
TONG LIEN DOAN LAO DQNG CQNG HOA XA HOI CHU NGHA VIT NAM 
VIT NAM Doe 1p  — Tiz' (Jo — Hnh phüc 

So: 42/HD-TLD Ha !'/oi, ngâv ii tháng 11 näm 2021 

HU1NG DAN 
Cong khai tài chInh, tài san cong doàn 

Can cü Lut Cong doàn s 12/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 närn 2012; 

Can cr Diu i Cong doàn Vit Nam khóa XII; 

Can cir Nghj djnh s 191/201 3/ND-CP ngày 21 tháng 11 näm 2013 c iia 
ChInh phü quy djnh chi tiêt ye tài chInh cong doàn; 

Can ccr các quy djnh hin hành cüa Nhà nu&c v cong khai tài chInh. 

Tng Lien doãn Lao dng Vit Nam hu&ng dn cong khai tài chInh, tài 
san cong doàn di vâi các cp cong doàn nhi.r sau: 

I. NHU'NG QUY D!NH  CHUNG 

1. Phun vi diêu chinh và tti ttrqng thirc hin 

a) Pham vi diu chinh 

Hithng dn vic cong khai tài chInh, tài san cong doãn dôi vi các cap 
cong doàn và các dcrn vi sij nghip cong doân. 

b) D6i ttrqng thirc hin 

- Cong doàn cp trên Ca sâ, bao gm: Tng Lien doàn Lao dng Vit 
Nam; Lien doàn Lao dng tinh, thành phô; Cong doàn ngành Trung xang và 
tircing dixcing; Cong doàn Tong Cong ty trirc thuc Tong Lien doàn; Cong doàn 
cap trên trrc tiêp ecY so. 

- Cong doàn co sO. 

- Darn vj sr nghip cong doàn. 

c) HInh thüc, th&i dim cong khai 

- Các don vj thrc hin cong khai các ni dung theo htrOng dn trén trang 
thông tin din tr hoc trên bang tin cüa dan vj chm nhât là 15 ngày kê tir ngày 
báo cáo dr toán, báo cáo quyt toán tâi chInh cong doàn, báo cáo dr an xây 
dirng co bàn (XDCB) hoàn thành,... ducic cong doãn cAp trên hoc cAp có thm 
quyên phê duyt. 

- D6i vOi các khoãn vn dng thu, np và chi qu5' xä hi, tr thin: Cong khai 
tong s tiên, hin vt dä vn dng, tip nhn chm thAt sau 15 ngày k tir ngày kt 
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thüc thai gian tip nhn; cong khai tng s tin, hin vt da phãn ph&, sCr diving chm 
that sau 30 ngày k tü ngày kt thüc thñ gian phãn phi sr ding. 

- Di vti don vj Co Cng thông tin din tü thI phâi thrc hin cong khai 
trên CMg thông tin din tà cüa don vj mInh. 

- Ngoài vic cOng khai theo quy djnh chung, các don vi thrc hin v ni 
dung, pham vi, hInh thirc, thii dim cong khai chi tit ti Mic 1, Mic 2, Miic 3 
Ph.n II Hthng dn nay. 

2. Nguyen täc cong khai 

Cong khai dy dü, kjp thri, chInh xác các thông tin tài chInh, tài san cong 
doàn theo quy djnh tai  Hithng dn nay. 

3. Chat vn và trã 1ôi chat vn 

Các t chüc, don vj và doàn vien, cong chüc, viên chüc, lao dng cO 
quyn chit vn các ni dung v cong khai theo hrâng dn nay lien quan den thu, 
chi, quân 1 tâi chInh, tài san cong doàn, Qu xâ hi (cac khoãn 4n dng thu, 
np xa hi tr thin), Qu5' co quan cüa các ca quan cong doàn. 

