TONG LIEN DOAN LAO BONG CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tr do - IInh phüc
VIT NAM
S: 32/HD-TLD

Ha Nç3i, ngày 01 tháng 10 nám 2021

HU'ONG DAN
Xây dirng dir toán tài chInh cong doàn nãm 2022
và diêu chinh dir toán tài chInh cong doàn näm 2021
- Can Cu Lut Cong doàn näm 2012; Diu 1 Cong doàn Vit Nam;
- Can c(r Quyét dnh s 3308/QD-TLD ngày 01/10/2021 cüa Doàn Chü tjch
Tng Lien doân v vic ban hành Quy djnh v nguyen tc xây dirng và giao d1r
toán tâi chInh cong doãn nãm 2022;
- Can cü kt qua thirc hin thu - chi tài chInh cong doàn nàm 2020, tInh hInh
thirc hin di toán tài chInh cong doàn 11am 2021;
- Cong van s 2059/TLD ngày 28/5/202 1 cüa Tng Lien doàn Lao dng Vit
Nam v vic lUi thai dim dóng kinh phi cOng doàn di vói doanh nghip bj ânh
hu&ng bii djch Covid — 19;
- Cong van s 2475/TLD ngày 10/8/2021 cüa Tng Lien doàn Lao dng Vit
Nam v vic b sung di tuçlng min dóng doàn phi cOng doàn;
Xét d nghj cüa Ban Tài chinh Tng Lien doàn, Tng Lien doàn huàng dn
các cpcOng doàn xây dimg dir toán tâi chInh cOng doàn näm 2022 nhu sau:
I. DANH GIA TINH IIlMI TIIIJ'C I1IN TAI cBuiNTi CONG DOAN
NAM 2021
1. V thu, chi tài chInh cong doàn
Can Cu kt qua t chüc th%rc hin thu, chi, np nghTa vi tài chinh cong doàn
10 tháng d.0 näm 2021 và uóc thirc hin câ nàm 2021, các cp cOng doàn can t.p
trung dnh giá mt s ni dung chü yu sau:
- Dánh giá nh'Ctng thun lvi, khó khän trong vic thu kinh phi và doàn phI
cOng doãn theo quy dnh hin hành; dánh giá tInh hInh thc hin dçr toán thu,
chi tài chInh cong doàn, vic giao dii toán và cp kinh phi näm 2021.
- Dánh giá sr tác dng cüa djch Covid 19 dn vic thçrc hin dir toán thu chi
tài chInh cong doàn näm 2021.
- Dánh giá cong tác thng ke, theo dôi s 1iu lao dng, doàn vien theo báo
cáo cUa t chüc và s 1iu lao dng, doàn viên theo s 1iu thu tài chInh cong doàn.
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- Dánh giá vic thirc hin: Nghj quyt s 07b/NQ-TLD ngày 21/1/2016; Quy
ch phi hçp s 3601/QCPH-TLD-BHXH ngày 20/9/2016 giüa Tng Lien doán
và Bào him xã hi Vit Nam; Dnh giá vic thrc hin cong tác clii dao phOi hçip theo
Quyt djnh s 887/QD-TLD ngày 02/7/20 15 cüa Doàn Chü tjch Tng Lien doàn;
Dthih giá vic th%rc hin Quy ch s 1822/QCPH/BTC-TLD ngày 08/12/20 14 giUa
B Tài chinh và Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam, trong do tp trung phân tIch
dánh giá nhüng thun 1çi, khó khàn trong cong tác phi hcp kim tra, thanh tra
dóng kinh phi cong doán, kt qua tang them v s thu kinh phi cong doàn khi thc
hin cong tác phi hcip trén.
- Don vj sr nghip cong doàn: Dánh giá cong tác th?c hin dir toán näm
2021; kt qua thu, chi s,r nghip; tmnh hInh thrc hin clii tü ngun ngân sách nhà
nuâc; phn tich rô clii tit tin lu'ong; tInh hInh trin khai thirc hin ch ct tr chü,
ttr chju trách nhim v thrc hin nhim v1i, t chrc b may, biên ch và tài chInh
theo quy djnh cüa ChInh phü vâ Tng Lien doàn.
