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Ha N5i, ngayAOtháng nám 2020

CIIU'ONG TRINH
THT)'C HANTI TIET KLM, CHONG LANG PIJI
CUA TONG LIEN DOAN LAO DQNG VI1T NAM NAM 2020

Can ctr Quyt djnh s 166/QD-TTg ngày 23 tháng 1 näm 2020 cüa Thu
tuàng Chinh phü v vic ban hành Chucnig trInh tng the cüa Chinh phü v thrc
hành tit kim, chng lang phi nàm 2020; Thông tu so 129/2017/TT-BTC ngày
04 tháng 12 nm 2017 cUa 13 Tài chInh v quy djnh tiêu chun dánh giá kêt qua
thc hành tit kim, chông lang phI trong chi thithng xuyên; Cong vn so
23321BTC-PC ngày 03 thong 3 näm 2012 cüa B Tài chInh ye vic xây dirng và
thrc hin Chuo'ng trinh thirc hành tit kim, chng lang phi nm 2020, Tng
Lien doãn Lao dng Vit Nam xây dirng Chucing trInh THTK, CLP nàm 2020
vth các ni dimg ci th nhu sau:
I. MUC TIEU,

Eu CAU, NHIEM VJ TRQNG TAM NAM 2020

1. Miic tiêu
Mic tiôu cüa thrc hành tit kim, chng lang phI (THTK, CLP) nm 2020
là nãng cao hiu qua THTK, CLP nhm phát huy cao nhât mci ngun lc tài
chInh, tài san và nhãn ltrc cüa tê, chüc cong doàn, gop phãn thc hin thng lçii
nhim vi chInh trj cüa to chirc Cong doàn; phông ngra, ngàn chn và dy lüi các
hin tuçmg lang phi; thc hin hiii qua dông b các giái pháp THTK, CLP trong
mci hoat dng trén cci s& các miic tiêu, yêu cu và các nhim vii d d ra ti
Chucing trinh tng th cua ChInh phü v THTK, CLP nm 2020.
2. Yêu cu
- THTK, CLP cüa các cp cong doãn phâi gân vth các chi tiêu chü yu
trong kê hoch cong tác nàni 2020, phi hçTp vài t1rng dan vj, barn sat chü
truong, djnh huàng cüa Dâng, Nhà mthc; xác djnh THTK, CLP là nhim vi
trçng tarn cUa các cp cong oàn trong toàn h thông gãn vói trách nhim cüa
nguô'i dirng dâu và phâi duçic thirc hin dàng b, toãn din trên mi lTnh vrc.
- THTK, CLP phài g.n vyi các hot dng phông chng tham nhfing, thanh
tra, hem tra, kim toán, cãi each hành chlnh, sAp êp to chüc b may cüa h
thng cong doàn, phài xác dnh THTK, CLP là nhim v thu&ng xuyên, lien tic
cüa các cp cong doãn vâi sr thain gia cüa t.t cã. can b, cong ch'(rc, .viên chirc
và ngithi lao dng.
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3. Nhim vii tr9ng tam
- Thrc hin hiu qua, thc chat THTK, CLP trong sir ding các ngun lirc
cUa to chrc cong doàn, siêt cht k5' 1ut, k ctroiig tâi chinh, thng ci?mg quãn 1
thu; thrc hin quyt 1it các giãi pháp ch6ng tht thu. Tip We ci câu lai chi tài
chInh cong doàn theo hiiâng hiu qua, bn vfng. COng khai, minh bach và thrc
hin trit dê tit kim ngay tii khâu du thc hin nhim vil; chü dng sp xp
các khoãn chi và thr tr iru tiên th1rc hin các nhim vi theo müc d cp thit,
quan tr9ng và khâ nãng trin khai thc hin; chi ban hành mó'i ehInh sách, d an,
nhim v11 mói khi thrc sir can thth và Co nguôn dam bâo; chU dng dir kin dy
dü nhu câu kinh phi thic hin các chInh sách, ch d, nhim vi mOi dã duc cp
cO thâm quyên quyêt djnh. Bâo dam anninh, an toãn ngun tài chInh cong doãn.
- Thc hin quãn 1, sir diing tài san cong theo th'ing quy djnh tai Lu.t
Quãn 1, sü dmg tài san cong nm 2017 gop ph.n chng lang phi, th.t thoát,
tham nhüng.
- THTK, CLP cüa t chüc cong doàn các c.p tip tiic gn vOi di moi, sp
xep to chuc ho may cua he thông cong doan tmh gon, hoat dông hiêu luc, hiêu
qua va phu hcrp voi the che kmh te th truong dnh huong xa hçi chu nghia. Tnen
khai quy& 1it cong tác s.p xp, t chic lai các dan vj sir nghip cOng doãn bâo
dam tinh gçn, cO ca cau hçrp 1, có nàng 1c ttr chü, quãn tij tiên tiên, hoat dng
hiu qua. Tinh giãn biên ch gn vâi ca cu la, nang cao cht luqng di ngü can
b, cong chüc, viên chrc d sir ding hiu qua chi th'irOng xuyên ci'ia tài chmnh
cong doàn và ngân sách nhà nurc h trçi, gop phan câi cách chinh sách tiên luang.
II. MQT sO
CAC LINH VUC

cm TIEU TIET KIM,.CHONG LANG Pill TRONG

THTK, CLP phái ducic thirc hin trén tt cã. các lTnh vrc theo quy dnh
cüa Lu.t THTK, CLP, trong do tp trung vào mt s lTnh virc c11 th sau:
- -- -

-

djnh cüa c.p có thm quyn v vic giao dir toán tài chinh cong doàn näm 2020.
Giàm t.n su.t và that ch.t các khoãn kinh phi to chrc hi ng1ij, hi thão, t9a
h
dam, h9p, cong tac phi, chi tiep khach, khanh tiet, to chuc le h91, le ky mm,
ph.n d.0 tit kim 12% so vài dir toán duqc c.p có thm quyn phê duyt. H?n
ch b tn kinh phI di nghiên ciru, khâo sat nuóc ngoài; phãn dâu tiêt kim 15%
chi doân ra, doàn vào sc vâi d toán thrçic cp có thm quyên phê duyt.
S