Chü tjch cong doàn các cp, thu trithng các don vi thrc hin cong khai tài 
chInh, tâi san cOng doàn phâi trâ lOi chat van v các ni dung cong khai tài 
chInh, tài san cong doàn. Vic trâ läi chAt vAn phâi dixçic thirc hin b&ng van bàn 
và giri tth nguii chat van hoc trâ 1i trrc tiêp trong hi nghj ban chap hành, hi 
nghj can bO cong chüc, vién chirc, hi nghj nguäi lao dng cüa don vj hang 
näm. Vic trâ 1&i chAt vAn b&ng vAn bàn chm nhAt sau 10 ngày k ttr ngày tip 
nhn ni dung chAt van. Tri.r&ng hcrp ni dung chat van phirc tap, cAn nhiu th&i 
gian d chuân bj trâ 1?yi thI phâi có vAn bàn hn ngày trã Ru cii th cho ngiiäi 
chAt vAn, nhung không qua 45 ngày tü ngày nhn dixqc ni dung chAt vAn. 

II. CONG KIIAI TA! CH!NH, TA! SAN CONG DOAN TI CAC 
CAP CONG DOAN 

1. Cong khai tài chInh, tài san cong doàn ti cong doàn cp trên co 
so,  

Chü tjch cong doàn cAp trên ca sâ, Thu tnrông các don v thirc hin cong 
khai tài chInh, tâi san cüa các co quan cOng doàn (tr cong doàn cAp trên tric tip 
co sâ trâ len) thu sau: 

a) Cong khai dir toán, quy& toán thu, chi tài chInh cOng doãn (nAm) 

- Ni dung cOng khai 
h • S A + Cap Tong Lien doan Lao dong Viet Nam: Theo Bieu so 01alCK-TLD, 

Biu s Olb/CK-TLD. 

+ CAp tinh, ngành Trung uo'ng và tu'cung duo'ng: Theo Biu s 02aICK-
TLD, Biu 02b/CK-TLD. 

+ CAp trén tr1rc tip co sâ: Theo Biu s 03a/CK-TLD, Biu 03b/CK-TLD. 
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- Phm vi, hInh thüc và th?ii dim cong khai 

Báo cáo dir toan, báo cáo quyêt toán thu, chi tài chInh cOng doãn sau khi 
duqc cong doàn cap trén hoc cAp có thãm quyn phê duyt, cá phAn diu 
chinh trong näm (neu co) phãi diiçic cOng khai tai  hi nghj ban chap hành cong 
doàn cüng cap trong kS' hQp gãn nhât. 

b) Cong khai quyt toán dir an XDCB hoàn thãnh 

- Ni dung cOng khai: Theo Biu s 04/CK-TLD. 

- Pham vi, hInh thüc và thii dim cong khai 

Quy& toán dr an XDCB hoãn thành sau khi duçic cOng doàn cAp trén 
hoc cap có thâm quyên phé duyt phâi dixçic cong khai tai  hi nghj ban chAp 
hành cong doàn cüng cap k' hçp gAn nhAt. Dir an XDCB cUa cAp nào, cong khai 
tai hi nghj ban chap hành cong doàn cüa cAp do không phân bit chü d&u tu. 

c) Cong khai quyt toán thu, chi Qu xA hi 

Các khoán 4n dng thu, np và chi qu5' xA hi tü thin, các khoán 4n 
dng theo dqt ing h thiên tai, hOa hon, djch bnh,... phài duc cong khai theo 
quy djnh cüa Nhà nuâc ye t chüc hoat dng qu5' xâ hOi  tü thin và huàng dn 
cüa Tong Lien doàn. 

- Ni dung cong khai: Theo Biu s 05/CK-TLD. 

- Pham vi, hInh thCrc và th?yi dim cong khai: Cong khai tai  hi nghj can 
b, cong chüc, viên chirc, hi nghj nguii lao dng hang nãm cUa clan vj. 

d) Cong khai dr toán, quyt toán thu, chi co quan cOng doàn (nàm) 

- Ni dung Cong khai: Theo Biu s 06/CK-TLD. 

