TONG LIEN BOAN LAO BONG CONG HOA xA HQI CHiJ NGHIA VIT NAM
Bc 1p - Tir do - Hnh phüc
VIT NAM
S: 3308/QD-TLB

Ha N5i, ngày 01 tháng 10 nàm 2021

QUYET BINII
V vic ban hành Quy d1nh v nguyen tc xây dçng
và giao d toán tài chInh cong doàn nãm 2022
DOAN CHU TECH TONG LIEN DOAN LAO DQNG VIT NAM
- Can Cu Lust Cong doàn näm 2012; Diu 1 Cong doàn Vit Nam;
- Can eli Nghj dnh s 191/2013/ND-CP ngày 21/11/2013 cüa ChInh phü quy
djnh chi tiêt ye tài chInh cong doàn;
- Can cli Quyt djnh s 1908/QD-TLD cüa Tong Lien doàn Lao dng Vit
Nam ngày 19/12/20 16 v vic ban hành Quy djnh v quãn 1 tài chInh, tài san
cong doàn, thu, phân phi ngun thu và thithng, pht thu, np tài chInh và các quy
djnh có lien quan khác;
- Can cli Quy& djnh s 2550/QD-TLD ngày 29/4/202 1 cüa Tng Lien doàn
Lao dng Vit Nam ye vic thirc hin chê d kê toán HCSN trong các dan vi kê
toán ca quan cong doàn;
- Theo dé nghj cüa Ban Tài chInh Tong Lien doàn,
QUYET D!NH
Diu 1. Ban hành Quy djnh v nguyen tc xây dimg và giao dir toán tài chInh
cOng doàn näm 2022.
Diu 2. Quy& djnh nay có hiu 1irc th?c hin trong nàm tài chinh 2022.
Diu 3. Các ban, dan vj tr1rc thuc Tng Lien doàn; các cp cOng doàn chju
trách nhim thi hành Quyêt dnh nay.!.

Noinhmn:
-NlnrDiêu3;
- Liru: VT, TC.

TM. DOAN CHU TJCH 1V
CHU TICH

TONG LIEN BOAN LAO BONG CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM
Bc 1p - Tr do - Hnh phüc
VIT NAM
Ha N3i, ngày 01 tháng 10 näm 2021

QUY D!NH
Nguyen tc xây dirng và giao dr toán tài chInh cong doàn nãm 2022 (Ban
hành kern theo Quylt djnh 51 3308/QD-TLD ngày 01 tháng 10 nám 2021 cza
Doàn Chz tjch Tdng Lien doàn Lao dç5ng Vit Narn,)
I. Nguyen tc chung d xây ding và giao dr toán tài chInh cong doàn
nám 2022
1. Cànth
- Nghj djnh s 191/201 3/ND-CP ngày 21/11/2013 cüa Chinh phü quy djnh
chi tit v tài chInh cong doán;
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- Quyt djnh s 1908/QD-TLD ngày 19/12/2016 cüa Tng Lien doàn Lao
dng Vit Nam v vic ban hành Quy djnh v quãn 19 tài chInh, tài sn cong
doàn, thu, phân phi ngun thu và thuâng, phat thu, np tài chinh;
- Quy ch phi hqp s 3601/QCPH-TLD-BHXH ngày 20/9/2016 gitta
Tng Lien doàn vâ Bão him Xã hôi v vic trao di, cung cap thông tin, tài 1iu
trong vic khâi kin ra tôa di vói các hành vi vi phtm pháp 1ut v bâo him xâ
hi, bão him y th, bâo him th,t nghip;
- Huing dn s 1305/HD-TLD ngày 15/8/2017 cüa Tng Lien doàn Lao
dng Vit Nam huàng dn thu KPCD khu virc SXKD qua tài khoân cüa Cong
doàn ma tai Ngân hang Cong thuang Vit Nam;
- Huang dn s O9iHD-TLD ngày 10/9/2020 cüa Tng Lien doàn Lao dng
Vit Nam huang dn thu kinh phi cong doàn khu vi1c sn xut kinh doanh qua
tài khoãn Cong doàn Vit Nam ma tai Ngân hang Nông nghip và Phát trin
Nông thôn Vit Nam;
- Cong van s 2059/TLD ngày 28/5/202 1 cüa Tng Lien doàn Lao dng
Viêt Nam v viêc lüi thtyi dim dóng kinh phi cong doàn d& vai doanh nghip bj
mnh hithng bai djch Covid — 19;
- Cong van so 2475/TLD ngày 10/8/2021 cüa Tng Lien doàn Lao dng
Vit Nam v vic b sung di tuçing min dóng doân phi Cong doàn;
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- Quyêt djnh 887/TLD ngày 02/7/20 15 cUa Tng Lien doãn v vic ban
hành quy djnh v kinh phi chi do phi hqp;
- Can cir tInh hInh thrc t v cong tác quãn 1 tài chInh tài san Cong doàn.
