lãi 

tiên gi1i, cO tirc; thu hr các hott dng kinh te, djch vçi cüa cOng doàn co sâ... 

Diêu 5. Nguôn tãi chInh cOng doàn co s& thrçrc sfr diing và phân bô 

cho các khoãn ml1c  chi 

1. Cong doàn co sâ duqc s1r dung 75% s thu kinh phi cOng doãn, 60% s 

thu doàn phi cOng doàn theo quy djnh cüa Doân ChU tjch Tng Lien doàn và 100% 

tong so thu khác cüa don vj theo quy djnh cüa pháp luat  và Tng Lien doàn. 

2. Phân b ngun thu doàn phi cong doàn cong doàn co sâ duçrc sir dçing 

cho các khoãn, m11c chi sau: 
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2.1. Chi lucing, phii cp can b Cong doàn chuyên trách và phii cp can b 

cong doàn ti da 45% nguôn thu doân phi cOng doàn cOng doàn co s6 duçic sir 

diing. Trong trung hqp thiu, cong doàn co sâ phâi xem xét giâm dôi tuqng, mrc 

chi phii cp can b cOng doan cho phü hçp vi nguOn tài chinh duçc phân bô. 

2.2. Chi thám hôi doàn viên cOng doàn ti thiu 40% ngun thu doàn phi 

cOng doàn cOng doàn ccr sâ duçc sü diing. 

2.3. Chi khác téi da 15% ngun thu doàn phi cOng doàn cong doàn co sâ 

dugc si.'r diing. 

3. Phân b ngun thu kinh phi cOng doàn cOng doàn Co s duqc sir diing 

cho các khoân, miic chi sau: 

3.1. Chi trirc tip chäm lo, bão v, dào tto, bi duOrng, tp hun doàn viên 

và ngi.thi lao dng thi thiêu 60% ngun thu kinh phi cOng doàn cong doàn Co sâ 

thrçc sir ding. Tai  nhtng don vj có quan h lao dng phirc tap, cOng doàn co sy 

dành ti thiu 25% nguOn kinh phi ciia mtc chi nay dê dij phông cho hott dng 

bâo v doàn viên, ngu1i lao dng; sau 2 näm lien ké không sü dung có the 

chuyn sang chi cho các ni dung thuc miic chi nay. 

3.2. Chi tuyên truyn, 4n dng doàn viên và ngtIi lao dng thi da 25% 

nguOn thu kinh phi cOng doàn cOng doàn co sâ dixçc sir diing. 

3.3. Chi quán l hành chinh ti da 15% ngun thu kinh phi cOng doàn 

cOng doàn co sy dugc sir dung. 

4. Các ni dung duçic quy djnh tr l chi thi da nu không chi ht b sung 

cho các ni dung chi có t l ti thiu (Miic 2.1, 2.3, 3.2, 3.3 nu chi không ht 

duçc chi b sung cho miic 2.2, 3.1). 

5. Ngun thu khác: cOng doàn Co S1 quy& djnh vic phân b cho các 

khoãn mic chi, müc chi vá di tuçing cOng doàn CO S& duqc phép b sung ngoài 

cáC dôi tuçing dä ducic quy djnh theo Diu 6 cüa Quyt djnh nay. 

Diu 6. Chi tài chInh ti cong doàn cr s 

1. Chi trrc tip chäm lo, bão v, dào tto, bi diiO'ng, tp hun doàn viên 

và nguii lao dng. 

1.1. Chi hoat dng dai  din, báo v quyn, lqi ich hçp pháp chinh dáng 

cüa doàn viên cOng doân, ngithi lao dng: 