A

A

A

A

- Ti& kim trong quãn l, si'r ding kinh phi nghiên ciru khoa hçc, không
d xu.t, phê duyt các d tài nghiên thu khoa h9c có ni dung trüng l.p, thiêu
tinh khã thi, chtra xác djnh ducic ngun kinh phi thirc hin. Tmg buâc chuyên
vic b trI kirih phi hoat dng thtring xuyên sang thirc hin phuang thüc dt
hang, giao nhim vi nghiên ciru; thic hin khoán kinh phI ngJiên thu khoa h9c
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dn san ph.m cui cilng. Thirc hin cOng khai v ni dung nhim vi khoa hçc
và cong ngh theo quy djrih cüa pháp lust.
2. Di mói h thng t chrc và quãn 1'; nãng cao cht luqng, hiu qua hot
dng don vj sr nghip cong doàn theo tinh thn Ngh quyêt so 19-NQ/TW ngày
25 tháng 10 nm 2017 cüa Hi ngh lan th(r 6, ]3an Chap hành Trurig ucing Dàng
khóa XII. Timg buâc chuyn tir h trçl cho các dcin v sii ng1iip cong doàn sang
h trçi trirc tip cho d6i tuçing chInh sách khi sü diing djch vii sir nghip cong co
bàn, thit yu; ehuyn tr h trq theo eo chê cap phát bInh quân sang co chê dt
hang, giao nhim vi.i cung cap djch vlj; D6i vài giá djch vii sir nghip cOng không
si.'r d'çing tài chmnh cong doàn thI giao quyên tr chU cho các don vj cmg frng djch
v'ii t'çr quyk djnh theo nguyen tc bão dam bü d.p chi phI và Co tIch lily, tth các
dch vi cong nhà ntröc phâi quãn 15' giá theo quy djnh pháp lut ye giá.
3. Tip ti1c trin khai dng b Lut Quân 15', sCr dicing tài san cong nm 2017
và các van bàn htró'ng dn nhim nãng cao hiu qua quãn 15', sir diing tài san cong
doàn Va khai thác hçrp 15' ngun lc tü tài san cong doàn; Day manh thirc hin vic
sp xp 1?i, xr 15' nhà d.t cüa các co quan, t chirc, don vj, doanh nghiip theo quy
djnh tai Nghj djnh s 167/2017/ND-CP ngày 31 tháng 12 nm 2017 cüa Chinh
phü quy dnh vic sap xêp lai, xir 15' tài san cong và Nghj djnh süa dôi, bô sung
Nghj djnh s 167120171ND-CP ngày 31 tháng 12 nàm 2017; Clii thj s 27/CTTTg ngày 25 tháng 8 näm 2014 cüa Thu tithng ChInh phil v vic tang cung
cong tác quãn .15' the tru sâ, CC cci S& hoat dng sr nghip dam bão hiu qua, chit
chê, cong khai, minh bach, tránh tht thoát, lang phi tài san cOng. Clii sü dçing tài
san cong döàn vào mllc dIch cho thuê, kinh doanh, lien doanh, lien k& trong các
tnrông hqp duçic pháp lut quy djnh, có D an duçrc cap có thm quyn phê duyt
và phãi dam bâo theo các yêu c.0 quy djnh tai Lust Quãn 15', sil ding tâi san cong
và van bàn hi.ràng dn nhim phát huy cOng sut và hiu qua sü dung tài san; Kiên
quyt châm düt, thu hOi tài san cOng doàn si'r ding vào miic dIch kinh doanh, cho
thuê, lien doanh, lien ket khOng ding quy djnh.
4. Thrc hin mua sm tài san theo th'ng tiêu chu.n, dnh mile và ch d
quy d.nh dam bâo ti& kim, hiu qua. Xác djnh ci th tirng di ttiçvng diicic
trang bj tài san; dOng thyi xác djnh cong nàng sü dçing cüa tài san dê trang bj
cho nhiu d& tllqng ding chung phil hcip v&i chüc nang, thim vi và thirc t &
tilng co quan, don vi, tránh lang phi trong viêc trang bj, mua sm tài san; thirc
hin nghiêm quy djnh cila Chinh phü ye khoán xe công, to chüc sp xp, xil 15'
xe ô to dam bâo tiêu chu&i, dinh mile theo &ing Nghj djnh s 0412019/ND-CP
ngày 11 tháng 01 nam 2019 cüa ChInh phü quy djnh ye djnh müc sü diing xe ô
to và dam bâo theo dung miic tiêu cüa Clii th s 3 1/CT-TTg ngày 02 tháng 11
nàm 2016 cüa Th tu&ng ChInh phU.
5. Trong quãn 15', sil dig lao dng và thii gian lao dQng: tip tic di
m&i, sap xp t chüc b may ca h thông chinh trj tinh gn, hiu lc, hiu qua;
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tinh giãn biên ch g.n vài Ca c.0 lai và nãng cao cht lucrng di ngü can b,
cong chüc, viên chüc, ngu&i lao dng theo Ngh quyt s 1 8-NQ/TW, Nghj
quyêt so 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 nm 2017 cüa Hi nghj ln thtr sáu Ban
Chap hành Trung ucrng Dãng khóa XII. Quãn 1 ch.t chê thai gian lao dng,
kiêm tra, giám sat chat ltrçing và darn bâo hiu qua cong vic c'ia cáii b, Cong
chirc, vién chi.rc và ngithi lao dng & dan vi.
III. GIAJ 1'RAP THTJ'C I{IN M1JC TIEU.
1. Tang cu&ng cong tác länh dao, chi dao v THTK, LP ti các ca quan
cong doãn, Thu lnr&ng các dan vj trong phm vi quãn l cüa mInh có trách
nhim chi dao thông nhât vic thc hin các mlic tiêu, chi tiêu THTK, CLP näm
2020; xây dirng kê hoach thirc hin c1i the các mic tiêu, chi tiêu ti& kim cho
trng linh viic gn v&i cOng tác thanh tra, kiêm tra thu&ng xuyên; phân cong rô
rang trách nhim cüa trng cci quan, th chirc, dan vj; dua kt qua THTK, CLP là
tiêu chI dê dánh giá cong tác thi dua, khen thithng và b nhim can b, cong
chirc, viên chüc. Tang clz&ng vai trô, trách nhim cüa ngu1i dng dau dan vj
trong vic lãnh dao, chi daQ th chIrc, trin khai THTK, CLP ti dan vj.
2. D.y m?nh cong tác tuyên truyn, giáo di1c nang cao nhn thüc trong
THTK, CLP; tang cix&ng thông tin, phô biên pháp lu.t v THTK, CLP và các
chü truo'ng, chInh sách cüa Dãng và Nhà nuOc có lien quan den THTK, CLP vói
các hInh thüc da dng nhm nãng cao, thong nht nhn thüc, trách nhim v
mic tiêu, yêu cu, nghTa cüa Cong tác THTK, CLP di vói các ca quan, doanh
nghip, t chi'rc, Ca nhãn thuc t chüc Cong doàn.
3. Nguii dung d.0 dan vj sr diing tâi chInh cong doãn phài thirc hin
trách nhim cOng khai theo dimg quy djnh cüa Lust THTK, CLP; trong do, chü
trQng thrc hin cong khai vic sü di.ng tâi chInh cOng doàn và các nguôn tài
chinh ducic giao. Thc hin cong khai hành vi lang phi, kêt qua xi'r 1 hành vi
lang phi theo quy djnh.
4 DymnhcOngthctha tra, kirntravic xây dg và thc hin
Chi.wng trInh THTK, CLP t.p trung vào mt s ni dung tr9ng thm, lTnh vtrc
trç)ng dim: Quan 1, sir diing dt dai; TInh hInh triên khai thirc hin cac dir an du
ti.r cOng; Quàn 1, si'r dung tri1 s& lam vic, nhà Cong vi; Mua sam, Irang bj, quãn
l, sCr ding phucing tin di li; trang ,thit bj, lam vic; Cong khai quy ho.ch theo
quy dinh cüa pháp lut v quy ho.ch, cong tác tuyn dmg, b nhim can bO, cong
chüc, vien chirc; Sfr dung tài san cOng vào mI1c dIch kinh doanh, cho thuê, lien
doanh, lien kk Di vài nhüng vi phm duqc phát hin qua cong tác thanh tra,
kim tra, thu trur&ng don vj phãi khAc phiic, xCr l hoc dê xuât, kiên ngh co quan
có thm quyn cO bin pháp xü l. Thc hin nghiêm các quy dinh cüa pháp lut
v xr l vi phm di vài nguôi drng d.0 Ca quan, don vj dê xày ra lang phi.
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5. Tang clx&ng cong tác chi do vic thirc hin câi each hành. chInh cüa các
cp cong doàn gn vó'i THTK, CLP trong các linh vrc; th'çrc hin có hiu qua hin
dai hoa quan ly hanh chinh nha nuac thông qua viêc hoan thiên va day manh hoat
dng cüa mng thông tin din tü hành chinh cüa dan vj trên Internet. DOi m&i
phucing thirc, l 1i lam vic, nang cao thrc trách nhim, tinh than phiic vçi cüa
can b cong chüc và ngui lao dng t?i dan vj. XCr 1 dirt dim các phãn ánh ye
cci ch& chInh sách, thU tiic hành chinh và cQLp nh.t, cong khai kt qua tip nhn,
xU 1 kiên nghj trên Cong Thông tin din tCr cUa các co quan cOng doàn.
IV. TO CHI5C THT)C fflN
1. Thithng trirc Doàn Chü tjch TLD và các ban chuyên mon cüa Co
quan Tang Lien toàn Lao dng Vit Nam
1.1. Thtrông tryc Doàn Chü tjch Tng Lien doàn
- Huàng dn cac cp cong doàn trin khai thirc hin t& các ni dung v
THTK, CLP trong h thng.
- Phi hcip vâi M.t trn Th quc Vit Nam và các t chüc chInh trj hi tiên hành các hot dng giám sat và phãn bin xä hi theo quy djnh cüa pháp
lut nh.m phông ngra, ngan chn và du tranh vâi các hành vi lang phi.
- Länh d.o, chi do các ban, dan vj trirc thuc Tng Lien doân trin khai
thiic hin t& các ni dung v th1rc hành tiêt kim, phông, chông lang phi.
.x
1.2. Uy ban kieni
tra