2. V quãn 1 tài chInh, tài san cong doàn
- Dánh giá vic thirc hin nhim vii thu, chi, quân 1 tài chInh cong doàn
theo phân cp ciia Tng Lien doàn; quy& djnh nguyen tc xây dirng, phân b&
duyt dir toán cho các don vj cp duOi theo quy djnh cüa Tng Lien doàn; xay
d'trng dir toán, tt chüc thirc hin dir toán, quyt toán; cong khai dir toán, quy&
toán; kim tra, hrntng dn don vj cp dui thc hin nhim vii thu, chi, qun 1 tài
chInh cong doân và np kinh phi len cong doàn cp trên; phê duyt báo cáo dir
toán, quy& toán cüa các don v cp duôi.
- Dánh giá nhihig khó khän, thun igi ti tmg c.p cong doàn trong vic
trin khai thçrc hin các quy djnh v thu, chi, quán l tài chInh. Dánh giá, phân tIch
v vic thrc hin ca ch thu, phân c.p tâi chInh tác dng dn kt qua thu kinh phi
cong doàn và doàn phi cOng doàn.
- Dánh giá cOng tác quân l tài san theo các quy djnh hin hành.
- Báo cáo k& qua trin khai thrc hin ch d t.r chü, tr chju trách nhim v
sir diing biên ch và tInh hInh sir ditng tái chInh di vci các co quan cong doàri.
3. V diu chinh thy toán tãi chInh Cong doãn näm 2021
Thrc hin Quy& djnh s 2036/QD-TLD ngày 25/1/202 1 cUa Doàn ChU tjch
Tong Lien doàn v vic phe duyt D toán thu, chi tài chinh cOng doàn näm 2021;
Thông báo s 277/TB-TLD ngày 25/1/2021 cüa Doàn Chü tjch Tng Lien doàn v
vic thông báo d toán thu, chi tài chInh cong doàn näm 2021; Cong van s
2059/TLD ngày 28/5/2021 cüa Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam v vic liii
th?'ci dim dóng kinh phi cong doàn di vri doanh nghip bj ãnh huing bâi djch
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Covid-19; Cong van s 24751TLD ngày 10/8/2021 cüa Tng Lien doàn Lao dng
Vit Nam v vic b sung di tuçmg min dóng doàn phi cong doàn.. . the don vj
can c1r tInh hInh thrc t, rà soát, dánh giá sir tác dng cüa djch Covid- 19 dn thu,
chi tài chInh cong doàn cüa don vj, thng ké các chi tiêu không dam báo duc theo
dir toán thu, chi tài chInh nàm 2021 dã duçic giao du näm, 1p h so diu chinh dr
toán.
H. xAY DçNG IMf TOAN TAI CHINH CONG DOAN NAM 2022
1. Mic tiêu, nguyen tc
1.1. Mic tiéu
Du toán thu tài chinh cong doàn näm 2022 các cp cOng doãn xây dimg có
tInh khà thi cao. Can cü tInh hInh thirc t, tirng nganh, t11ng da phucrng xây dmg
dr toán thu dam bäo thu dung, thu dU, kjp thji theo quy djnh hin hành, dam bão
ngun kinh phi phiic v11 hoat dng.
1.2. Nguyen tác
- Xây dmg dr toán thu tài chInh cong doàn phài báo dam dting Quyt djnh
s 3308/QD-TLD ngày 01/10/2021 cüa Doàn Chü tjch Tng Lien doàn v vic ban
hành Quy djnh v nguyen tc xây d%mg và giao dir toán tài chfrth cOng doàn näm
2022. Xác dnh ducic s phâi thu tài chInh cOng doân trong 11am 2022 và to chirc
thirc hin vic thu kinh phI và doân phi cong doàn, kh.c phiic tInh trng that thu
kinh phi, doàn phi, dac bit tai các don vj, doanh nghip chua thành 1p t chirc
Cong doàn.
- Di,r toán chi tài chInh cOng doàn cn dam bào tit kim, hiu qua, tránh
lang phi. Ni dung chi tp trung cho các hoat dng thi& thirc, hiu qua nhu: dào
tao, bi duOng can b cong doàn, phát trin doàn viên, han ch chi tip khách,
hành chinh và các chi phi khác.
- Trong nàm dir toán, khi Tng Lien doàn ban hành các van bàn mfi lien
quan dn vic thirc hin dir toán thI các don vj thirc hin theo hiu lc cüa van bàn
môi ban hành.
