
TONG LIEN DOAN LAO BONG CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
VIET NAM Bc lap — Tir do — Hnh  phüc  

So OY/QD-TLD Ha N5i, ngàyo tháng ,f0 näm 202] 

QUYET BNH 
Ye vic ban hành Quy d!nh v ch d chi cong tác phát trin 

doàn viên, thành 1p  cong doàn co só 

DOAN CHU T!CH  TONG LIEN DOAN LAO BONG VIT NAM 
- Can cir Lut Cong doàn; Diu 1 Cong doàn Vit Nam; 
- can cü Nghj quyt s 02-NQ/TW ngày 12 tháng 6 näm 2021 cUa B ChInh 

trj ye dôi m&i to chrc và ho?t dng Cong doàn Vit Nam trong tInh hInh mdi; 
- Cn Cu Kt 1u.n s 80-KL/TW ngày 29 tháng 7 nàm 2010 cUa Ban BI thu 

Trung ucing Dàng (khóa X) ye tiêp ti1c dày rn?nh thirc hin Chi thj so 07-CTITW cUa 
Bô Chinh tn khóa VIII ye tang cuông cong tác xây dime Dãng, các doàn the rihãn 
dan trong các doanh nghip tu nhân và doanh nghip có von dâu tu nuOc ngoài; 

- Can cir Chi thj s 33-CT/TW ngày 18 tháng 3 näm 2019 cüa Ban BI thu 
ye tang cung xây dirng to chüc Dãng trong các don vi kinh tê tu nhân; 

- Can cir Nghj djnh s 191/2013/ND-CP ngày 21 tháng 11 nàm 2013 cUa 
ChInh phü quy djnh chi tiêt ye tài chInh cong doàn; 

- Can cü Nghj djnh s 145/2020/ND-CP ngày 14 thán 12 näm 2020 cüa 
Chinh hü quy djnh chi tiêt và huàng dan thi hành mt so diêu cüa B lut Lao 
dng ye diêu kin lao dng và quan h lao dng; 

- Can cü Thông tu s 40/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 4 näm 2017 cüa B 
Tài chInE quy djnh chê d cong tác phi, ché d hi nghj; 

Theo d nghj cüa Ban Tài chInh, Ban T chüc Tong Lien doàn, 

QUYET DNH 

Biu 1. Ban hành Quy djnh v ch d chi cho cOng tác phát trin doàn 
vién, thành 1p cong doàn c s. 

Diu 2. Quyt dinh nay có hiu 1irc thi hành k tr ngày 01 tháng 11 nm 2021 
và thaythê Khoãn 1, Diêu 7 Quyêt djnh 1911/QD-TLD ngày 19 tháng 12 näm 
2016 ye viêc ban hânh Quy djnh ye tiêu chuân, djnh mirc chê d chi tiêu trong 
các Co quan cong doãn. 

Diu 3. Các ban, don vj trirc thuc Tng Lien doàn và các cp cOng doàn 
chju trách nhim thi hành Quyêt djnh nay.!. 

Noi  nhin:J'5 
- Nhu Diéu 3; 
- TT DCT (Dé b/c); 
- Các U viên DCT-TLD (Dê b/c); 
-LtruVT,TC. 
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TONG LIEN DOAN LAO DQNG CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
VIET NAM Dc Ip  - Ti do — Hanh phüc 

QUY DJNH 
V vic ban hành ch d chi cong tác phát triên doàn viên, 

thành 1p  cong doàn csô' 
(Ban hành kern theo Quyêt djnh so: J4/QD-TLD 

ngày 20  tháng  40 nàm 2021 cia Doàn Chz tjch TOng Lien doàn) 

Diêu 1. Phm vi diu chinh 

Quy djnh nay quy djnh v dM tuçmg, diu kin, ni dung và djnh mirc chi 
cho cong tác phát trin doàn viên, thành 1p cong doàn cci sâ. 

Dieu 2. Doi tirçrng ap ding 

1. Can b cong doàn chuyên trách lam cong tác phát trin doàn viên, thành 
1p cOng doàn c s O cong doàn Co sO'; cong doàn cap trên trirc tiêp Co sO'; Lien 
doàn Lao dng tinh, thành phô; Cong doàn ngành Trung uong và tirong throng; 
Cong doàn Tong cong ty trirc thuc Tng Lien doàn và Tong Lien doàn Lao dng 
Viêt Nam. 

2. Cong  tác viên, tlnh nguyen viên lam cong tác phát trin doàn viên, thành 
1p cong doàn co sO' O' các cp cong doàn. 

Diu 3. Ni dung chi, djnh miuc chi 

1. Chi cho can b cong doàn chuyên trách, cong tác viên, tInh nguyen vien 
trirc tiêp thrc hin nhim v11 phát triên doàn viên, thành l.p cong doàn co sO', bao 
gôm: 

a) Chi cho can b cOng doàn chuyén trách trirc tip th%rc hin nhim vii phát 
triên doàn viên, thành 1p cong doàn cor sO'. 