- Chi các hoat  dng tu vn h trçY cong doàn co sâ tham gia vâi ngu?ñ sü 

ditng lao dng xay dimg thang luong, bang luong, djnh müc lao dng, don gia 

tiên luong, quy chê trã luong, thu&ng; ni quy lao dng, quy ch, thOa thun 

khác; thuong hxcrng tp th, k k&, ph bin và giám sat vic thrc hin thOa uâc 

lao dng tp the; dOi thoai vi ngui sü dng lao dng d giãi quyt các van de 

lien quan den quyn và lqi ich cüa ngi.thi lao dng; tham gia xây dçrng các ch 

4 



d chInh sách cüa Nhà nithc có lien quan dn quyn vâ igi Ich cüa doân viên 

cong don, ngrñ lao dng; giám sat vic thc hin pháp 1ut v lao dng cOng doàn 

- Chi cic hott dng tu vn cho nguii lao dng v pháp 1ut lao dng, cong doàn, an 

toàn v sinh lao dn& &io hiêm xâ h bâo hiêm y te và pháp lut kl* có lien quan den quyên 

và lgi ich hçp pháp, chinh dng cia nguèi lao dng. 

- Chi các boat dng tu vn bão v can b cOng doàn co si bj ngi.thi sir 

dung lao dng phân bit dôi xr vi l do thành lip, gia nhp hoc hoat dng cOng 

doàn. 

- Chi các hoat dng khâi kin, tham gia giãi quyt tranh chp lao dng t.p 

th và tranh chap lao dng cá nhân. 

- Chi các hoat dng gillp cong doân Co sâ th chüc, länh dao  dInh cong 

theo quy djnh cüa pháp lut. 

- Chi các hoat dng phông chng cháy n, an toàn v sinh lao dng, bào 

v môi trtthng theo Lut An toàn v sinh lao dng thuc trách nhim cUa to chüc 

cOng doàn. 

- Chi các hoat dng t chirc hi thào chuyên d v quan h lao dng; các 

hInh thüc tuyên truyên, phO bin pháp lust lao dng, cong doàn, bão hiêm xà 

hi, bào him y t, bào him tht nghip, an toàn v sinh lao dng; ttp huân bOi 

duOng kin thüc cho nguii lao dng v an toàn v sinh lao dng. 

1.2. Chi h trg du ljch, nghi duong. 

Ph& hçip vri co quan, t chüc, doanh nghip tham gia kinh phi d t chirc 

cho doàn viên cOng doàn và ngi.thi lao dng di du ljch, nghi duOng. 

1.3. Chi thäm hOi, trg cp. 

a) Chi thäm hôi doàn viên cOng doàn. 

- Chi thàm hOi doàn vién cOng doàn m dau, thai san, tai nan,  gia dInh có 

viêc hiêu (cha, mc dé hoc ben vg, ben chông; vg; chng; con) và vic hi, vic 

hieu cüa doàn vien cOng doàn. 

- Chi thàm hOi, tang qua cho doàn viên nhân djp l, t&...; ngày thành 1p 

to chüc Cong doàn 28/7; tang qua sinh nht cho doàn viên cOng doàn; tang qua 

cho can b cOng doàn khi thOi không tham gia ban chAp hành cOng doàn co so. 

b) Chi trg cAp doàn viên cOng doàn và ngi.thi lao dng. 

Chi trg cAp cho doàn viên cOng doàn và ngui lao dng gp khó khän do 

tai nan  lao dng, tai nan  do rüi ro, bj ânh huâng do thiên tai, djch bnh, bOa 

hoan, mac beth hiêm nghêo, ãnh hung chat dc màu da cam gay tOn that ye 

sirc khOe hoc tài san. 

Mirc chi thàm hOi, trg cAp cho doàn vien cOng doàn và di tugng không 

phâi là doàn viên cOng doàn do cOng doàn CO S quy djnh. 
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1.4. Chi dng viên, khen thithng 

- Chi tin thithng kern theo các hInh thüc khen thu&ng cho can b, doàn 

viên cong doàn. 

- Chi khen thithng nguYi lao dng dat  thành tIch xu.t sc trong cOng tác. 

- Chi khen thung con cüa doàn viên cong doàn và nguôi lao dng dat 

thành tIch tiêu biu trong hçc tp và rèn luyn (giOi, xu.t sc) tüy trng dcn vj, 

ban chap hành cong doàn co si ban hành quy djnh ci th v di tuçrng con doàn 

viên, nguôi lao dng duçc khen thithng. 

- Chi phi hçp t chirc hoat dng nhn ngày Qu& t tbiu nhi, Tt Tmng thu. 

