
LIEN DOAN LAO DNG TP HO CHI MINH CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
LIEN DOAN LAO DQNG QU4N 1 Dc Ip  — T' do — Hnh phñc 

S: 12 /HD-LDLD 
Qun 1, ngàyZtháng nàm 2020 

HUNG DAN 

Xãy drng dir toán tài chInh cong doan co So nãm 2021 

Can c'r Lut Cong doàn näm 2012; Diu 1 Cong doàn Vit Narn; 

Can cir Nghj dnh so 191/2013/ND-CP ngày 21/11/2013 cüa ChInh phii quy 

dnh chi tit v tâi chInh cong doàn; 

Can cur Quyt djnh s 1908/QD-TLD ngày 19/12/20 16 cüa Doàn Chü tjch 

Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam v vic ban hành Quy djnh ye quãn 1' tài 

chInh, tài san cOng doàn, thu, phân phi ngun thu vâ thuO'ng, pht thu, np tài 

chInh cOng doân; 

Can cir Quyt djnh s 1910/QD-TLD ngây 19/12/20 16 cüa Tong Lien doân 

Lao dng Vit Nam v vic ban hành Quy djnh thu, chi, quãn 1 tài chinh cOng 

doàn Ca s&; 

Can cur Kê hoch sO 48/KH-TLD ngây 30/10/2017 ciia TOng Lien doàn 
Lao dng Vit Narn v k hoach  t chirc triên khai thurc hin thu kinh phi cOng 

dioàn khu vlrc san xuAt kinh doanh qua tài khoán cüa Tong Lien doàn; 

Can cur Huóng dn s 1305/HID-TLD ngày 15/8/20 17 cüa Ttng Lien doân 
Lao dng Vit Nam vâ COng van so 488/LDLD ngày 15/9/2017 c'ra Ban 

Thuà'ng vi1 Lien doàn Lao dng thành ph Ho ChI Minh ye vic thu kinh phi 

cOng doân khu virc san xut kinh doanh qua tài khoân cüa Tong Lien doàn Lao 

dng Vit Nam ti Ngân hang TMCP Cong Thucmg Vit Nam; 

Can cur COng van s 88/LDLD ngày 19/5/20 17 cüa Ban ThuOng vi Lien 

doân Lao dng Qun 1 ye vic trIch np giàm chi barth chInh và chi hot dng 

phong trào theo Nghj quyt 9c/NQ-BCH cüa Ban chp hành TOng Lien doàn 

Lao dng Vit Nam; 

Can cur Cong van s 235/LDLD ngày 08/10/2020 v vic dóng kinh phi 
cOng doân khu v1rc san xut kinh doanh näm 2020; 

Can cur kt qua thiic hin tài chinh cOng doán närn 2019 vâ uc thirc hin 
närn 2020, Ban Thtring v Lien doàn Lao dng Qun 1 huO'ng dn các cOng 
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doân Ca si trixc thuc dánh giá tInh hmnh thirc hin nhim vi tài chInh cong doan 

näm 2020 và xây dixng dr toán tài chInh cong doàn nãm 2021 nhu' sau: 

I. DANH GIA TINH HINH THTC HIN TA! CII! NH CONG DOAN 
NAM 2020 

Can ct'r két qua to chirc thirc hin tài chInh cOng 6 tháng du nãm và u'ó'c 

thixc hin Ca näm 2020, cOng doân co sO' tp trung dánh giá mt s ni dung chü 

yêu nhu' sau: 

- NhQ'ng thu.n lcii, khó khãn trong vic dOn dc co quan, t chiirc doanh 

nghip dóng kinh phi cOng doàn và doàn phi cong doàn theo quy dnh hin 

hành; phân tIch vic thi.rc hin ye co ch thu, phân cp tài chInE tác dng dn kt 

qua thu tâi chInh cOng doân. 

Trén co sO' kêt qua dánh giá tInh hInh thirc hin nhim v1i tài chInh cOng 

doàn nãrn 2020 và các quy dnh hin hânh cüa Nba nuO'c và TOng Lien doân, 

cOng doàn co sO' chü dng dê xuât vO'i Lien doàn Lao dng Qun 1 nhUng ni 

dung có lien quan den các chi tiêu xây dirng dir toán nãm 2021 trong phn 

thuyêt rninh. 