- Chi bi thrô'ng lam ngoài giO' di vOi can b cOng doàn chuyên trách trçrc 
tiêp thirc hin nhim vi1 phát trin doàn vién, thành l.p cong doàn co sO' (ap diing 
Diêu 55 Nghj djnh 145/2020/ND-CP ngày 14/12/2020 cüa ChInh phü). 

- Can b cong doàn chuyên trách trirc tip thirc hin nhim vii phát trin 
doàn viên, thnh l.p cOng doàn co sO' nêu thO'i gian thirc hin nhim v tir 2 ngày 
trO' len chi phi cap luu trü theo mirc 200.000 dng/nguôi/ngày (Thông tu 
40/201 7/TT-BTC). TruO'ng hçp di v trong ngày chi 100.000 dông/nguO'i/ngày. 

- Chi h trçl tin xäng, xc cho nguO'i tnrc tip lam cong tác tuyên truyn, vtn 
dng phát trin doàn vien, thành 1p cOng doàn Co sO' nu di cong tác có khoâng 
cách iIr 10 km hO' len di vO'i cac don vj hành chInh cp xã (sau day gçi chung là 
xã) thuôc dia bàn kinh tê xã hi khó khán, d.c bit khó khän theo các Quyt djnh 
cüa Thu tuO'ng ChInh phü và t1r 15 km trO' len dOi vO'i các xä cOn 1i ma t1r tic bang 
phuong tin Ca nhân cüa mInh thI ducic thanh toán khoán tiên ti tüc phucing tin 
bang 0,2 lit xäng/km tInh theo khoàng cách dja giOi hãnh chInh và giá xäng t.i thi 
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dim di cong tác (ap ding dim b khoãn 2 Diu 5 Thông tu 40/2017/TT-BTC). 

b) Chi thu lao, bi di.rng cong tác viên, tInh nguyen vién trirc tip thiic hin 
nhim vii phát trin doàn viên, thành 1p Cong doàn co s. 

- Cp cong doàn thirc hin cong tác phát trin doàn viên, thàrih 1p cOng 
doàn ca sà theo k hoach và dr toán duçic cOng doàn cap trên phé duyt can cir vào 
tInh hInh thirc t ti dan vj ducic mi cong tác viên, tInh nguyen vién dé thirc hin 
ni dung trên nhm dam báo chi tiêu duçc giao trong diêu kin nhân sr không dam 
bão. Cong tác viên, tInh nguyen viên phâi có am hiêu ye hoat dng cong doàn, có 
k näng phü hqp vth yeu cAu nhim vi, có bàn linh chInh trj, thirc chap hành 
pháp lust  và cam kêt thirc hin nhim v1i duqc giao. 

- Dan vj thirc hin cOng tác phát trin doàn viên, thành 1p cong doàn co sO' 
cO th giao nhim v11 cho tmg cá nhân hoc nhóm cong tác viên, tinh nguyen viên 
bang kt qua, chi tiêu cii th cüa vic phát triên doàn viên, thành l.p cong doàn ca 
sO'. Vic chi thu lao, bi duO'ng cho cong tác viên, tInh nguyen viên phái can cir vao 
kt qua dat  duoc.  Cong  tác vien, tInh nguyen vien phâi cam kêt ti chju trách nhim 
ye tài san cüa Ca nhan va dam bão an toàn giao thông trong qua trInh thirc hin 
nhim vii duçic giao. 

- Viéc chi thu lao, bi duO'ng cong  tác viên, tInh nguyen viên chi duçic thrc 
hin tai  khu vrc ngoài nhà rnràc và djnh muc ti da nhu sau: 

+ Tai các dan vj dã cO th chüc cOng doàn, vic phát triên them doàn viên 
duçic chi tôi da: 20.000 dông/doàn viên. 

+ Tai các dcm vi chua có th chuc cong doàn chi chi ni dung thành 1p cong 
doàn ca sO' (không chi h trq phát triên doàn viên cho s doàn viên cOng doàn tai 
thO'i diem thành lip): 

* Dan vj thành lap cO duOi 50 doàn viên chi tOi da 2.000.000 dng/dan vj; 

* Dan vj thânh 1p có tü 50 dn duO'i 100 doàn viên chi thj da 3,000.000 
dOng/dan vj; 

* Dan vj thành lap có tir 100 doàn viên dn duOi 500 doàn viên chi ti da 
5.000.000 dOng/dan vj; 

* Dan vj thành lap cO trên 500 doàn viên chi t& da 10.000.000 dông/dcin vj; 

c) Chi phi phát sinh khác cho can b cong doàn, cong tác viên, tInh nguyen 
viên khi thirc hin nhim vit 4n dng phát trin doàn viên, thành 1p cong doàn ca 
sO' thi dan vi chi thirc hin theo quy chê chi tiêu ni bO cüa dan vj. 