- Phtrn vi, hInh thüc và th?yi dim cong khai: Cong khai tti hi ngh can 
b, cong chtrc hang näm cüa clan vj. 

e) Cong khai quyt toán thirc hin tr chü v biên ch và kinh phi quân l 
hành chInh (näm) 

- Ni dung cOng khai: Theo Biu s 07/CK-TLD. 

- Pham vi, hlnh thüc và th&i dim cong khai: Cong khai tai  hi nghj can 
b, cOng chüc hang näm cüa don vj. 

g) Cong khai quyt toán thu, chi Qu5' Ca quan (näm) 

- Ni dung cong khai: Theo Biêu s 08/CK-TLD, trong do: 

+ COng khai ngun thu, mirc thu. 

+ Cong khai di ti.rçlng chi, müc chi. 

- Pham vi, hInh thirc và th&i dim cong khai: Cong khai ti hi nghj can 
bô, cong chrc cüa don vj. 
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h) Cong khai quãn 1, sCr diing tài san cong trong các ca quan cong doàn, 
clan vi sir nghip cong 1p cüa t chüc cong doàn ctiicic giao quán 1, st'r ding tài 
san nhà nuâc. 

Tài san do các ca quan cong doàn quãn 1, sCr diing phâi thirc hin cong 
khai theo quy djnh tai  Hi.róng dn nay nay bao gôm: nhà, vt kiên trüc, cong 
trInh xây dirng gn lin vài dat, phucmg tin di 1i, tài san khác ctuçic quy djnh là 
tài san c cljnh (hihi hInh và vô hInh) theo ch d quân l tài san c djnh di.rcic 
hInh thành tir ngun ngân sách nhà nuâc, Co ngun gc ngân sách nhà nuàc; tài 
san là hang vin trq, qua bMu, tng cho cüa các t chirc, cá nhãn trong va ngoài 
rnxâc cho t chüc cong doàn trrc tip quân 1, sü d%ing. 

* Ni dung Cong khai: 

Ni dung cOng khai quãn l', sir diing tài san cong trong các co quan cOng 
doàn, don vj sir nghip cüa to chüc cOng doàn dirçic giao quân l, sCr ding tài san 
nhà ni.iâc &rçic thrc hin theo Khoân 1, Khoân 2 Diu 11 Thông tr s 
144/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 12 nAm 2017 cüa Bô Tài chInh v Hiiâng dn 
mt s ni dung cüa Nghj djnh 151/2017/ND—CP ngày 26 tháng 12 näm 2017 
cüa ChInh phü quy djnh chi tit mt s diêu cüa Lut Quán l, sCr ditng tài san 
cOng. 

- Cp tinh, ngành Trung i.xang và ti.rang dixong; cp trên trrc tip co sci 
(nêu có): 

+ Cong khai tInh hInh du tir xây dmg, mua sam, giao, thuê tâi san cOng 
th%rc hin theo Biêu s 09a/CK-TLD, 

+ Cong khai tInh hmnh quân 1, sü diing trii so lam vic, co so hoat dng 
sir nghip thxc hin theo Biêu sO 09b/CK-TLD, 

+ Cong khai tInh hmnh quân 1, sü ding xe 0 tO và tâi san c djnh khác 
thirc hin theo Biêu s 09c/CK-TLD, 

+ Cong khai tInh hmnh xCr l tâi san cOng thirc hin theo Biu s 09d/CK-TLD, 

+ Cong khai tInh hInh khai thác ngun lire tài chInh tü tâi san cOng thirc 
hin theo Biu s 09e/CK-TLD. 

- Cp Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam: 

+ COng khai tinh hInh Mu ti.r xây drng, mua sAm, giao, thuê tài san cong 
thirc hin theo Biéu s 10aJCK-TLD; 

+ COng khai tInh hInh quân 1, sO diing tài san cOng th?c hin theo Biu 
sO 1 Ob/CK-TLD, 

+ Cong khai tInh hInh xCr 1 tài san cong thiic hiên theo Biu s l0c/CK-TLD, 

+ COng khai tInh hinh khai thác ngun 1irc tài chInh tO tâi san cOng thirc 
hin theo Biêu sO l0d/CK-TLD, 
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- Pham vi, hInh thüc và thii dim cong khai: Cong khai t?i  hi nghj ban 
chap hành cong doãn cüng cap trong kS'  h9p g.n nht. 