- Là co quan tip nhn và d xut xir 1 các thông tin phàn ánh, t giác cüa
các Co quan, t chirc v v.n d lang phi thông qua dan thu phán ánh...
- Phi hçip vii các ban, don vj trong co quan thammuu giUp Thuing trrc
Doàn Chü tjch T6ng Lien doàn trin khai cong tác thrc hành tiêt kim, phông,
chng lang phi.
- Ph bin, tuyên truyn k hoach và chucrng trInh hành dng v cong tác
thrc hành tit kim, phông, chng lang phi.
Biên son, phát hành các tài lieu tuyên truyn pháp 1ut v thirc hãnh tit
kim, phông, chng lang phi.
1.4. Ban T chü'c
- Tham mu'u Thuing trt1c Doan ChU tjch Tng Lien doàn rà soát, hoãn
thin các quy ch& quy djnh v cong tác t chüc b may và can b nhim dam
bào tinh gçn, hiu hrc, hiu qua.
- Tham mixu v cong tác t chüc b may, can b trong Co quan Tng Lien
doãn; cOng tác nhãn s1r cong doàn các cp.
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1.5. Ban Tài chInh
Tham mini Thix&ng trrc Doàn Chütjch Tng Lien doãn rà soát, hoàn
thin các quy djnh ye cong tác si diing tài chIrth, tài san cong doân nhim quân
l chit ch và có hiu qua ngun tài chinh cong doân, tránh that thu, lang phI tài
chInh cong doàn.
1.6. Các ban khác cüa Tang Lien oàn
Can cir vào chi'rc nng, nhirn v1 cüa ban mInh, chü dng tham mini giüp
Thuông tnrc Doàn ChU tjch thrc hin tot cong tác thc hânh tit kim, phông,
chng, lang phi.
2. EMi vó'i lien doàn lao dng các tinh, thành ph cong doàn ngành
TW, cong doàn Ting cong ty tric thuc Tng Lien doàn
- Can cir vào chuang trinh nay và huàng dn cüa Tng Lien doan, Lien
doàn Lao dng các tinh, thành ph; Cong doàn ngành TW và tuang &rmig;
Cong doãn Tng cong ty trrc thuc Tng Lien doàn xây drng Chucmg trInh
THTK, CLP nàm 2020 và chi dao hii&ng dn các cp dithi thiic hin;
- To chüc tuyên tuyên, quán trit các nghj quy&, chi th cüa Dãng, pháp
1u.t cUa Nba nuic và chinmg trmnh, k hoach cüa Tng Lien doàn ye cong tác
THTK, CLP dn các cap cong doàn.
- Phi hqpcht chè vâi các cc quan hfiu quan tuyên truyn 4n dng can
b, doàn viên, cOng nhân viên chirc lao dng tham gia cOng tác THTK, CLP; kjp
thii phãn ánh v các hành vi, vi1 vic có du hiu lang phi; trrc tip phát hin,
du tranh, ngän chn các biu hin lang phi ô các cap.
3. Các don v tric thuc Ting Lien doàn
Can cir vào chucmg trInh và hu&ng dn cüa Tng Lien doàn, các don vj
chü dng xây dimg k ho.ch d trin khai nghiêm tüc, có hiu qua cong tác
-THTK,CLP; dcaovaitrô trách nhiimcüa ngu&i dirng- d.u&mvj- trongvic
t chüc thrc hin cong tác THTK, CLP.
4. Ch d thông tin, báo cáo
Các Lien doãn Lao dng tinh, thành phá; Cong doàn ngãnh TW và tuang
&nmg; Cong dQàn Tng cong ty trrc thuc Tng Lien doàn và các Ban, dcin vj
trirc thuc Tng Lien doàn thiic hin nghiêm ch d thông tiii, báo cáo gui ye
Tng Lien doàn d thng hqp báo cáo Doàn Chü tjch TOng Lien doãn.
Báo cáo THTK, CLP nam 2020 cn nêu rô k& qua th%rc hin tirng chi tiêu
ti& kim, giâi pháp dã dt ra, có so sánh v&i kt qua thrc hin cUa nam truâc;
kt qua. chm dim cong tác THTK, CLP trong chi thu?rng xuyên theo ph'ii h?c
dInh kern Chuong trinh. Báo cáo dánh giá kt qua và kt qua. ch.m dim cOng
tác THTK, CLP näm 2020 cüa các don vj g1ri ye Tong Lien doãn (qua Ban Tài
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chInh) truóc ngày 15/01/2021 d tng hçip báo cáo Thung trirc Doàn Chü tjch
và Bô Tài chInh.
Trên day là Chucmg trInh THTK, CLPnàm 2020 cüa Tng Lien doân Lao
dng Vit Nam. D& nghj các Lien doàn Lao dng tinh, thãnh phô; Cong doãn
ngành TW và twing duang; Cong doàn Tng cong ty trirc thuc Tong Lien doãn
và các Ban, don vj trrc thuQc Tng Lien doàn nghiêm tc tri&n khai thrc hin.I.
TM. DOAN CIIIJ T!CHIV'
Noinhân:
- B Tài chinh (Thanh tra bt) (b/c);
- Dãng doãn T6ng Lien doàn (b/c);
- Các Ban, dcin vj tri,rc thuc Tng Lien doàn;
- LDLD các tinh, thãnh phô; CD ngãnh TW và
thong throng; CD Tng cong ty trirc thuc Tng
Lien doàn;
- Liru: VT, BTC TLD.