II. XAY DIG DT TOAN TA! CH!NH CONG DOAN NAM 2021 

1. Mçic tiêu, nguyen tc 

- Muc tiêu: Dix toán thu tài chinE cong doàn nàrn 2021 dugc xây di1ng có 

tInh khá thi cao. Can c1r tInE hInh th'trc t, dan vj xây dirng du toán thu dam báo 

thu diing, thu dñ, kp thO'i theo quy dinh hin hânh tr do dam bâo ngun kinh phi 

phiic v chi hoat &5ng. 

- Nguyen tãc: 

+ Chap hânh nghiêm các quy djnE cüa Tong Lien doân Lao dng Vit 

Narn Va Lien doàn Lao dng Thành phô v cOng tác tài chinh cOng doàn. 

+ Nguyen tãc xây di.rng và giao dir toán tài chInh cOng doàn nãm 2021 

phâi dam báo diing theo huO'ng dan; phãi xác dnh dugc s phái thu tài chInh 

cOng doân trong nãm 2021. 

+ Dir toán chi tâi chinh cOng doàn can dam bào tiêt kirn, hiu qua, tránh 

lang phi. Ni dung chi tp trung cho các hoat dng thit thijc, hiu qua nhu: dào 
tao, bôi du'O'ng cho can b cOng doàn, phát triên doàn viên... han  ch chi hânh 

chInE và các chi phi khác. 

+ Tiêp tic thirc hin Ké hoch so 640/KH-LDLD ngày 27/10/20 16 cüa 

Ban ThuO'ng v Lien doàn Lao dng Qun 1 ye vic thirc hin Ngh quyt s 
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07b/NQ-TLD ngày 21/01/2016 cüa Ban Chap hành Tong Lien doàn Lao dng 

Vit Nam Kkióa XI v cong tác tài chInh Cong doàn trong tInh hinh mOi. 

+ Trong närn dir toán, khi có thay dôi quy djn1TI ye co che, chInh sách ci.a 

Nhà nuic, Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam, Lien doàn lao dng Thành ph 

và Lien doàn lao dng Qun 1, dé nghj cac cOng doàn co' so thirc hin theo van 

bàn hiên hành. 

2. Các ni dung chInh trong cong tác xây drng d,r toán tài chinh cong 

doàn Ham 2021 

2.1. Thu tài chInh cong doàn 

2.1.1.Thu kinh phi cong doàn 

Can th Diu 5 Ngh djnh s6 191/2013/ND-CP ngày 21/11/2013 cua ChInh 

phü quy dnh chi tit v tài chInE cOng doàn, CO sO d xac djnh thu kinh phi cOng 

doàn là chi tiêu s lao dng và qu' tin luo'ng lam can clii dóng bão hiêm xã hi 

(BHXH) nhu sau: 

a/ Chi tiêu so' lao &ng 

S lao dng du'çic thng kê ti don vj bao gOrn: 

+ S lao dng dang dóng BHXH ti thô'i dirn ngày 30/6/2020. 

+ S lao dng dir kin tang (giàm) tai  dun vj trong nàm 2021. 

b/ Quy'Y lztog lam can ci thu kinh phi cOng doân 

Qu5 tiên luong lam can CU' thu kinh phi cong doàn nãrn 2021 ti cac dun 

vi duoc XáC dinh là tiên luung dóng BHIXH cho nguOi lao dng bInh quãn 6 
tháng dâu näm 2020 Co XC djnh yu t tang truOng nhân vO'i sO lao dng thuc 

di tuçmg phâi dóng kinh phi cOng doàn di.rcc xaC dnh ti miic a. 

2.1.2. Thu doàn phi cong doàn 

Can clii Diu 20 Quyt dnh so 1908/QD-TLD ngày 19/12/2016 cua TOng 

Lien doàn Lao dng Vit Nam: doàn phi Cong doàn do doàn viên cOng doãn 

dóng theo quy djnh và phân cap cho Cong doàn CO 50' thu. 

Co sO dê XaC djnh sO thu doàn phi cOng doàn là s doàn viên cOng doàn, 

rnlirc dóng Va tiên luo'ng lam can cu dóng doàn phi cOng doàn theo quy dnh tai 

Diu 23 cüa Quyet djnh so 1908/QD-TLD. 