- Chi khen thithng hoat dng chuyên d, khen thithng cong tác thu tài 

chInh theo quy djnh cüa Tng Lien doàn. 

1.5. Chi dào tao 

- Chi thu lao giàng viên, bi duô'ng hçc viên, nuâc ung, tài lieu, thué hi 

trithng, trang thiêt bj phiic v1i lap hçc và các khoàn chi hành chInh khác cüa các 

lap bôi duOng tp huân k näng nghip vii do cong doàn c sa th chüc. 

- Chi tin mua tài lieu, tin cong tác phi cho doàn viên cong doàn va 

nguôi lao ctng do cong doàn ci sO cir di dir các lap bi duöng nghip vi. 

- Chi phi hçip t chi'rc h9c b tue van hóa, k näng ngh nghip cho 

ngiiai lao dng. 

- Chi h trçr cho nü có con dithi 36 tháng tui dtxçic cong doàn ca sa ci:r 

tharn gia các lap dào tao,  tp hun. 

2. Chi tuyên truyn, 4n dng doàn viên và ngithi lao dng 

2.1. Chi tuyên truyn, 4n dng. 

- Chi mua sách, báo, tp chi, n phm cüa th chüc cOng doàn nhu: Báo 

Lao dng, Tp chI Lao dng và Cong doàn, Chuyên d An toàn v sinh lao dng 

và sách, n phrn cüa Nhà Xut bàn Lao dng... phc vii cho cong tác tuyên 

truyn, giáo dc cüa cOng doàn cci sâ. 

- Chi cho cc hoit dng tuyen tmyn giáo dic chInh tij tr tirOng, pháp lut chung và 

vic bce tp, lam theo s tuOng, do due, phong each HO Chi MinK 

- Chi tin giy, but, thu lao cho các boat dng tuyen truyn tren bang tin, 

phát thanh, báo tung, mang thông tin cüa cOng doàn ca sa. 

2.2. Chi phát trin doàn viên cOng doàn, thành 1p  cong doàn Ca s, xay 

dirng cOng doàn cci sâ vftng manh. 
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- Chi tuyên truyn gii thiu v th chüc cong doàn, Diu 1 Cong doàn 

Vit Nam; lam vic, trao dM vâi ngii?i sir diing lao dng v boat  dng cong 

doan, phát trin doàn viên, thành ltp cOng doân Co sâ. 

- Chi bi dithng lam ngoài gi cho doàn viên cOng doàn, ngui lao dng 

và can bO cong doàn trirc tip gp gO', tuyên truyn, 4n dng ngithi lao dng 

tham gia t chüc cong doàn. 

- Chi t chüc kt nap doàn viên, thânh 1p ra mt cOng doàn Co sO', khen 

thithng cho các Ca nhân có thành tIch xut s.c trong vic 4n dng thành 1p 

cong doân co sO'. 

- Chi các boat  dng xay dimg cOng doàn co sO' vüng manh;  dánh giá phân 

l°ai doan viên; phân loai cong doân b phn, th cOng doàn; t chic bi thrO'ng 

cho cOng doàn b phn, t cOng doàn v boat dng xây dimg cOng doàn Co sO' 

vCrng math,  khen thuO'ng xây dirng cong doàn vftng manh. 

- Các ni dung chi phát trin doàn viên cOng doàn, thành 1p cOng doàn co 

sO', xây dirng cOng doàn co sO' vüng manh  cOng doàn dtp trên dâ chi thi cOng 

doàn cp duO'i khOng thirc hin chi. 

2.3. Chi t chüc phong trào thi dua. 

- Chi ph& hçip t chi'rc pht dng thi dua; hi ngh so' kit, tng kt thi dua, khen thuOng 

tp th, cá nhân dat  th?inb lich xut sc trong các phong ttho thi dua 

- Chi t chi.rc gp mat, tuyên throng tp th, cá nhân din hInh, tiên tin 

trong các phong trào thi dna, các boat  dng chuyên d cüa cOng doan. 

- Chi t chirc hi thi can bO cOng doàn giOi. 