TICH
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PHU LUC DANa GIA KJT QUA THTK, CLP
(Ban hành kern theo Chuvng trInh

/CT-TLD ngày /0 thángC nãrn 2020 cza Tang Lien doàn)
Cp thi1c hin chm dim THTK, CLP

TT

Mu biu

Don vj sy

LOLL) huyn và

nghip

ti.rong duo'ng

LOLL) các tinh, CON và
ttro'ng dirong, Các don
vi trirc thuc TLD

Ghi
Tng Lien

cliii

doàn

PHIJ LVC
SO01-A

2

0

PHIJLVC
SO 01-B
PKIT LVC

PHU LIJC
S003

5

PHIJ LUC
S007

Hu&ng dn chm dim cac tiôu cM, tiôu chi thành phn danh giá kt
qua thirc hành tit kim, ch6ng lang phi frong chi thung xuyên tài
chinhcôngdoãn

8

PHJ LVC sO 01-A
BANG TIEU CHI DANH GIA KT QUA THçTC HANH TIET KIM, CHONO LANG PHf TRONG CHI
THUONG XUYEN CUA CO QUAN CONG DoAN NAM 20...
(Ban hành kern theo chwog trInh sáSSI/CT-TLD ngày b tháng 6 nám 2020 cia Tang Lien a'oan,)
STT

toi

Ni dunglTiêu chiflTiêu chI thành phn
Tng éng (A+B+C)

100

Mt s tiêu chI tit kim trong chi thu*ng xuyên
(A=I+II+III)

70

I

Kt qua tit kim mOt s6 clii tiêu ci th

55

1

Clii sách, báo, tp chI

6

2

Chi cthc phi thông tin lien 1c

6

3

Chi sir ding din

6

4

Chixng,du

6

5

Chisrdimgnuâc

6

6

Chi tt chrc hi ngh, hi thão, tça dam, h9p

6

7

Chi tip khách, khánh tiit, 1 hi, l k5 nim

6

8

Chi mua sm, sra chCa tài san, trang thit b lam vic, phucing
tin thông tin lien lc

6

9

Clii thirc hin các nhim vi dtrqc cp có thm quyn giao(bao
gôm: kinh phi thrc hin các nhim vii dt xut duqc cap có
thãm quyên giao; Kinh phi bô tn dê thirc hin các nhim vi.i
d.c thu nhtr: Kinh phi to chirc các hi nghj, bi thão quôc th
duçic bô trI kinh phi riêng; kinh phi thc hin các Dê an,
Chi.rcmg trinh di.rçic cap có thãm quyên phê duyt)

7

II

Thirc hin khoán kinh phI sü ding xe ô to dói vói các chi'rc
danh lânh cto có tiêu chuân sr dmg xe ô to khi di cong tác
theo quy djnh pháp li4t cia cap có thãm quyên (lruông hçrp
don vi, sir ding ngãn sách không có chüc danh lânh dao có áü
tiêu chuán sü ding xe o to thi duçic diem t6i da tiêu chi nay)

5

A.

fhemtir

9

DAthiichiênkhoán

5

Chua thirc hiên khoán

0

K& qua thirc hin chi tiêu giãm biên ch theo k hoach, chi
tiêu duçic cap cO thâm quyên giao

10

Thi,ic hin ding k hoch, chi tiêu theo quy djnh

10

Không thic hin dng k hoch, chi tiêu theo quy dnh

0

B.

