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V/v gui báo cáo quy�t toán thu, chi tài chính

cong doàn co s� n�m 2022

Kinh gui: - Công �oàn co s� tr�c thu�c Liên doàn lao d�ng huy�n

Duong Minh Châu.

Dê kip th�i tông hop báo cáo quyêt toán thu, chi tài chinh công doàn n�m

2022 cua Liên doàn Lao ��ng huy�n Duong Minh Châu vê Liên doàn Lao ��ng

tinh Tây Ninh �àm bào �úng th�i giantheo quy dinh. Ban Thuòng vu Liên �oàn

Lao d�ng huy�n �ê ngh� các công doàn co s� tr��e thu�c n�p hô sa quyêt toán tài

chính công doàn n�m 2022 vê Liên �oàn Lao d�ng huyên vói nh�ng n�i dung

nhu sau:

1. Hô so quyêt toán thu, chi công doàn co sögóm:

Báo cáo B07-TLÐ tông hop quyêt toán thu, chi tài chính C�CS n�m

2022 (02bàn)

-Sô S82-TLÐ tông hop thu, chi tài chính CÐCS n�m 2022.

Chung tù thu, chi phát sinh kèm ch�ng t� gôc (quyêttoán trong n�m tài

chính t� 01/01/2022 �ên 31/12/2022)

- Sô quý tiên m�t n�m 2022.

- Sô tiên g�i ngân hàng n�m 2022.

Sôphy ngân hàng kèm chúng tù ngân hàng c�a C�CS (bàn gôc).

- Bang kêch�ng t� thu, chi phài thê hi�n �uge n�i dung, sô hi�u ch�ng t�r.

- Biên bàn và kêt luân kiêm tra quyêt toán n�m 2022 c�a Uy ban kiêm tra

CDCS (nêu C�CS có UBKT).

(Bo bieu mâu kèm theo)

Quychêchi tiêu n�i b� C�CS n�m 2022

*Luruý:
- CDCS ghi sô �i�n tho�i cán b� truc tiêp làm quyêt toán vào bia hô so �ê

thuan ti�n cho vi�c trao �ôi bô sung hô so nêurcó.

- Nguoi trrc ti�p
di n�p hô so quyêt toán phäi ký vào danh sách n�p quyêt

toán dây du.

2.Thoi gian n�p:

- Hô sa quyêt toán C�CS n�p vê LÐLÐ huyên truóc ngày 20/01/2023



Trong quá trinh làm quyêt toán nêu có th�c m�c liên h� vê LÐLÐ huy�n

gap D/cDào -kêtoán dê duoc hu�ng dân.

De nghi� Ban châp hành CÐCS phói hop dôn �ôc cán b� công doàn ph�

trách hoán thi�n hô so quyêt toán �ê n�p vê LÐLÐ huy�n düng thoi gian va da

du.
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