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Thi Hông Nhung 

LDLD TP. HO CHi MINH CONG HOA XA HO! CHU NGHA V!T NAM 
LOLD THANH PHO THU oUt Dôc lap - Tir do — Hanh phüc 

S:  0 g /HD-LDLD Thz D&c, ngày -3 tháng näm 20-22 

HIIONG DAN 
V vic np báo cáo tài chInh cong doàn co' s?r và Quy ch chi tiêu ni b 

qu5 cong aoan 

Can cü Quy& djnh s 1908/QD-TLDngay 19/12/2016 cüa lông Lien doàn Lao 
dng Vit Nam ye vic ban hành quy d:nh  ye quàn li tài chInh, tài san cong doàn, thu, 
phân cap nguôn thu,và thithng, pht thu, np tài chInh cong doàn; 

Can cü Quyet dinh so 4290/QD-TLD ngày 01/03/2022 cüa Tong LDLD Vit Nam 
ye ban hành quy djnh thu, chi, quán l' tài chinh, tài san tai  cong doàn cc sâ. 

Can cir Hung dan 14/HD-LDLD ngày 10/9/2019 cüa Lien doàn Lao dng Thành 
phô Ho ChI Minh ye vic np báo cáo quyêt toán tài chInh cong doàn các cap; 

Nhäm thuc hiên diing quy dinh cong tác quán 1' tài chinh cong doàn dung quy djnh 
cüa lông Lien doàn Lao dng Vit Nam, Lien doàn Lao dng Thành phô Thu Düc huàng 
dan Ban Chap hành các Cong doàn c s trrc thuc mt sO ni dung ye quy djnh np ye 
Lien doàn Lao dng thành phô Thu Di'ic gôm báo cáo dir toán, quyêt toán tài chinh cong 
doàn và Quy chê clii tiêu ni b qu9 cong doàn nhu sau: 

Báo cáo Ho so' quy dnh ThO'i gian np 

I. Dir toan 

1. Báo cáo Dr toán theo mu 14-TLD 
(01 bô) i 
2. Báo cáo so lao dng, qu5 luong dong 01 nàrn/ln 
BHXH tháng 1p Dr toán. 
2. Quy ch chi tiêu ni b qu5' cong 
doàn nàm. (01 b) - 

Châm nhAt là 
ngày 31 tháng 
12 näm trir&c. 

I!. Quy& toán 1. Báo cáo quyêt toán theo mâu 07-
TLD : 01 b) 
2. S thu chi tài chinh cong doàn hoc 
bang ké chüng tü thu chi: 0 bO 
3. Biên bàn kiêm ké qu5' tiên rnt cuoi 
ngày kêt thüc kS'  báo cáo. 
4. Bang kê so dii tài khoãn tiên gl'ri cüa 
CDCS tai  các ngân hang thuong mai 
cui ngày kt thüc kS'  báo cáo. 

06 
tháng/ln 

Chm nht là 
ngày 10 cUa 

tháng d.0 qu' 
sau. 

Trong qua trinh thrc hin nêu có vi.râng mac, dê nghj các dcn vj lien h Ban tài 
chInh Lien doàn Lao dng thành phô Thu fXrc (diên tlioai: 028.3896 1041) dé duçxc huâng 
dan them. 

Noi nhân: 
- Ban Chap hành, UBKT CDCS tnxc thuc; 
- Lu-u Van phông, Tài chmnh. 
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