Kt qua tit kim tng kinh phi quãn I hành chInh giao d
thic hin ch
t chü di vói co' quan cong doàn (Ioi
trir s kinh phi dã thrc hin tit kim d cäi each tin
hro'ng)

30

1

Tit kim drn5i 5% so vói dr toán kinh phi duc giao

10

2

Tit kim trên 5% dn 9% so väi d toán kinh phi thrçic giao

20

3

Tit kim trên 9% so vâi d toán kinh phi duqc giao

30

C.

Dánh giá vic thirc hin djnh mfrc, tiu chun, ch d trong
chi thirông xuyên

1

CO khoãn chi bj Kho bac nhà nuâc tir chi thanh toán do chi
sal djnh mirc, tiêu chun, ch d.

-5

2

Co khoãn chi bj cci quan thanh fra, kim tra, kim toán phát
hin chi sal djnh m'Crc, tiêu chuán, ch dO.

-5

3

CO trtimg hcip khác bj phát hin chi sal djnh mi'rc, tiêu chun,
chê dO.

-5

III

...., ngày. . . .thang....nm 20...
THTt TRTft1NG DON VI
(K ten, dóng dclii)
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PHTJ LVC sO 01-B
BANG TIEU CHf DAN}I GIA KET QUA THI,JC HANH TIET KIM, CHONG LANG PHf TRONG CHI
THLJONG XUYEN CJA DON V S1J NGHIP CONG DOAN NAM 20...
(Ban hành kern theo Ghwng frInh sá 55Z/CT-TLD ngày /0 ththng nárn 2020 cza Tdng Lien doan,)

STT

NQi dung/Tiêu chilTiêu chI thành phn

Dien ti

Tng cong (A+B+C)

100

Mt s6 tiêu chI tit kim trong chi thr&ng xuyên (A=I+I1)

70

I

Kt qua ti& kim mt s chi tiêu ci th

55

1

Chi' sách, báo, t?p chI

6

2

Chi cixâc phI thông tin lien 1.c

6

3

Chi sr dimg din

6

4

Chixng, du

6

5

Chi sü dung nuOc

6

6

Chi t chirc hOi nghj, hi thào, t9a dam, hçp

6

7

Chi tip khách, khánh tit, 1 hi, 1 k nim

6

8

Chi mua s&n, sra cha tài san, trang thik bj lam vic,
phiwng tin thông tin lien lc

6

9

Chithrc hiti cánhinfv dccpcó" thm quyên gia --------(bao ôm: kinh phI thirc hin các nhim vi dot xuât duçic cap
có thãm quyên giao; kinh hi thirc hin các Dê an, Chuang
trinh duçic cap có th.m quyên phê duyt)

II

Vic thrc hin k& hoch tinh giãn biên ch

15

1

Kt qua thc hin chi tiêi giãm biên ch sir nghip hircng
krcrng tr tâi chfnh cong doàn theo kê hoch, chi tiêu duçrc cap
có thm quyèn giao

10

Thirc hin, ding k hoach, chi tiêu theo quy ctjnh

10

KhOng thirc hin d(ing k hoach, cM tiêu theo quy dnh

0

A.

11

2

Kt qua thrc hin chni dirt s hgp dóng lao dng không
dung quy djnh trong dan vj sir nghip cong doàn (dan vj
không có hçp dông lao dng không dung quy djnh hoc dan
vi d ti.r bào dam tii chü tài cbinh thi diroc diem tôi da chi tiêu
nay): Dan vj sr nghip cong doàn ó trách nhim xây drng
kê hoch, chi tiêu giãm so hqp dông lao dQng khOng dimg
quy cljnh clê lam cn cr chãm diem chi tiêu nay.

5

Thrc hin diing k hoach, chi tiêu theo quy djnh

5

Không thirc hin &ing k hoch, chi tiêu theo quy dnh

0

B.

Kt qua tit kim kinh phi chi thirb'ng xuyên thrçrc giao
thirc hin ch d tiy chü di vói don v sir nghip cong
doàn (lo3i trfr so kinh phi dä thic hin tit kim d câi
cách tin hro'ng)

30

1

Tit kim dirài 5% so .vth dir toán kinh phi duçic giao

10

2

Tit kim trên 5% dn 9% so vâi dr toán kinh phi dtrçxc giao

20

3

Tit kim trên 9% so vài dr toán kinh phi dirçcc giao

30

C.

Dánh giá vic thl!c hin dlnh mfrc, tiêu chun, ch d
trong chi thirông xuyên

1

Co khoân chi bi Kho bc nhà rnrc ti chéd thanh toán do chi
sai djnh mic, tiêu chuãn, chê dO.

-5

2

Co khoãn chi bj co quan thanh tra, kim tra, kim toán phát
hin chi sai.djnh mirc, tiêu chuãn, ché 4.

-5

3

Cothxing hcip khác bj phát hin chi sai djnh müc, tiêu chu.n,
chêdO.