2.4. Chi tO chic boat dng van boa, th thao. 

- Chi h trg boat  dng phong trào xây drng don vj van boa; phOng chng 

t nn xã hOi  cho doàn viên cOng doán và nguO'i lao dng; chi h trV cho nguO'i 

lao dng tham gia các hoat dng van boa, th thao; chi khen thithng tng két 

hoat dng van boa, th thao, phOng chng t nn xä hi cüa cOng doân CO SO'. 

- Chi h trçi mua stm phuong tin hoat dng van boa, van ngh, th thao. 

- Chi bi duO'ng cho Ban th chirc, 4n dng vien, din viên tham gia hi 

din van ngh, thi d.0 th thao do cOng doàn co' sO' va cOng doàn các cp trén co 

7 



sâ t chüc; chi khen thithng tp th, cá nhân dat  giài trong các cuc hi din, hi 

thao do cong doàn co s t chirc. 

2.5. Chi tuyên truyn các hoat dng ye giâi và bmnh ding gii. 

- Chi cho các hoat dng tuyên truyn v giâi, bInh ding giâi và lng ghép 

gi9i các boat dng v dan s, sirc khOe sinh san, k hoach hóa gia dInh, phông 

chng bao  lirc gia dInh. 

- Chi h trçi mua d dung, thi& bj mu giáo, nhà tré tai  dcm vj (nu có); h 

trq doàn viên và ngu?i lao dng có con gui nhà tré, bce mâu giáo. 

- Chi tuyên truyn, t chirc hoat dng nhân ngày Quc t ph%i nü 8/3, ngày 

Phii nü Vit Nam 20/10, ngày Gia dInh Vit Nam 28/6, ngày Qu& t Hanh  phüc 

20/3, ngày Dan s 26/12. 

- Chi hot dng cüa Ban Nü cong qun chUng, Câu lac bO nft cong co sâ, 

hOi thi can b nit cong giOi, hi thi chuyên d nit công, phong trâo thi dua giOi 

viêc nuOc dam viêc nhà. 

2.6. Chi dai  hôi cong doàn co sâ, nghiêp doàn, bao gm: trang trI, khánh 

tit, in tài lieu, bi duO'ng di biu, nrnc ung, các hi nghj... 

3. Chi quãn l hành chInh 

- Hi nghj ban chp hành, ban thuing vi cong doàn cc s, nghip doàn, 

cOng doàn c si thành vien, cong doàn b phn. 

- Chi mua van phông phm, tài san, diving ci1 lam vic, sita chita nhO van 

phông lam vic cüa cong doàn, tin buu phi, thông tin lien lac,  cOng tác phi, 

nuâc ung, tip khách, phi phát sinh tai  ngân hang ncii cOng doàn ca s& m& tài 

khoán giao djch. 

- Chi phuo'ng tin vn tãi: thuê phucing tin 4n tâi, phi, l phi cu phà... 

4. Chi hscing, phi cp và các khoãn phâi np theo hwng: 

Luong, phi cp và các khoân phai np theo luong cüa cong doan co sâ 

thirc hin theo Quy& djnh s 3226/QD-TLD ngày 20 tháng 9 näm 2021 cüa 

Doàn ChU tjch Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam v vic ban hành Quy djnh 

ch d phii cp can b cOng doàn. 

5. Chi khác: 

- Chi phi hqp boat dng vi các T chüc ChInh trj - Xã hi khác... 
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- Chi cho các cong vic hoàn thin các thu tiic d doàn viên u'u t1i duçic 

k& np Dãng Cong san Vit Nam. 

A A A A 9 9 A 9 

Dieu 7. Phan biçt m9t so khoan chi cua cong doan co' so' 

1. T chirc phong trào thi dua, hQc van hóa, hoat  dng van boa, th thao, 

tham quan du ljch, phüc 
lvi, 

trq cap, h trq các ngày l cüa ngi.thi lao dng va 

chäm lo, t chüc các boat dng cho con cUa ngui lao dng là trách thim cüa 

chü doanh nghip, thu tru&ng co quail, don vj sü dung qu5' phUc 1ci, qu5 cüa cci 

quail, dcm vj d chi theo Diu 24 Lut Cong doàn 11am 2012. 

