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tài chinh công doàn n�m 2023

Huyên Duong Minh Châu,ngày0l tháng lInäm 2022

Kính gui:Ban châp hành Công doàn co s� truc thu�c.

-C�n cú Quyêt d�nh sô 941/QEÐ-LÐLÐ ngày 31/10/2022 c�a Ban Thuong

VLIen doàn Lao d�ng tinh Tây Ninh vè vi�c ban hành Quy dinh vê nguyên t�c

xay dung và giao drtoán tài chính công doàn n�m 2023;
- C�n cu Huóng dan só 78/HD-LÐLÐ ngày 31/10/2022 c�a Ban Thuong

v LIen doan
Lao d�ng tinh vê huóng d�n xây dung dy toán tài chính công doàn

n�m 2023;

- C�n cú Huóng dân sô 75/HD-LÐLÐ ngày 30/9/2022 cua Banthuong v�
Liên doàn Lao ��ng tinh Tây Ninh vê n�i dung chi kinh phí tô ch�c Dai h�i
Cong doàn co sò nhi�m ky 2023-2028.

Ban Thuong vu Liên doàn Lao ��ng huy�n Duong Minh Châu triên khai
huóng dân xây d�ng du toán tài chính công �oàn n�m 2023 �ên các công doàn co
so truc thu�c nhu sau:

1. Nguyên t�c xây d�ng dy toán:

Kinh phí công doàn 2% dugc tính trên tông m�c tiên luong c�a nh�ng
nguoi lao ��ng thu�e dôi tuong phài �óng bào hiêm xä h�i (BHXH)theo quy
dinh cua pháp lu�t vê bào hiêm x� h�i t�i thòi diêm tháng 10/2022.

- Doàn phí công �oàn thu trên sô doàn viên công �oàn theo tiên luong và
phy câp luong t�i ting khu

vurc theo Quyêt d�nh sô
1908/QÐ-TLEÐ ngày19/12/2016 c�a �oàn Chù tjch Tông Liên doàn Lao d��ng Vi�t Nam. Sô thu �oàn

phí công doàn n�m 2022 drgc xác dinh theo sô doàn viên thrc tê �ên tháng10/2022 (theo só li�u công tác t� chue CÐCS dang quån lý doàn viên) nhân v�imúc
tiên lrong và ph� câap c�a doán viën duge quy d�nh chi tiêt t�i Chuong IV,

Quyêt d�nh sô 1908/QÐ-TLÐ ngày 19/12/2016 c�a Tông Liên �oàn Lao d�ngVi�t Nam.

- Phân phôi nguôn thu tâi chính gi�a công doàn co s� và Liên �oàn Lao
d�ng huy�n n�m 2023,nhursau

1.1 Chi c�a công doàn co sö:

Thuc hi�n theo Quyêt dinh sô
4290/QD-LÐ ngày 01/3/2022 c�a Doàn Ch�tich Tông Liên doàn Lao ��ng Viçt Nam vê vi�c ban hành Quy d�nh vê thu, chi,quán lý tài chính công doàn co so,c� thê n�i dung nhu sau:

a,Công doàn co s� dugc s� d�ng 60%% tông sô thu doàn phí và 75% tôngs� thu kinh phí công doán theo quy djnh cua Doàn
Chù't�ch Tông Liên doàn và



duoc st dung 100% tông sô thu khác c�a �on v� theo quy ��nh c�a pháp luat va

Tong Lien doàn.

b. Phan bô nguôn thu �oàn phí công �oàn C�CS �ugc s� d�ng cho cac

khoan, m�c sau:

1.Chi lrong, ph� cáp cán b� công �oàn chuyên trách và ph� c�ip can b9

cong doàn tôi da 45% nguôn thu �oàn phi công �oàn CÐCS auoc su
dung.