-5

...., ngày.. . .tháng....näm 20...
THU TRUNG DON Vj
(K ten, dóng d1u)

12

PHVLVCSOO2
BANG TIEU CHI DANH GIA KET QUA THC HAN}1 TT KIM, CHONG LANG PH! TRONG CHI
THIfONG XUYEN DONG CR0 LIEN DOAN LAO DONG TiNH, THANH PHO, CONG DOAN
NGANH TRUNG UONG VA TLTONG DUONG, CONG DOAN TONG CONG TY TRTIC THUQC
TONG LIEN DOAN NAM 20...
(Ban hành kern theo chuong trInh s 5J/CT-TLD ngày /0 tháng nárn 2020 ca Tang Lien doan,)
Ni dung/Tiêu chilTiêu chi thành phn

Dim ti da

Tang cong (A+B+C)

100

A

Kt ua tit kim di toán chi thirèiig xuyên (lo3i
trir so kinh phi dA thtrc hin tit kim d câi each
tien lirong)

30

1

Tit kim dirài 5% so vi.dr toán kinh phi ctucic giao

10

2

Ti&t kiêm trên 5% dn 9% so vái di toán kinh phi
dixçic giao

20

3

Tiét kim trên 9% so vói dr toán kinh phi dugc giao

30

B.

Kt qua thc hành tit kim, chEng lang phi trong
chi thirông xuyên cüa don vj di toán cp duói
trc tip

50

1

Trên 80% s dcm v dir toán cp duói trrc tip dt 80
diem trâ len

50

2

Tr 50% dn 80% s6 dcm vj dii toán cp duâi triic
tiêp dt 80 diem trâ len

45

3

Ti 20% d&i duài 50% dan vi du toán cp duri 1i-,r
tiêp dt 80 diem â len

40

4

Duâi 20% dan vj dr toán cp duâi trrc tip dt 80
diem freY len

35

C

Hot dng tuyên truyn, ph bin, kim tra,
thanh tra thi1rc hành tit kim, chng lang phi

20

I

Tuyên truy&n, ph6 bin v thirc hãnh ti& kim,
chong lang phi

10

1

Xây drng k hoch tuyên truyn, ph bin trong

5

STT

13

thrc hành tit kim, chng lang phi
2

Mrc d thrc hin k hbch tuyên truyn, ph bin
trong thrc hành tiêt kim, chong lang phi

5

II

Hot dng kim tra, thanh tra thirc hành tit kim,
chông lang phi dôi vài the don v trrc thuc

10

1

Ban hãnh lc hoch kMm tra, thanh tra thrc hãnh ti&
kim, ch6ng lang phi

4

2

Mi'rc d thc hin k hoch kim Ira, thanh tra.

6

ngày.. . .tháng....näm 20...
Tilt TRT1NG DN Vj
(K ten, dóng ddu)

14

PHVLVCS003
BANG TIEU CHf DANH GIA KET QUA TWJC HANH TIET KIM, CHONG LANG PHI TRONG CHI
THUONG XUYEN DUNG CHO TONG LIEN DOAN LAO DONG VIT NAM NAM 20...
(Ban hành kern theo Chuvg trInh sá .U1/CT-T.W ngàyfo tháng nárn 2020 ciia Tdng Lien doan)

STT

Ni dungffiêu chi/Tiêu chi thành phn

Dim ti da

Tng cong (A+B+C+D)

100

A.

Cong tác chi d3o, diu hành trong thiyc hành tit
kim, chng lang phi

10

I

Xây dung chucing trthh thrc hành tit kim, chóng
lang phi

5

1

Sr kp thôi trong vic ban hành Chucing trinh thrc
hành tiêt kim, ch6ng lang phI hang nm cüa lông
Lien doàn Lao dng Vit Nam

2,5

Trong vông 30 ngày k tir ngày Chucxng trInh thng th
v th%rc hânh tiêt kim, chong lang phi ci'ia Chinh phü
dirçrc thông qua

2,5

-

Sau tr 31 - 60 ngày k tir ngày Chtrcing trInh tng th
ye thrc hãnh tiêt kim, chng lang phi cüa Chinh phü
duçic thông qua

2

-

Sau hr 61 ngày trâ len k t ngay Chuong trinh tng
the ye thc hành tiêt kim, chông lang phi cüa Chinh
phü dtrgc thông qua

1,5

-

Không ban hânh

2

S%I phi hçip vâi Chticrng trInh tang th v thrc hnh

0
2,5

tiêt kim, chng lang phi cüa Chinh phü
-

ra müc chi tiêu thc hành tit kim, chng lang phI
trong chi thumg xuyên bang hoc cao hun cM tiêu
trong Chtrcing trinh tong thã ye thxc hành ti& kim,
chng lang phi ca Chinh phr

2,5

-

ra müc chi tiêu thirc hành tit kim, chóng lang phi
trong chi thuông xuyên thp hun chi lieu trong
Chuang trInh tng th v thirc hành tiêt kim, ch6ng
lang phi cüa Chlrih phü

0

15

III

Ban hành van bàn chi d40, diu hành v th1rc hành tit
kim, chông lang phI

5

1

Co ban hành, trong do cO ni dung chi do, diu hành
ye thc hành tiêt kim, ciiông lang phi trong chi
thtring xuyên

5

2

Co ban hành nhirng không cO nOi dung chi do, diu
barth ye thc hành tiêt kim, chong lang phi trong chi
thumg xuyên

4

3

Không ban hành

0

B.

Kt qua c th v thirc hành tit kim, chng lang
phi trong chi thir?rng xuyên

40

I

Ti& kim kinh phi.các doàn di cong tác rnxâc ngoài và
don các doàn khách nuâc ngoài vào Vit Nam t?i Tong
Lien doàn Lao dng Vit Nam

5

II

K& qua tit kim d%r toán clii thiräng xuyên (1oi tth s
kinh phi dA thc hin tiêt kim de cal cách tiên lucmg)

20

1

Tit kim duâi 5% so vói dii toán kinh phi duçic giao

10

2

0
Q
.
Tiet hem tren 5/0
den 9/o
so vcn dir toan kinh
phi
th.rcic giao

15

3

Tit kim trên 9% so vài dir toán kinh phI dugc giao

20

III

IV

5
Thirc hin khoán kinh phi sir dung xe ô to d6i vài cac
chcdanhducsCrdingxeOtôdêduadOnt1rncriâ..........
den ncri lam vic và di Cong tác theo quy djnh pháp
1ut cüa cp cO thàm quyên

Dàthchinkhoán

5

Chua thirc hin khoán

0

KAt qua thic hin clii tiêu giâin biên ch hành chInh và.
biên ch8 sir nghip hu&ng hrong tir tài chInh cong doàn
theo k hoch, clii tiêu dtrçic cp CO thm quyn giao