2. Phuorng tin hott dng cüa cOng doàn co sâ do chü doanh nghip, thu 

truâng các Co quan, don vj có trách nhim cung cp (khong thu tin) theo Diu 

24, Lut Cong doàn näm 2012. 

3. Tthchnhiêmchithunh ngthemchocánb Ongdoàncfiadoanhnghip: 

- Tin lucmg trà theo kt qua san xut kinh doanh di vâi can b cOng 

doàn chuyên trách trong doanh nghip nba nuic do doanh nghip chi trà 

theo Khoàn 5, Diu 24 Lut COng doàn näm 2012; Quy djnh cüa Bail BI thu 

Trung ucrng và hurng dil cüa Co quan chirc ilàng. 

- Tin luong trâ theo kt qua san xut kinh doanh di vâi can b cong 

doàn chuyên trách khu virc ngoài nhà nuâc thirc hin theo thOa uc lao dng tp 

th, quy ch chi tiêu ni b cüa don vj. 

4. Phii cp kiêm nhim cüa chü tjch cOng doàil co s ilêu nguOn khác dã 

chi thI tài chInh cOng doàn không chi. 

5. Hoat  dng cUa Bail Thanh tra than dan, boat dng bInh ding giói Va vi 

sir tin b cüa phii nct, boat dilg k hoach  boa gia dInh, boat dilg xây drng di 

song van boa cong nhân a các khu cong nghip do doanh nghip, Co quail, don 

vj chi theo quy dijnh cüa Nhà nuâc và CáC co quan chuc nàng lien quail. 

Diu 8. Quãn 1 tài san ti cong doàn co' sO' 

Cong doàn co sâ thirc hin vic quãn l tài san theo quy djnh cUa pháp 

lut và Tng Lien doàn. 
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TM. DOAN CHU TICH 
HU TICH 

uyn EDInh Khang 

Chtro'ng III 

KIEM TRA, GIAM SAT, KHEN THIIUNG vA XI LY VI PHAM 

Diu 9. Quãn 1, kim tra, giám sat tài chinh, tài san cong doàn 

1. Quân 1 tài chInh, tài san cong doàn ca s thirc hin theo quy djnh pháp 

lut hin hành và các Quy& djnh cüa Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam. 

2. Du toán, quy& toán thu, chi, quân 1 tài chInh cong doàn Co sâ phâi 

cong khai theo quy djnh cüa Tng Lien doàn. 

3. Thu, chi, quãn 1 tài chInh, tài san cong doàn Co sâ phâi duçic phãn ãnh 

dy dü vào s k toán và chju sir giám sat cüa doàn viên cong doàn và ngi.thi lao 

dng tai  don vj. 

4. Uy ban Kim tra cong doàn Co sâ có trách nhim kim tra vic xây 

dirng, thirc hin dir toán, quy& toán thu, chi, quân 1 tài chinh, tài san cong doàn 

cci sâ hang nàm. 

Diu 10. Khen thtrng và xtr I vi phtm 

- Cong doàn co sâ, can b, doàn viên cOng doàn thirc hin t& Quy djnh 

nay duc khen thu&ng theo Quy ch khen thithng cüa Tng Lien doàn. 

- Cong doàn Co sâ, can bO,  doàn vien cOng doàn có vi phtm trong vic 

thu, chi, quàn l tài chInh, tài san cOng doàn thy müc d vi phtm sê bj xr l theo 

quy djnh cüa pháp lutt và cüa Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam. 

No'i nlzâ,,: 

-BanDân4nTW; 

- Van phông TW Dãng; 

- Van phèng ChInh phü; 

- Bô Tài chInh; 

- UBXH, UBTC-NS cUa Quôc Hi; 

- Các die UV DCT TLD; 

- Các LDLD tinh, thành phô; 

- Các CD ngành TW và tuong duxmg, 

CD TCTy trrc thuc TLD; 

- Các Ban, dan vj true thuôe TLD; 
-Luu:VT TC. 

10 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10