2. Cong khai tài chInh, tài san c6ng (bàn t41 cong doàn co s& 

Chü tjch cong doàn cp car s/Chü tjch cong doàn car s& thành viên/T 
tru&ng to cong doãn ducic phãn cap chi thrc hin cOng khai tài chInh, tâi san 
cong doàn cüa cAp mInh nhu sau: 

a) Cong khai d%r toán, quyt toán thu, chi tài chInh cong doàn (näm) 

- Ni dung cOng khai: Theo Biu s 1 1aJCK-TLD, Biu s 1 lb/CK-TLD 
và Biêu so 1 lc/CK-TLD. 

- Pham vi, hInh thüc và thyi dim cong khai 

Báo cáo dr toán, báo cáo quy& toán thu, chi tài chInh cOng doàn sau khi 
duçic cong doàn cAp trên hoc cAp có th.m quyn phê duyt, ké cá phân diêu 
chinh trong nàm (nu co) phãi dixcic cong khai tai  hi nghj ban chAp hành cong 
doân cüng cAp trong k5' h9p gân nhât. 

Khuyn khIch BCH Cong doàn co sO' xem xét cong khai thu, chi tài chInh 
cong doàn car sO' hang tháng vá dixcrc quy djnh cii th trong quy ché quãn 1 tâi 
chInh ni b cüa CDCS. 

b) Cong khai các khoãn 4n dng thu, np qu5 xã hi tü thin 

Cong doàn car sO' huy dng thu, np qu5 xà hi tr thin khi có van ban 
kêu gçi hoäc cho phép cüa car quan có thm quyên gm U' ban TW M1'TQ Vit 
Nam, Tong Lien doan, các qu xâ hi tü thin thành 1p theo quy djnh cüa pháp 
!ut trên nguyen tc tr nguyen,  và phài thirc hin cOng khai nhtr sau: 

- Ni dung cong khai: Theo Biu s 12/CK-TLD 

+ Danh sách, s tin tüng cá nhân (nu thu trrc tip trng cá nhân) hoc 
danh sách, s tin tüng t cong doàn, tüng b phn, tmg to chirc np. 

+ Danh sách, s tin dA np v car quan có thAm quyn kêu gçi. 

+ Danh sách cá nhân hoc darn vj th%i huâng trong tnthng hcip car quan có 
thAm quyn üy quyn cho CDCS chi trrc tiêp den di tuçing thi hu&ng. 

- Pham vi, hInh thirc và thai dim cOng khai: Cong khai den di tixcrng 
huy dng và cOng khai tai HOi nghj thng k& hoat  dng cong doàn hang näm cüa 
dcinvj. 

3. Cong khai tãi chInh, tài san cong doàn ti don vi sr nghip 

Thu truO'ng các darn vj sir nghip thrc hin cOng khai tâi chInh, tài san 
cong doàn cüa cap mInh nhu sau: 

a) COng khai k hoach thu chi darn vj sir nghip; Quyt toán thu chi don vj 
sir nghip 



TM. I3OAN CHU T!CH 
CHU TICH 

- K hoach thu chi dan vi sr nghip näm (mu Biu s 13/CK-TLD) 

- Quy& toán thu chi dan vj si,r nghip nãm (mu Biu s 14/CK-TLD). 

b) Ph?m vi, hInh thüc và thii dim cong khai 

- Phát hành van ban (in thành tài 1iu) gui dn di tixçing duçic cong khai; 

- Thông báo cong khai bang hmnh thüc niêm yt tai  tri1 so cüa dan vj; 

- Cong b Cong khai trong hOi nghj cOng chüc, viên chüc, ngithi lao dng 
don vi. 