10

Thirc hin ding k hoach, clii tiêu theo quy djiih

10

16

Không thc hin dung k hoach, chi tiêu theo quy dnh

0

Kt qua thyc hành tit kim, chng lang phi ca
don vj dr toán cp du*i triyc tip

40

Kt qua chm dim cüa các don vj d%r toán cp duOi
tIVC tiêp

20

Trên 80% s6 don vj d%r toán cp duài trirc tip có k&
qua thirc hành tiêt kim, chông 1ng phi dat 80
diem tr& len

20

2

Tr50 %- 80% s6 don vi; dr toán cp di.rài trrc tip có
kêt qua thc hành ti& kim, ch8ng lang phI dat 80
diem trô len

15

3

Tir 20% dn dual 50% dan vi dr toán cp dual trrc
tiêp có kêt qua thrc hãnh tiêt kim, chông lang phi dt
80 dim tr& len

10

4

Dual 20% dan vi; di,r toán c.p dual trrc tip có k&t qua
thc hãnh tiêt kim, chong lang phi dat 80 diem trâ len

5

T' 1 dan vj sir nghip cong doãn thuc pham vi quãn
1 cia Tong Lien doàn Lao dng Vit Namthuc loai
hinh tr bâo dam chi thung xuyên va chi dâu tu và tir
bão dam chi thumg xuyên: Tong Lien doàn Lao dng
Vit Nam có trách nhim xay dmg kê hoch, cM tiêu
1 % don vi sir nghip cong doàn tir bão dam chi
tlnthng xuyên và chi dâu tu và dcm vi; tier bão dam chi
thu&ng xuyen dê lam can cir chain diem chi tiêu nay.

20

Thrc hin dáng k hoach, chi tiêu theo'quy djnh

20

C

D.

Không thrc hin th'mg k hoach, chi tiêu theo quy djnh

0

Ho3t dng tuyên truyn, ph bin, kim tra, thanh
tra thijc hanh tiet kiçm, chong lang phi

10

Tuyên truyn, ph bin v& thrc hãnh tit kim, chng
lang phi

5

Xây dmg k hoach tuyên 1ruyn, ph6 biEn trong th%rc
hành tiét kim, chong lang phi

2

17

2

MIre d thic hin k hoach tuyên truyn, ph biên
trong thirc hãnh tiêt kim, chong lang phi

3

II

Hot dung kim tra, tbanh tra thc hânh tit kim,
chong lang phI doi vài các don v tnrc thuc

5

I

Banhãnhkhochkimfra,thanhtra

2

2

Mlrc do thuc hiên k hoch kim tra, thanh tra.

3

ngày.. . .tháng....näm 20...
THU TRUJNG OGN Vj
(K ten, dóng ddu)
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PH1J LVC sO 07
HIYONG DAN CHAM DM CAC iiU CF, TIEU CHf THANH PHAN DANH GIA KET QUA THI)t
HANH flAT KIM, CHONG LANG PHI TRONG CHI THUONG XUYEN TAI CHINH CONG E)OAN
('Ban hành kern theo Cinrong trInh s 6lI/CT-TLD ngày(ô tháng nárn 2020 cza Tdng Lien a'oan)
STT

Tiêu chI/Tiêu chI thành
phan

CAd CHkM DIEM

Cong tác chi do, diu hành trong thrc hành tit kim, chng lang phi
Xây dirng chuang trinh thc Can cir vao ngày ban hành Quyt djnh Chrang trInh thijc hãnh
hành tigt kim, chng lang tit kim, chóng lang phi nãm dánh giá cüa clan vj. Tnthng hcxp
phi
ban hành Chirang trinh sau ngày 31/12 cüa näm dánh giá duçic
xác djnh là "không ban hành".
2

S phü hqp vci Chucmg trinh
tong the ye thrc hanh tiet
kim, chng lang phi cüa
ChInh phU

3

Ban hãnh van bàn chi dao, Can cIt vào van bàn chi d?o, dieu hành ye thc hành tiet kim,
diu hành ye th%rc hành tiet chng lang phi clia ngu?ii có thâm quyOn trong näm dánh giá cüa
clan vj. TruOng hqp ban hãnh van bàn sau ngày 31/12 cüa näm
kim, ch6ng lang phi
dánh giá dirçic xác djnh là "không ban hànhu .

TInh dirn trên cci s& so sánh gifta rnirc chi tiêu thc hành tit
kiem, chong lang phi trong chi thtrcmg xuyen, quan ly va six
dicing lao dng nêu tai Chi.rang trinh thc hành tiêt kim, chông
lang phi cüa clan v vâi chi tiôu tirang 1mg tai Chuong trinh tong
th ye thirc hãnh tit kim, chng lang phi cüa ChInh phü nam
dánh giá. Nk Chuang trmnh th,rc hành tit kim, cheng lang phi
cUa dan vj.dua rady dü cac chi tiêu, mlrc chi tiêu b.ng hoc
cao hon chi tieu neu t?i Chucmg thnh tong the ye thirc hanh tiet
kim, chng lang phi cüa ChInh phil thI dugc diem tái da; không
dua ra dy dü các chi tiêu hoc m1m chi tiêu thâp hon thi diem
dánh giá là 0 diem.

II. Mt s chi tiêu tit kim ci th trong chi thir&ng xuyên
Ket qua tit kim clii the - TInh t' l tit kim (ti' l %) cila don vj dei vOi ttrng tiêu
chi thành phn theo cong th(rc: (s lieu d toán - sO lieu th%rc
trong chi thtrOng xuyOn
chi)/s lieu thijc chi.
1.1 Phi liic Oi:A: Chi tieu tix SO VI d,i 1: Tai B Tài chinh trong näm 2016, tmnh hinh thc hin
1 den clii tieu so 9 miic .
chi hi nghj, cong tác phi trong ni.râc nhtr sau:
di,r toán di.rcrc giao cho t chItc hi nghj, cong tác phi trong
1.2 Phi lc 01-B: Chi tiêu til s6 s6
ntrocla: 12.2lOtneudong
1 den chi tieu so 9 mic I.
S chi th%rc t t6 chile hi nghj, cong tac phi trong nuâc:
10.701 triu cong
1.3 Phii lic 03: Clii tiOu I phe.n
So sánh so chi thrc te thc hiçn you so d toán duçc giao (/o) =
(12210- 10 701)/10.701*100% = 14,10%.
- 11th diem elm don vj dat duxqc trén cci sà cong thure sau:
(chi tiOu tMt kim elm clan vj dat duçrc than vài diem t6i da d6i
vOi clii tiêu này)/chl tieu tit kim nêu tii Chucmg trinh teng the
cüa ChInh phü hang nam ye thic hành tiOt kim, chng lang
phi (lam frOn dn 2 chü s6 thp phãn sau du phy).