2. Nguyen tac chung
- Kinh phi Cong doàn 2% duçic tirth trên tng müc tin lucmg cüa nhü'ng
nguñ lao dng thuc di tugng phãi dóng báo him xã hi (BHXiH) theo quy
djnh cüa pháp 1ut v BHXH. Do do, ca s xác dnh Qu tin lucmg np kinh
phI cOng doàn 2% nàm 2022 tai các dan vj duçic tInh trên tin lucmg binh quãn
dóng BFIXH 6 tháng du nãm 2021 ti &m vj nhân vói s lao dng thuOc dôi
tuqng phái dóng BHXH theo quy djnh cüa pháp 1ut v BHXH.
- Doàn phi cong doàn thu trên s doàn viên cong doàn theo tin lucing và
phi cp luang ti tCmg khu virc và theo Quy& dnh s 1908/QD-TLD ngày
19/12/20 16 cüa Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam.
- Chi tiêu biên ch duçic giao: là chi tiêu biên ch can b cong doàn duqc
Tng Lien doàn hoc Tinh üy, Thành üy giao. Lao dng hcip dng duçic Tng
Lien doàn hotc Tinh üy, Thành Uy cho phép k hcip dng (gui kern van bàn,
quyt djnh cüa cp có thm quyn giao biên ch& cho phép tuyn ding lao dng)
và lao dng hcp dng theo Nghj djnh s 161/2018/ND-CP ngày 29/11/2018 cüa
ChInh phü Sira di, b sung mt s quy dnh v tuyn d%lng cong chi.rc, viên
chüc, nâng ngch cong chüc, thang hang viên chüc và thrc hin ch d hçip
dng mt s loii cong vic trong ca quan hành chInh nba nuó'c, dan vj si1
nghip cong lip; Thông tu s 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 cüa Bô Ni vi
ban hành Quy ch thi tuyn, xét tuyn cOng chüc, viên chCrc, thi nâng ngach
cOng chüc, thi hoc xét thang hang chirc danh ngh nghip viên chüc; Ni quy
thi tuyn, xét tuyn cong chuc, viên chirc, thi nâng ngch cOng chüc, thi ho.c
xét thäng hng chüc danh ngh nghip viên chüc.
- Phân phi ngun chi ti các cp, ti tr9ng chi ti các miic và mrc chi cüa
các ni dung dam bào theo quy djnh hin hành cüa NIià nuóc và Tng Lien
doàn.