2. Mt s ni dung chü yu trong cong tác xây dirng di toán
2.1. Thu kinh phi cong doàn
Thirc hin theo mic 1 phn II Nguyen tc xây dmg và giao dir toán tài
chInh cong doàn näm 2022.
2.2. Thu doànphIcOngdoàn
Thirc hin theo m%Jc 2 phn II Nguyen tc xây dirng và giao dir toán tài
chinh cOng doàn nàm 2022.
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2.3. Thu khác
Trên ca s& s thirc hin theo báo cáo quyêt toán tài chInh cong doàn cüa
dan vj nàm 2020, s uóc thirc hin nàm 2021, các dan vj dir kin s thu khác trong
dii toán näm 2022 theo hithng n djnh và tang nguôn thu.
2.4. Chi tài chInh cong doàn
Vic xác djnh s chi, s np nghi'a vv cüa các dcm vj thçrc hin theo miic 2
phn III Nguyen tc xay dimg và giao dr toán tài chInh cong doàn näm 2022,
ngoài ra các dan vj phài dam bào mt s nOi dung sau:
- Dr toán chi phái trong pham vi ngun thu ducic phn phi, sü diing trong
näm theo quy djnh cüa Tng Lien doàn. Trong di,r toán chi cn dành nguôn kinh
phI d t chirc nhim vii tr9ng tam, ni dung và hInh thirc hoat dng thi& thirc vi
lcii ich cho doàn viên cong doàn và ngui lao dng, tránh hinh thüc, lang phi...
Vic du tu xây dçmg co bàn, cãi to sira chüa và mua sm trang thit bj, tài san
phãi can di tr ngun tài chInh cong doàn tich lüy tai các cp cong doàn và thrc
hin theo K hoach du tu cong duçic Doàn Chü tjch Tng Lien doàn phê duyt.
Dng thôi, c.n xác dnh các khoãn nghia vçi np kinh phi v Tng Lien doàn theo
dung quy djnh duqc giao.
- Các cci quan cong doàn, don vj sr nghip cn chü dng thrc hin quyn tr
chü, tr chju trách nhim v sur diing biên ch và thirc hin khoán kinh phi quán 1
hành chinh theo các quy dnh hin hành cüa Nba nuc và Tng Lien doàn.
- Phân phi tài chInh cong doãn: Thc hin theo kt 1un cüa Thu&ng trirc
Doân Chü tjch TLD tai Thông báo s 399/TB-TLD ngày 13/8/202 1 cüa Tng Lien
doàn; Quyt djnh s 1908/QD-TLD ngày 19/12/2016 cüa Doàn Chü tjch Tng
Lien doân; Quyt djnh s 887/QD-TLD ngày 02/7/2015 cüa Doàn Chü tjch Tng
Lien doàn v vic ban hành Quy djnh v kinh phi chi do phi hcTp.
- Näm 2022, Cong doán cci si ducic sü diing 60% tng s thu doàn phi và
75% tng s thu kinh phi cOng doàn; cOng doàn cp trên (các c.p) duçic sfr dlgg
40% thng s thu doàn phi cong doàn và 25% tng s thu kinh phi cong doàn.
- Chi cüa cong doàn cp trên cci s&: Thrc hin theo Quy& djnh cüa Doãn
Chü tjch Tng Lien doãn v vic ban hành mic liic thu, chi tài chinh cci quan cong
doàn; Quy& djnh v vic ban hành Quy djnh v tiêu chun, ch d chi tiêu trong
các cci quan COng doàn; Quyt djnh 1764/QD-TLD ngày 28/12/2020 v sua di,
sung mt s quy djnh v tài chinh cong doàn.
- Chi cüa cong doàn cci si: Thirc hin theo Quyt djnh cüa Tng Lien doàn v
thu, chi, qun 1 tài chInh cOng doàn cci si.
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- Dr toán thu chi tài chInh cong doàn näm 2022 cüa dan vj nêu si'r diing tài
chInh cong doàn tIch lu thic hin theo Quy& djnh s 1908/QD-TLD ngày
19/12/20 16. Vic d.0 tu tài chInh, hot dng kinh t thirc hin theo Quyt djnh so
1912/QD-TLD ngày 19/12/2016 cüa Doàn Chü tjch Tng Lien doàn và Quyêt
djnh 1764/QD-TLD ngày 28/12/2020 cüa Doàn Chü tjch Tng Lien doàn. Ni
dung sü diing duqc thuy& minh ci th trong h sa dir toán và ducic thirc hin theo
dung thm quyn Tng Lien doàn dã phân cp.