19

VI di 2: Chi tiêu tit kim trong chi th chirc hi nghj, hi thão,
ta dam, hcp trong Chuang trinh tong th cüa Chinh Fhu ye
thc hành tit kim chng lang phi näm dánh giá là toi thiu
12%. Tru&ng hçrp dan vj tiEt kim duçic tir 12% lr& len thi dat
..
0
diem toi da Ia 6 diem, tnrcmg hqp tiet kiem 8/0
thi dtrqc 4 diem,
trir?mg hqp không tit kim thI không duçic dim.
•i•

S

S

- Tnxing hcip Chuang trInh t6ng th cüa ChInh phü nàm dánh
giá kt qua thc hành tit kim, ch6ng lang phi trong chi thir?ing
xuyên khOng nêu ci th chi tiêu tit kim thI sir ding chi tiêu
tMt kim là 10%. Co nghTa là nu dcm vj dat chi tiêu ti& kim
10% thi dcm v do di.rçic mrc dim Mi da di vcfri tiéu chI do.
- Tru&ng hçrp dan vj duçc giao dir toán nOi dung chi nhung
không phát sinh khoân chi phi nay thI không dirqc dim.
Kt
tit kim Mug kinh phi chi thirb'ng xuyên và Mng kinh phi quãn ly hành chInh
giao d thic hin ch d tir chü
qua

Phi li,ic s 01-A: Ph&n B;

2
3

- Cách tInh tit kim tuang ti,r huOng dn t?i dMm 1, mic II neu
trén; cAn cü t' l tit kim dat duçic d tIrih diem tiêu chI nay
Phu li,ic s 01-B Phn B
cho don v. Vi dii: Tai Phi,i lçic 01-A, phan B, tnthng hçip co
quan cong doàn là dan vj sfi ding ngãn sách có s tit kim chi
Phii lic so 02: Phan A.
quãn l hãnh chinE là 4%, thI dMm cUa dan vj Irong trithng hqp
nay là 10 dim; nu don vj tit kim thrçic 8% thI dim cüa don
Phii hic so 03: Chi tiêu II vj là 20 dim; nu dan vj tit kim duçic 10% thI don vj dtrcic
Phãn B.
dMm Mi da là 30 dim.
- D6i vài Phi liic s 02 (phn A); phii 1iic s 03 (chi tiéu s 2
phan B): Dr toán chi thu?mg xuyên tai các chi tiêu nay là dir
toán chi ththng xuyên tài chInh cOng doàn thrçic cap cO thm
quy&n giao.

IV. Dánh giá vic thrc hin djnh mfrc, tiêu chun, ch d trong chi thir&ng xuyên
-Phi lic s 01-A: Ph.n C;
-Phiilicso 01-B: PhanC;

•

Trtthng hçrp kt qua thanh tra, kim tra, kim toán kt lun dan
vj cO khoán chi sai dinh müc tieu chuAn, ch dO vao nAni ngân
sach khac vai nam dánh gia thirc hanh tiet kiçm, chong lang phi
thi tInh dim tth vào nAm dánh giá thi,rc hành tiet kim, chong
lang phi do. VI dxi: Ca quan thanh tra kim toán phát hin dan vi
X cO 4 khoân chi sai dinh m(rc tiOu chuAn, ch dO khi thanh tra,
kim toán sfr diing kinh phi chi thuemg xuyôn nãrn 2014 cOa don
vj. NAm thanh tra kim toán phát hin có kt lun là nAm 2017
thl s tinh dim tth khi dánh giá kt qua thrc hành tMt kim,
chng lang phi trong chi thuthig xuyên nAni 2017 cüa don vj X.
,.

.,

.

.,.

Hot dng tuyên truyn, ph bin, kim tra, thanh tra thyc hành tit kim, chng lang
phi
Tiêu chI thành phn - Xây
dung k hoach tuyên truyn,
ph6 bin trong thurc hành tit
kim, chng lAng phi

K hoach cO th duçic ban hành riOng hoe lng ghép vói k
hoach thurc hiOn cac nhim vv chuyOn mon khác cOa dan vj. Nu
cO xây durng k hoach trong nAm danE giá thI ducic dim Mi cia,
nu khOng xây dung k hoach thI duqc 0 dMm.
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Tiêu chi thânh phn - Müc d
thc hin kO hoach tuyén
truyn, Fh6 biên trong thc
hành tiet kim, chng lang
phi

TInh t) 1 % s6 nhim vJsàn phm dã hoàn thành so vâi tong s
nhim vU/san phãm trong kê hoach. TInh dim cUa dan vj dat
dirçic lrên ca s& cong thirc sau: t' l % hoàn thành nhán vi
dim ti da cUa tiêu chI nay (lam. frOn den 2 chü s6 th3p phãn
sauduphAy)

3

Tiêu chI thành phn - an
hành k hoach kim tra,
thanh Ira thc hành tiit kim,
chng lang phi

K hoach cO th duqc ban hành riêng hoc lng ghep vói k
hoach thc hin các nhim vU chuyOn mon khác cüa dan vj. NOu
có k hoach thI duqc dim t6i da, nu không xây dvng kê hoach
thI dtrqc 0 dim.

4

Tiêu chI thãnh phn - Mxc d) Tinh t' 1 % s6 nhim vU/sari phm dã hoãn thành so vi tng s
thrc hin k hoach kim tra, nhim vU/san phãm trong k hoach. Tinh dim cüa dan vj dat
duqc tren c s& cong tWrc sau: t5' l % hoàn thành nhê.n vói
thanh tra.
dim t6i da cia tiOu chi nay (lam trOn dn 2 chf s thp phán
sau du phy)
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