- Th&i dim cong khai: Thyi gian Cong khai chm nht 30 ngày, k tü 
ngày dirçrc cap có thâm quyên phé duyt. 

III. TO CHI5'C TIIITC HIN 

1. HuOng dn nay có hiu hrc tir niên d k toán näm 2022, thay th 
HixOng dn s6 4601HD-TLD ngày 17/4/2014 cüa Tng Lien doàn Lao dng Vit 
Nam ye vic cong khai tài chInh Cong doãn. 

2. Don vj kinh t cong doàn thrc hin Cong khai tài chInh trong don vj 
theo quy djnh cüa Nhà nuOc. 

- Thuäng trirc DCT (dê b/c); 
- Các LDLD tinh, thành pM; 
- Các Cong doãn ngãnh TW vâ tirong dtrcmg, 

Cong doàn TCTy tr%rc thuc TLD; 
-Luu:VT,TC. 
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Biu s O1aJCK-TLD 

TONG LIEN DOAN LAO DQNG CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
VIET NAM Dc 1p - Tu' do — Hnh phüc 

Sr. ..... ngày ... tháng ... näm 

THÔNG BAO 
Cong khai dl? toán thu, chi tài chInh cong doàn 

cap Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam 
Näm... 

TT Nôi dung MA 

lông 
hQp 
dy' 

toán 
trong 

ky 

Chia ra 

COng 
doãn 
CO SO' 

Cong 
oàn cp 

trên trrc 
tip 

CO sO 

Don vj 
sr 

nghip 
true 

thuc 

Cp 
tinh, 

ngành 
TW vã 
tuong 
du'ong 

Tng Lien 
doãn 

LDVN 

TA! CHiN!-! CONG DOAN 
TICH LUY DAU K' 

10 

PHAN THU 20 

2.1 Thu doán phi Cong doàn 22 

a- Khu virc HCSN 22.01 

b- Khu virc san xut kinh doanh 22.02 

2.2 Thu kinh phi Cong doàn 23 

a- Khu vuc HCSN 23.01 

b- Khu virc xut kinh doanh 23.02 

c- Dcin vi chua thành lap CDCS 23.03 

2.3 Ngan sách Nhà nuàc cAp h tr 24 

2.4 Các khoân thu khác 25 

a- ChuyCn mOn h trq 25.01 

b- Thu khác 25.02 

CQNG THU TCCD 

2.5 Tài chinh cong doan cAp trên cAp 28 

a. KPCD cAp trén cAp theo phân 
phôi 

28 0! 

Don vj trTc tip báo cáo quyt toán 28.01.0! 