III. TO CH1i'C THTXC HIN
1. Ho so' diu chinh dir toán tài chInh cong doãn nãm 2021 bao gôm:
- Báo cáo tng hçp dr toán thu - chi tài chInh cong doàn (mu B 15-TLD).
- Thng ké don vj, t chüc, doanh nghip theo các cM tiêu sê lao dng,
cloàn viên, qu hrcing diu chinh giám SO véd dir toán dã dugc giao.
- Thuyêt minh diu chinh báo cáo dir toán tài chInh cOng doàn nàm 2021.
2. Ho so' dr toán tài chInh cong doãn nãm 2022 gü'i ye Tong Lien doàn
gm 02 b, dy dii các biu mu bt buc theo Hu'o'ng dh s 22111D-TLI)
ngày 29/4/2021 v vic thirc hin ch d k toán HCSN trong các don vj kê
toán co quan cong doàn, bao gm:
- Báo cáo tng hçp dr toán thu - chi tài chInh cong doàn.
- Báo cáo dir toán thu - chi don v s1r nghip.
- Thong kê danh sách ten don vj, t chIrc, doanh nghip dóng kinh phi cOng
doàn gm: lao dng, doàn viên... theo khu vcrc hành chInh six nghip, san xut
kinh doanh (theo mu nhp phn mm thu kinh phi cong doàn qua Ngân hong
TMCP COng thuong Vit Nam, Ngân hang Nông nghip và PTNT Vit Nam).
- Mu Ola, 0lb kern theo Quyêt dtnh s 887/QD- TLD ngày 02/7/2015 cüa
Doàn Chü tjch Tng Lien doàn v vic ban hành Quy djnh v kinh phi chi do
phi hqp.
- Danh sách cn b cOng doàn chuyên trách và lao dng khác ti cong doàn
cp trén cci si tr& len (thii dim 30/10/2021).
- Báo cáo dánh giá tInh hInh thirc hin dr toán näm 2021, thuyt mirth chi
titdirtoánnäm 2022.
3. Quy trinh, thM hn np Báo cáo dir toán
- Báo cáo d? toán, diu chinh dir ton cüa don vi duçic thông qua Ban
ThiRcng vi LDLD các tinh, thãnh ph, Cong doàn ngành trung ucing và tucing
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duong, Cong doàn Tng cong ty trrc thuc Tng Lion doàn xem xét thng nh.t
truâc khi gui v Tong Lien doàn (qua Ban Tài chInh).
- Th?yi han np:
+ Báo cáo diu chinh dr toán np trtthc ngày 20 tháng 10 näm 2021.
+ Báo cáo dir toán np tnthc ngày 15 tháng 11 n.m 2021.
4. V phtroiig thu'c xét duyt thy toán
- Can cü theo h so báo cáo di,r toán cüa don vj, Ban Tài chInh Tng LiOn
doàn dr kin giao chi tiOu thu, chi cho don vj trInh Thuông trirc Doàn Chü tjch
Tng LiOn doàn phO duyt, không miii các don vi v lam vic vOi Tng Lien doàn
d duyt dr toán (thông báo diu chinh dir toán tài chInh cong doàn näm 2021
hoàn thành trong tháng 11/2021; thông báo giao di,r toán tài chInh cong doàn 2022
hoàn thành trong tháng 0 1/2022).
- Can c1r hung dn nay và tInh hInh thirc t, LDLD các tinh, thành ph,
Cong doàn ngành trung uo'ng và tuong duo'ng, Cong doàn Tng cong ty tr1rc
thuc Tng LiOn doân huóng dn cong doàn cp duéd thrc hin.
Trong qua trInh trin khai, thrc hin nu có vuóng mc don vi phân ánh v
Tng LiOn doàn (qua Ban Tài chInh) d duçc xem xét, giãi quyt./.

Noi nhân:
- Thixôiig trIrc DCT-TLD;
- Các LDLD tinh, thành phô;
- Các CD nganh TW Va tt.rang duung,
CD TCT tnrc thuc TLD;
- Các dan vj sr nghip trirc thuc TLD;
-Luu:VT TC.

TL. DOAN CHU T!CH 7
N TAI CHiNH2P "
TRU'P

uyên Minh Dung
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