- LDLD tinh, thành ph; Cong doàn ngành TW và tuong duang; Cong
doàn TMg Cong ty tr?c thuc Tng Lien doàn thçrc hin nghiêm tue vic thng
kê s lao dng, doàn vien t?i các dan v trirc thuc dä thành 1p t chüc cong
doàn và ncii chua thành 1pt chuc cong doàn, dix báo sr bin dng s lao dng,
doàn viên trong nàm 2022, phi hçxp vi ca quan BHXH dja phuang d tinh tin
luang bInh quân dóng BHXH 9 thng Mu näm 2021, lu do xác djnh s thu kinh
phi cOng doàn 2% darn bào sat thirc t, khà quan thirc hin. Trên ca s& dü lieu
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quail 1 cüa cc quan BHXH Trung uang và cUa các dja phuang, Tong Lien doàn
s kim tra di chiu v1i dir toán cüa các don vj d xem xét phê duy.
II. Nguyen tc giao dir toán tãi chinh cong doàn
1. V thu kinh phi cong doàn
1.1. Lao dng thuc di tuçlng phái dóng KPCD
- Di vói Ca quan, t chirc, doanh nghip dã thành 1p cong doàn co sâ:
LDLD tinh, thành ph Cong doàn ngành TW và tuong duong; Cong doàn
Tng Cong ty tr%rc thuc Tng Lien doàn: phài t chtrc thng kê so lao dng
thuc di tuçmg dóng kinh phi cOng doàn theo quy dnh tai các dcm vj theo khu
virc HCSN, khu virc SXKD. S lao dng duçic thong kê tai các dcm vj bao gm:
s lao dng dang dóng BHXH ti th?i dim 30/6/202 1, khuyên khich các dcm vj
ly s lieu sat th?ñ dim 1p di,r toán 2022 (theo s lieu cüa co quan BHXH cung
cp tai Khoãn 5 Diu 8 Quy ch phi hcip s 3601/QCPH-TLD-BHXH), s lao
dng tai don vj thuc di tuçing phãi np KPCD nhu'ng chua tham gia BHXH,
s lao dng d%r kin tang (giãm) tai don vj trong näm k hoach 2022.
- Di vói doanh nghip chua thành 1p cong doàn Co s&:
CHAP
TRUNC

LDLD tinh, thành phô; Cong doàn ngành TW và tuong duong; Cong doàn
Tng Cong ty trçrc thuc Tng Lien doàn: phãi thng kê duçic danh sách các
doanh nghip dã dóng BHXH ti thi dim 30/6/2021 (theo so lieu cüa Co quan
BHXH cung cap), t1r do thirc hin xác djnh s lao dng tai các doanh nghip nhu
vOi co quan, t chirc, doanh nghip dã thành 1p cOng doàn co s1 Näm 2022,
Tng Lien doàn chua giao k hoach thu KPCD 2% tai các doanh nghip chua
thành 1p CDCS có du6i 10 lao dng tuy nhiên vn khuyên khIch các don vj thu.
LDLD tinh, thành ph& Cong doàn ngành TW vâ tucrng duo'ng; Cong doàn
Tng Cong ty trirc thuc Tng Lien doàn khi tng hçp s lao dng xây drng dix
toán tâi chInh cOng doàn nàm 2022 nu chênh 1ch so vi s 1iu Ban T chic
Tng Lien doàn theo döi ti cüng thôi dim phãi có báo cáo giái trInh, thuy&
minh v s chênh 1ch.
1.2. V qu luong thu kinh phi cOng doàn
Qu tin luong xác djnh thu kinh phi cong doân näm 2022 tai các don vj
duqc xác djnh tü tin luong dóng báo him xã hi cho ngithi lao dng bInh quân
6 thang du näm 2021 có xác djnh yu t tang trithng (theo s 1iu cüa co quan
BFIXH cung dtp) nhân vói s lao dng thuc di tugng phái dóng kinh phi cong
doàn dirccc xác djnh ti m1ic "1.1. Lao dng thuc di tuqng phâi dóng KPCD"
cüa quy dnh nay.