Trong trrong hop thieu, cóng doàn co s� phái xem xét
giàm

dói
tuong,mc cu,

pu cap cán b� cong doàn cho phiù hop v�i nguón tài chinh dugc phán bo.

b2.Chi thànm hôi �oàn viên công �oàn tói thiêu 40% nguôn thu dodn phi

công doàn C�CS �ugc su dung.

b3. Chi khác tói da 15% nguôn thu doàn phí cóng doan CDCS duege sr

dung
.Phân bô nguôn thu kinh phí công �oàn CDCS �uroc sr dung cho các khoán,

muc chi sau:

c1. Chi truc ti�p ch�m lo, b�o v�, �àão t�o �oàn viên và nguoi lao d�ng toi
thieu 60% nguôn thu kinh phí công �oàn C�Cs duoc s� dung. Tai nhtng don vi có

quan h� lao d�ng phiúc tap, CÐcS dành toi thiêeu 25% nguon kinh phi cua muc ch

này dedephong cho hoat dong bão v� doàn viên, nguöi lao dong; sau 2nam liên kë

khong sirdung có thê chuyên sang chi cho các n�i dung thu�e mic chi
nay.

c2. Chi tuyên truyèn, v�n �ông �oàn viên và nguoi lao ��ng toi da 25%

nguon thu kinh phí công �oàn C�CS dugc sit dung (trong dó: có n�i dung chi cong

tac tö chitc dai h�i công �oàn co s� nhi�m k2023-2028).

c3. Chi quàn lý hành chính t�i �a 15% nguôn thu kinh phí công doàn công

doàn co so dugc s� d�ng.

d. Các n�i dung duoe quy dinh tý l� chi tôi �a
(t�i m�yc bl, b3, c2, c3) nêu

không chi hêt �uoe bô sung cho các n�i dung chi có tý l� tôi thiêu (vào m�c b2, cl).

e. Nguôn thu khác: công doàn co s� quyêt d�nh vi�çe phân bô cho các khoàn

m�c chi, mfc chi và
döi tuong CDCS dirge phep bô sung ngoâái các döi turgng �ã

duoc quy d�nh theo �iêu 6 cua Quyêt �inh này.

* Du toán thu chi
tài chính công

doàn n�m 2023 cua don v� nêu st d�ng các

quy thuc hi�n theo Quyêt dinh sô 4407/QÐ-TLÐ ngày 25/3/2022c�a �oàn Ch� t�ch

Tông Liên �oàn Lao ��ng Vi�t Nam. N�i dung sr d�ng duoc thuyêt minh cy thê

trong hô sod� toán.

1.2 Tai Liên �oàn Lao �ông huy�n:

Nguon thu �oàn phí công doàn và kinh phí công doàn duoc s� d�ng sau

khi phân phôi cho công doàn co s� còn l�i là 40% tông sô thu �oàn phí và 25%

tông sô thu kinh phí công �oàn.

2.vè hô so dy toán thu chi tài chính công doàn n�m 2023: (02b�)

+Dutoán chi tiêt �ai h�i công doàn co s� nhi�m ky 2023-2028.

+Báo cáo dutoán thu
- chi tài chính công �oàn (mâu B14-TLÐ �ính kèm)

bao gôm n�i dung chi cho công tác d�i h�i.



+Thuyêt minh báo cáo dutoán tài chinh công doàn coso.

+Danh sách xác nh�n laod�ng, quý luong c�a doanh nghi�p dóng BHXH
cho nguoi lao ��ng tai thòi diêm lapdu toán (tháng 10/2022) dé làm can cu lp
dutoán và kèm theo thôngbáo c�a co quan BHXH

3.Quy trinh,thòi han n�p báocáo dy toán:

-
Báo cáo dytoán thuchi tài chinh cong doin näm 2023 cùa cong doin co

so duge thong qua Ban Châp hành công doàn co so xem xét, thong nhåt quyét

dinh các muc khoan chi theo quy dinh truóc khi giivè Liên doan Lao dong

huyen.

-Thoi h�n n�p: Ch�m nhât ngày 07tháng 11 n�m 2022

De nghj các công �oån co s� trre thu�e thre hi�n d� toán day dü các hö sa

theo tinh thân n�i dung Công vän này cùa Ban Thuong vu Liên
doán Lao

dong

huyên. Trong quá trinh thuc hi�n néu có khó kh�n vuóng måc xin phán ánh ve

Liên doàn Lao d�ng huyên bäng v�n b�n ho�c qua só diên thogi: 0276.3877387

dé duoc huóng dân./.

ao d�ng

M.BAN THUONG V�

CHUTIÇHNoi nhan:

Nhutrên;
- Luu: VT.

LAO
MUYE

DoTài Công