2. Chi cho cong tác vn dng phát trin doàn viên, thành 1p  cong doàn co sO' 
bao gOm: 

a) Chi cho boat dng tuyên truyn bao gm: Tài 1iu tuyên truyn, thuê thit 
bj ho trçv cong tác tuyên truyên, vn dng (am thanh, den chiu...) thanh toán theo 
thirc t phát sinh; 
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b) Bi dung báo cáo viên rni:rc chi ti da 500.000 dng/nguii/bui 

c) Ni.rOc ung cho ngithi lao dng rnüc chi ti da 20.000d/ngui/cuc 

3. Chi h trçl di hi thành 1p cOng doàn co sâ, chi phi h trçl ban du cho 
Cong doàn co s& mâi thành lip: 

a) Chi di hi, 1 cong b quyt djnh thành lip, ra mt cOng doàn co sâ mi 
thành 1p bao gôm: Khánh tit; van phông phm... chi theo thirc t vã quy djnh chi 
tiêu nôi bô cüa don vi; 

Ngoài các nôi dung nêu trên, các ni dung chi khác chi thc hin khi có 
ngun kinh phi xã hi hóa hoc do doanh nghip, dcm vj h trçl. 

b) Chi phi h trçl ban du cho cOng doàn co sâ med thành 1p bao gm: 

- Chi phi cp nht thông tin doàn viên, phát the doán viên ti da 50.000 
dng/doàn viên. 

- Chi phi lam con d.0 cüa cOng doàn cor si thanh toán theo thirc t phát sinh. 

- H trci tp hun, bi dixàng can b cOng doàn co sâ med thành 1p chi theo 
chê d hi nghj. 

Các ch d thanh toán thrc hin theo quy djnh cüa Nba ni.róc, Tng Lien 
doàn và Quy dinh v tiêu chun, djnh m1rc ch d chi tiêu trong các co quan cong 

A; doàn. 

4. Chi khen thu&ng cong tác phát trin doàn viên, thành ltp cong doàn Co si 

baogôm: 

Chi khen thithng djnh kr, dt xut di vâi cá nhân, th chüc có thành tich 
xut sc trong cOng tác phát trin doàn viên, thành 1p Cong doàn co sâ; chi thuàng 
hoán thành vuçit müc k hoch phát trin doàn viên, thành 1p cOng doàn co si do 
don vj t chirc giao chi tiêu, k hoch; giao nhim v11 thrc hin hInh thirc khen 
thu&ng và mirc thithng don vj &rçlc vn diing và không cao horn quy djnh ye khen 
thu&ng do Tng Lien doàn quyt djnh. 

Diu 4. Ngun chi 

Kinh phi chi cho ho.t dng phát trin doàn viên, thành 1p cong doàn co sâ 
&rçic chi tü nguOn tài chInh cüa các cOng doàn cp trên. 

Diu 5. Dir toán, quyt toán 

Trên Co sà the quy djnh cüa Nhà nuâc và Tng Lien doàn, các don vj xây 
dirng, ban hành Quy ch chi tiêu ni bô có chi tit các ni dung hot dng phát 
trin doàn viên, thành 1p cOng doàn co Sâ dam báo trong ngun kinh phi cüa don 
vj. Hang nàm các don vj phãi lap, trInh cong doán cp trén phê duyt Kê hoch vá 
dis toán chi tit cho cOng tác phát trin doàn viên, thành 1p cOng doàn co sâ. 

Vic thanh quyt toán dam báo cong khai, minh bach, dung quy djnh cüa 
Nhã nuâc và Tng Lien doàn. 

4 



Diu 6. T1 chu'c thrc hiên 

1. Các ban, dcm vj tlVc thuc Tng Lien doàn và các cp cong doàn can cir 
Quy djnh nay triên khai thrc hin dam báo ding nguyen tàc tài chInh cüa Nhà 

niiâc và Tong Lien doân. 

2. Giao Ban Tài chInh, Ban T chüc, U' ban Kim tra Tng Lien doân 
hu&ng dan, kim tra vic thirc hin Quy djnh nay trong các cap cong doàn. 

Nri nhin:I 
-NhtrDiêu6; 
- Thuông trxc DCT (Dê b/c); 
- Các U' viên DCTTLD (De b/c); 
- Lmi: VT, TC. 

TM. DOAN CHU T!CH 
PHO CHU T!CH 
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