S dir toán thu KPCD khu virc SXKD tai LDLD tinh, thành ph Cong
doàn ngành TW và tuong duang; Cong doàn Tng Cong ty trirc thuc Tng
Lien doàn là dit lieu d nhp Phn mm thu KPCD khu vrc SXKD näm 2022
theo Huó'ng dn s 1305/HD-TLD ngày 15/8/2017 cña Tng Lien doàn Lao
dng Vit Nam huàng dn thu kinh phi cOng doãn khu virc san xut kinh doanh
qua tài khoãn cüa Tng Lien doàn; Hithng dn s6 09/HD-TLD ngày 10/9/2020
cüa Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam huó'ng dn thu kinh phi cong doàn khu
virc san xut kinh doanh qua tài khoãn COng doàn Vit Nam ma ti Ngân hang
Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam.
2. Thu doàn phi cong doàn
S thu DPCD näm 2022 duçic xác djnh trên ca sa s doàn viên thçrc t (co
di chiu vái Ban T chirc Tng Lien doàn) ti các cong doàn Ca s& nhân vôi
tin lucmg và phi cp cña doàn viên dugc quy djnh chi tit tai Chi.nmg IV Quyt
djnh s 1908/QD-TLED ngày 19/12/2016 cüa Tng Lien doãn Lao dng Vit
Nam. Mirc thu doàn phi cong doàn bInh quân cüa 1 doàn viên 11am 2022 tai các
LDLD tinh thành ph& COng doàn ngành TW và tucmg duang, Cong doàn Tong
Cong ty trirc thuc Tng Lien doàn dam bào không thp han müc thu bInh quân
cüa 1 doàn viên cOng doàn theo báo cáo quyt toán 11am 2020 duçc duyt. Trong
truông hçrp các dja phuong b ành hu&ng do dch COVID 19 cn có thuyt minh
giãi trInh riêng v vic s thu DPCD sçit giãm so vôi s quyt toán 2020.
III. Nguyen tc phân phi ngun thu tài chInh cong doãn ti các cp
cong doàn và xác djnh s chi di toán tii cong doàn cap trên
1. Phán phi ngun thu tài chInh giü'a cOng doàn co so' và cOng doàn câ'p
trên
1.1. Cong doàn cci sa:
Näm 2022, cong doàn ca sâ dugc sir dmg 60% tng s thu doàn phi và
75% tng s thu kinh phi cOng doãn.
Phn doàn phi cong doàn thu tang them so vâi quy djnh tai Quyt dnh
1908/QD-TLD và nguôn thu khác ducic dê 1i 100% cho cOng doàn ca s& sir
dicing.
1.2. Cong doàn cap trên ca sà:
Ngun thu DPCD và KPCD duc si diing sau khi phân phi cho CDCS
con laj là 40% tng s thu doàn phi và 25% thng s thu kinh phi cOng doàn sê
thirc hin phân phi theo quy djnh ti Diu 22, Quyt djnh 1908/QD-TLD ngày
19/12/2016 cüa Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam: Phân phi nguôn thu tài
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chInh cho cong doàn các cp trén cci s&. Tong Lien doàn huâng dn t) 1 phãn
phi ithc tInh tai cp trên cci s& d áp diing t' 1 phân phi mc ditnh cho Phân
mm thu KPCD 2% khu virc SXKD qua tài khoân cüa Tng Lien doàn. Ht niên
d tài chInh, vic bü trir giüa LDLD tinh, thành ph& Cong doàn ngành TW và
tuang throng v9i Cong doàn c.p trên trçrc tip cci sà do Ban Thi.thng vi LDLf)
tinh, thành ph Cong doàn ngành TW quyt djnh.
Tng Lien doàn giao s phâi np v Tng Lien doàn, s cp h trçl hoc
giao t1r can di tai LDLD tinh thành ph& Cong don ngành TW và tucmg ducrng,
Cong doàn Tong Cong ty tr1rc thuOc trong dr toán 2022.
Ngun thu khác phát sinh a cp nao, cp do duçic sir diing.
