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HU'ONG DAN BO SUNG
Xây d.rng dir toán tài chInh cong doàn co' s& 11am 2022
Can cir Huing dn s 32/I-ID-TLD ngày 01 tháng 10 näm 2021 ye vic
Huâng dn xay drng dir toán tài chInh cong doàn näm 2022 và diu chinh dr
toán tài chinh cong doàn näm 2021.
Hin nay, Doàn Chü tjch Tng Lien doàn dang xem xét ban hành các quy
djnh v& quãn 1 tài chInh, tài san cong doàn trong qu9 IV nàm 2021. D dam
bâo kjp thii vic 1.p dr toán tài chInh ti cong doàn Co s& näm 2022, Tong
Lien doàn Lao dng Vit Nam huàng dn bô sung vic xây drng dir toán tâi
chinh cong doân Co sâ näm 2022 v ni dung chi và h sci dir toán nhu sau:
I. Chi cüa cOng doàn co s&
1. Cong doàn Co s& drçc sir ding 75% s thu kinh phi cOng doàn và 60%
so thu doàn phi cOng doàn theo quy djnh cüa Doàn Chü tjch Tng Lien doàn và
dirçic sir diing 100% tOng so thu khác cüa don vj theo quy djnh cüa pháp Iut và
Tong Lien doàn.
2. Phân b ngun thu doan phi cong doàn CDCS duçic sir ding cho các
khoãn, miic chi sau:
2.1. Chi luong, phi cp can b cong doàn chuyên trách và phi cap can b
cOng doàn ti da 45% ngun thu doàn phi cOng doàn CDCS ducic sü diing.
Trong tris?mg hçTp thiêu, cong doàn Co s phãi xem xét giâm dôi ti.rçlng, mirc chi
phi cap can bO cOng doàn cho phü hqp vâi ngun tài chInh di.xçic phân bô.
2.2. Chi thàm hOi doàn viên cOng doàn thi thiu 40% ngun thu doàn phi
cOng doàn CDCS &rçlc si dirng.
2.3. Chi khác thi da 15% ngun thu doàn phi cOng doân CDCS thrçic sCr
dung.
3. Phân b ngun thu kinh phi cOng doàn CDCS ducic sir diing cho các
khoãn, mic chi sau:
3.1. Chi trirc tip chàm lo, bâo v, dào t?o doàn viên và ngithi lao dng ti
thiu 60% ngun thu kinh phi Cong doàn CDCS duçic sr diing. Tai nhüng don vj
có quan h lao dng phirc tap, CDCS dành tOi thiêu 25% nguOn kinh phi cüa
mic chi nay d dir phông cho hoat dng bão v doàn vien, ngui lao dng; sau 2

näm lin k không sir diing có th chuyn sang chi cho các ni dung thuc mic
chi nay.
3.2. Chi tuyên truyn, 4n dng doàn viên và ngix&i lao dông ti da 25%
ngun thu kinh phi cong doàn COCS duçic s1r ding.
3.3. Chi quân 1 hânh chInh ti da 15% ngun thu kinh phi cOng doàn
CDCS duqc sir diing.
4. Các ni dung ducic quy djnh t' 1 chi thi da nu không chi ht b sung
cho các ni dung chi có t' l tôi thiêu (Mc 2.1, 2.3, 3.2, 3.3) nu chi không h&
di.rcic chi b sung cho mc 2.2, 3.1).
5. Ngun thu khác: cong doàn Co si quyt djnh vic phân b cho các
khoãn mic chi, mirc chi vâ dôi tisqng CDCS dug'c phép b sung ngoài các di
tllqng dà dixçic quy djnh theo Diêu 6 cüa Quyet djnh nay.
II. H so dtr toán tài chInh cong doàn nãm 2022
Báo cáo dir toán thu, chi tài chInh cong doàn nàm 2022 theo mu B14TLD (dInh kern).
Trong qua trInh trin khai, thrc hin nu có vil&ng mac, don vj phán ánh
ye Tong Lien doàn (qua Ban Tài chInh) de duçic hu&ng dn thrc hin.I.
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