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BÁO CÁO 

Tổng hợp ý kiến tham gia Quy định thu, chi, quản lý tài chính CĐCS 

 

 Thực hiện Công văn số 849/LĐLĐ, ngày 16/8/2021 của LĐLĐ tỉnh “về 

việc lấy ý kiến dự thảo Hướng dẫn, quy định tài chính công đoàn cơ sở”, Ban 

Thường vụ CĐVC tỉnh đã lấy ý kiến tại 08 CĐCS trực thuộc có đông đoàn viên 

và tổng hợp ý kiến như sau:  
 

STT NỘI DUNG XIN Ý KIẾN Ý KIẾN THAM GIA 

I Nội dung thu, chi tại CĐCS  

1 Nguồn thu tài chính công đoàn 8/8 ĐỒNG Ý 

2 Nội dung chi tài chính công đoàn 8/8 ĐỒNG Ý 

II Tỷ trọng thu, chi tại CĐCS  

1 Số thu tại CĐCS được sử dụng 8/8 ĐỒNG Ý 

2 Tỷ trọng chi 8/8 ĐỒNG Ý 

2.1 Chi trực tiếp chăm lo, bảo vệ, đào tạo đoàn 

viên và người lao động tối thiểu 70% 

nguồn thu kinh phí công đoàn CĐCS được 

sử dụng 

8/8 ĐỒNG Ý 

2.2 Chi tuyên truyền đoàn viên và người lao 

động tối đa 30% nguồn thu kinh phí công 

đoàn CĐCS được sử dụng. 

8/8 ĐỒNG Ý 

2.3 Chi quản lý hành chính tối đa 30% nguồn 

thu đoàn phí công đoàn CĐCS được sử 

dụng. 

7/8 ĐỒNG Ý 

Ý kiến khác: Đề xuất tối 

đa 20% nguồn thu đoàn 

phí công đoàn CĐCS được 

sử dụng. Nếu chi không 

hết thì được chuyển sang 

chi trực tiếp chăm lo, bảo 

vệ, đào tạo đoàn viên và 

người lao động. 



2.4 Chi lương, phụ cấp và các khoản phải nộp 

theo lương tối đa 45% nguồn thu đoàn phí 

công đoàn CĐCS được sử dụng. Nếu chi 

không hết thì được chuyển sang chi trực 

tiếp chăm lo, bảo vệ, đào tạo đoàn viên và 

người lao động. Trong trường hợp thiếu, 

công đoàn cơ sở phải xem xét giảm đối 

tượng, mức chi phụ cấp cán bộ công đoàn 

cho phù hợp với nguồn tài chính được 

phân bổ. 

7/8 ĐỒNG Ý 

Ý kiến khác: Đề xuất tối 

đa 55%  

2.5 Chi khác tối đa 25% nguồn thu đoàn phí 

công đoàn CĐCS được sử dụng 

7/8 ĐỒNG Ý 

Ý kiến khác: Chi khác tối 

đa 25% nguồn thu đoàn 

phí công đoàn CĐCS được 

sử dụng. Nếu chi không 

hết thì được chuyển sang 

chi trực tiếp chăm lo, bảo 

vệ, đào tạo đoàn viên và 

người lao động. 

III Ý kiến khác KHÔNG 

 

Vậy Ban Thường vụ CĐVC tỉnh tổng hợp ý kiến tham gia của các CĐCS 

trực thuộc để LĐLĐ tỉnh biết. 
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