2. Xác djnh s chi dy' toán tgi cong doàn cá'p trên
Vic giao di,r toán chi thrc hin theo Lut Cong doàn, Lut Ngân sách, Lutt
Du tu cong và các quy djnh cüa Tng Lien doàn, ciii the:
- Chi tin luong, phii cp d1r toán theo s biên ch và lao dng dugc Tng
Lien doàn hoc Tinh üy, Thành üy giao.
- Chi quân l hành chInh: Chi hành chInli theo djnh müc cia Nhà nuóc:
Can cü quy djnh cüa ChInh phU v vic ban hành djnh m1rc phân b d1,r toán chi
thumg xuyên NSNN hang näm: S chi quàn 1 hành chIrth ti da = S biên ch
dixçic Tng Lien doàn hoc Tinh üy, Thành üy giao * S djnh m1rc theo quy dnh
chung cüa ChInh phil
- Chi trirc tip chàm lo, bão v, dào tto doàn viên và NLD; Chi tuyên
truyn doàn viên và NLD; Chi hoat dng cUa don vj chua thành 1p CDCS; Chi
khác can cir theo s thirc hin näm trithc (theo s quyt toán 2020) và nhim vli
duccc giao trong nAm tai don v.
- Chi du tu xây dirng cci bàn dugc duyt theo K hoach du tu cong trung
han giai doan 202 1-2025 và k hoach hang nàm cüa Tng Lien dioàn.
- Dir phông chi: 5%/Tong s chi thithng xuyên
3. Xác djnh n(5p nghia vy, te can dO'i và du'çic cap
Tren cci sa xác djnh s chi trong nàm theo mlic 2 nêu trên, nu:
- S chiIS thu có tT 1 tir 90% dn 100%: don vi tu can di.
- S chi /S thu có t) l nhô han 90%: dan vi np nghTa vii v Tng Lien
doàn theo Diu 22, Quyt djnh s 1908/QD-TLD ngày 19/12/2016 cüa Tng
Lien doàn Lao dng Vit Nam.
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- S chiIS thu có t' 1 1cn han 100%: dan vj duqc cp h trV phn chênh
1ch gitta s chi và s thu.
Di vi môt s dan vj ti min nüi, hãi dào do Thumg trVc xem xét quyêt
dinh theo diu kiên Cu th&
Tng Lien doàn giao chi tiêu np kinh phi chi dto phi hçip cho LDLD
tinh, thãnh ph, CD ngành TW và tuang duang trong dir toán tài chInh hang
nàm d các dan vj thc hin và xem xét cp kinh phi chi dao phi hçip cho các
dan vj duçc h'ithng theo quy djnh.
IV. To chfrc thirc hin
1. Tng Lien doân có trách nhim huó'ng dn xây dmg dir toán tài chInh
cong doân nám 2022 theo Quyêt djnh s 3308/QD-TLD ngày 01 tháng 10 nAm
2021 cüa Doàn Chü tich Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam. Tng hqp dir toán
cüa các don vt trInh Thumg trirc Doàn Chü ttch TLD phé duyt và thông báo
cho các don vj trong tháng 01 nAm 2022.
2. Ban Thu&ng vi LDLD các tinh, thãnh ph Cong doàn ngành TW và
ttxang dtrang; Cong doàn Tng Cong ty trirc thuc Tng Lien don cn Cu
Nguyen tc xây dirng và giao dir ton tài chInh cong doàn 2022, Huàng dn xây
dirng dr toán tài chInh cong doân 2022, các quy djnh hin hãnh v tài chInh cüa
Tng Lien doàn d t chüc thrc hin phà hçp vth tInh hInh thçrc t cüa dan vi.
TM. DOAN CHU T!CHIV
Nyi nhân:
- Thi.x&ng trirc DCT-TLD;
- LDLD các tinh,thành ph& CD ngành TW
và thong throng; CD TCT trirc thuc
TLD; dan vj sir nghip trirc thuc TLD;
- Luu: VP TC.
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Phan Van Anh
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