' Ltru: 

+ S doàn viên dê xác dinh thu doàn phi cOng doàn nãm 2021 là s doàn 

viên tInh den ngày 30/6/2020, cong (hoc trr) so doàn vien dir kién tang (hoc 
giãrn) trong nãrn 2021. 
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+ Mrc thu doàn phi cong doàn bInh quân cüa 01 doàn viên trong narn 

2021 dam báo khOng thâp han mirc thu doàn phi bInh quân c1ia 01 doàn viên 

theo báo cáo quyt toán nãm 2019 dã du'çc Lien doàn Lao dng Qu.n 1 phé 
duyt. 

+ COng don ca si có m1rc thu doàn phi cao han quy dinh (tai khoán 4, 

Diu 23 cüa Quyt dinh 1908/QD-TLD) thi s thu doàn phi cOng doàn tang 
them duçc dê lai  cho cOng doàn co s sr dçing 100%. 

2.1.3. Thu khác 

Trên Ca sO' si thçrc hin thu khác cüa báo cáo quyt toán tài chInh cOng 

doàn nãm 2019 và sO u'O'c thirc hin thu khác nãm 2020, cOng doàn ca sO' xây 

dung dir toán thu khác nãrn 2021 theo huO'ng On dnh vâ tang nguOn thu. 

2.2. Chi tài chInh cong doàn 

Chi cña các cOng doàn ca sO' can cir theo Quyt dnh s 1910/QD-TLD 

ngày 19/12/2016 cña Doàn Chü tjch Tong Lien doàn Lao dông Vit Nam v 

vic ban hânh quy dnh thu, chi, quán l tài chInh cOng doàn co sO'. 

Viêc si.r ding ngun tài chInh cOng doân tIch lüy phâi darn bâo ding quy 

djnh cüa Quyt djnh so 1908/QD-TLD ngây 19/12/2016 ca Doàn Chü tjch 

Tong Lien doân Vit Nam ye vic Quán 1 tài chInh, tài san cOng doãn, thu, 

phân phi thu và thi..rO'ng, phat thu, np tâi chinh cOng doàn. 

a/Nguôn tài chInh cong doàn cOng doàn co' th thrçrc st' dyng 

Nãrn 2021, cOng doàn ca sO' duçc sir diing 71% tng s thu kinh phi cOng 

doãn, 60% tOng so thu doàn phi cOng doàn và 100% s thu khác (nguon thu 

khác do cOng doân ca sO' quyt djnh vic phân b các khoán miic chi hot dông 

cOng doàn cho phi hcp vâ chi dung quy dnh). Trong do: 

+ Chi luang, ph cap vâ các khoân dóng gop theo luang idiOng qua 30% 

cüa kinh phi và doân phi cOng doàn duçc sir diing, chi theo Quyt djnh s 

1439/QD-TLD ngây 14/12/20 1 1 cña Doàn Chñ tch Tng Lien doân v vic quy 

djnh ch d phi c.p can b cOng doân; 

+ Chi quân 1 hành chInh khOng qua 10% cüa kinh phi và doàn phi cOng 

doân ducc sü drng; 

+ Chi hot dng phong trao: 60% cüa kinh phi va doàn phi dugc si.r diing. 

Trong do chi ho trçr du ljch k/zông qua 10% cáa chi hoçzt dng pliong 

trào. 
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Trithng hcip cn diu chinh tang tST lê chi h trp du ljch, cong doàn Ca' so' 

d xuât vâ thuyt rninh cii th lam co' sO' Lien doàn Lao dng Qun 1 xern xét, 
quyt dtnh  nhu'ng ti da không qua 20% cüa chi hot dng phong trào. 

Lu'u : 

- Các CDCS 1p diy phOng ti thiêu 10%! tong thy toán chi thithng 
xuyen. 

- Các CDCS chi duic thrc hin chi các ni dung dã có thuyt rninh chi 
tit trong di.r toán và dugc phê duyt. Các trurng hcp d.c bit, bt khà kháng 
nhu thiên tai, hOa hoan, djch hoa, dich bênh... các dan v dugc chO dng th1i'c 
hin trong phrn vi d1r phOng chi; trithng hçp dã si1r diing tat cá các khoãn dir 
phOng nhung vn vuçit tng dir toán dã dugc duyt thI sau khi thrc hin phâi 

tOng hçp dê trInh Lien doàn Lao dng Qu.n 1 diêu chinh, b sung di,r toán. 

b/Nghia vi n5p kin/i phI, doàn phi cong doàn v LDLD Quçin 1: 

Hang tháng, cOng doàn Ca s& np 40% tng so thu doàn phi cOng doàn và 

29% tng s thu kinh phi cong doàn (nghia vi kinh phi chi áp dung dOi vi cOng 
doàn ca s du'cic phân cp thu KPCD theo quyêt djnh phân cap thu cita Lien 
doàn Lao dng Qun 1). 

c/N3p nguOn diu chinh giãrn clii 10% hành chin/i và diu chin/i giáni 
10% chi hoçzt d3ngphong trào. 

Thrc hin theo COng van sá 194/LDLD ngày 31/8/2020 cüa Ban Thumg 
vi Lien doàn Lao dng Qun 1 v vic dirng np giám chi hành chInh và chi 
hot dng phong trào theo Nghj quyt 09c/NQ-BCH cüa Ban chip hanh Tong 
Lien doàn Lao dng Vit Nam. Trong do, ngung thy'c hin Ngh quyêt so 
09c/NQ-BCH tif ngày 01/01/2021, riêng di vôi cong doàn co' so' thu3c k/iu 
vwc san XUh kin/i doanh ngwng thrc hin Nghj quyt so 09c/NQ-BCH tà' 
ngày 01/01/2020. 

III. TO CHC THIC HIN 

1. H so di.r toán thu chi tài chInh cOng doàn nàrn 2021 cOng doan co sO' 
giri ye Lien doân Lao dng Qun 1 (02 be), bao gOrn: 

+ Báo cao dánh giá tmnh hmnh thrc hin nhim vii tâi chInh cOng doan nãm 
2020. 

+ Bang thng Re s lao dng, tng qu' tin luo'ng dir kiên thu kinh phi 
cOng doan (co xác nhn cüa co quan, t chiirc, doanh nghip) vâ s doàn vien, 
tOng qu' luo'ng dir kién thu doàn phi cOng doàn nàrn 2021 (Mu 1 -DTCS dInh 
kern). 
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AN THI YNG VTJ 
U TICH 

trong Th1 Minh Dung 

+ Báo cáo dr toán thu, chi tài chInh cong doân närn 2021 (Miu B14-
TLD). 

+ Bang thuyt minh chi tiêt dr toán thu, chi tâi chInh cong doán nãrn 2021 

dInh kern kê hoch hot dng tài chInh cong doàn cci si nãm 2021 có xác nhân 

cüa Thu trtnng cci quan (chü doanh nghip) (Mu 2-DTCS dInh kern). 

+ Quy ch thu chi tâi chInh cong doàn cci s& (nu có thay di, b sung). 

2. D ngh Ban Chap hành cOng doàn cci s& khân truung xây drng dir toán 

thu, chi tài chInh cong doân cci s näm 2021 theo dung hung din nay, báo cáo 

dy dü ni dung, biêu mâu theo dung quy dnh cüa Tong Lien doàn. 

3. Dr toán thu, chi tài chInh cong doàn cci s phái thông qua Ban chp 

hành cong doàn cci sO' xem xét, quyt djnh truO'c khi giiri v Lien doân Lao dng 

Qun 1 (qua phOng Tài chInh — K toán), thà'i hn np báo cáo truó'c ngày 
05/12/2020. 

Dê ng/ij các cong doàn co th hoàn thành viçc dóng kinh phi và nçp 
nghta vy cong doàn (kinh phi; ctoàn phi' và báo cáo quylt toán thu clii tài 
chin/i cOng ctoan) và n3p ttiêu chin/i giãm chi 10% chi hành chinh và ditu 
chinh gidm chi 10% chi hoçit ctçng phong trào nàm 2020 (nêu co) và các nàm 
trwó'c (nêu co) theo COng van so 194/LDLD ngày 31/8/2020 v Lien doàn lao 
d3ng qun 1 trtthc ngày 31/12/2020. 

Trong qua trInh thrc hin nêu có khó khãn, vu'ó'ng mc d nghj các cOng 

doân cci sO' báo cáo ye Lien doàn Lao dng Qu.n 1 (qua phông Tài chInh — K 

toán, din thoi 028.38.222.981-14) d dugc huO'ng dn vâ giãi quyt kjp thO'i./ 1  

Nt'yi nhân: 
- Ban Tài chInh LDLD TP; 

- BTV LDLD QI; 

- UBKTLDLD QI; 

- CDCS trrc thuôc; 

- Luu VT, TC. 
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