Don v khOng tri,rc tip báo cáo 
quyet toan 

28.0 1.02 

b. Tài chinh cOng doàn cap trên cap 
htra 

28 02 

Dcm vj trrc tip báo cáo quyet toán 28.02.01 

Doii vj khOng tri,rc tiêp báo cáo 
quyet toan 

28.02.02 

2.6 DPCD, KPCD cAp di.râi nôp len 29 

2.7 Nhân bàn giao tài chInh cong doàn 40 

TONG CQNG THU 
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HI PHAN CHI 

Chi trrc tip chäm 10, báo v, dào 
tao doàn vién và NLD 

3.2 Chi tuyén truyn doàn vién vá NLD 32 

3.3 Chi quán I' hành chInh 33 

• 
Chi luang, phi cp và các khoán 
phái np theo krang 

34  

a- Li.rorng cüa can bO trong bién ch 34.01 

b- Phu cp can b cong doàn 34.02 

c. Các khoán phài nôp theo Iisong 34.03 

• 
Chi hot dOng  cOa &m vj chixa 
thành lap CDCS 

3.6 Chikhác 37 

CONG CHI TCCD 

Tài chinh cong doán cp cho cap 
duOi 38 

a- KPCD cp cho cp dtrài theo 
phânph6i 

8 01 

b- TCCD cp h trç cho cAp duâi 38.02 

3 8 
DPCD, KPCD phái flQp cap tren 
quàn 1 triAc tiép 

39  

a- Dan vi truc tip báo cáo quyêt 
toán 39 01 

b- Dan v không trirc tip báo cáo 
quyéttoan 

39 02 

CAp trà kinh phi cho dan vj khi 
thánh Ip CDCS 

41 

3.10 Bàn giao tài chInh cOng doàn 42 

TONG CONG  CHI 

TAI CHINH CONG DOAN 
TICH LUY CUOI KY 

V KINH PHI D PHONG 70 

TM. DOAN CHU T!CH 
(Kg, ho ten) 
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Biu s Olb/CK-TLD 
TONG LIEN BOAN LAO BONG CONG HOA XA HQI CHU NGH!A VIT NAM 

VIET NAM Doe Ip - T do — Hnh phüc 

s& ..... ngày ... tháng ... näm 

THÔNG BAO 
Cong khai quyt toán thu, chi tài chInh cong doàn 

cap Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam 
Näm... 

TI Ni dung MA s6 

Tong 

quyet 
toán 
trong 

ky 

Chia ra 

Cong 
doàn 
CO S& 

Cong 
doàn cp 
trên tr,c 

tip 
co sO 

Do'n vj 
s1r 

nghip 
try'c 

thuc 

Cap 
tinh, 

ngành 
TW và 
tiro'ng 
duang 

Tong Lien 
doAn 

LDVN 

TAI CHiNH CONG DOAN 
TiCHLUYDAUK\' 

10 

PHAN THU 20 

2. I Thu doàn phi Cong doàn 22 

a- Khu vuc HCSN 22.01 

b- Khu vtxc san xut kinh doanh 22.02 

2.2 Thu kinh phi Cong doán 23 

a- Khu vi.rc HCSN 23.01 

b- Khu vuc xut kinh doanh 23.02 

c- Dan vi chua thành lOp CDCS 23.03 

2.3 Ngan sách Nhà niràc cp h6 trçi 24 

2.4 Các khoán thu khác 25 - 
a- Chuyén mOn h trç 25.01 

b- Thu khác 25.02 

CONG THU TCCD 

2.5 Tái chinh cong doàn cp trén cp 28 

a. KPCD cp trén cp theo phân 
phi 

28 01 

Dcm vl trirc tip báo cáo quyt toán 28.0 1.01 

Don vi khong trrc tip báo cáo 
quyet toan 

28.0 1.02 

b. Tái chinh cong doân cap trên cap 
htro 

28 02 

Dan vj trrc tip báo cáo quyt toán 28.02.01 

Dan vl khong trirc tip báo CO 
quyet toan 

28.02.02 

2.6 DPCD, KPCD dtp duOi nôp len 29 

2.7 Nhn ban giao tái chInh cOng doàn 40 

TONG CONG THU 
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iii PI-IAN CHI 

31 
Chi tnrc tip chAm lo, bão v, dào 
tao doàn viên và NLD 

, 

3.2 Chi tuyên truyn doàn vién và NLD 32 

3.3 Chi quãn 1 hành chInh 33 

Chi luong, phii cap và cac khoán 
phài np theo krang 

a- Luang cüa can b trong bién ch 34.01 

b- Phu cp can b cong cloàn 34.02 

c. Các khoán phãi np theo hwng 34.03 

Chi hot dng cüa dan vj chu'a 
thành lap CDCS 

35  

3.6 Chi khác 37 

CQNG CHI TCCD 

Tài chinh cong doàn dã cp cho ap 
dirâi '8 

a- KPCD cp cho cp duâi theo 
phân phi 

38 01 

b- TCCD cp h trq cho cp duOi 38.02 

38 
DPCD, KPCD dã nôp cap trên quãn 
l truc tiép 

39  

a- Dan vj trrc tip báo CO quyet 
toán 

39 01 

b- Dan vj khong trrc tip báo cáo 
quyét toán 

39 02 

CAp trã kinh phi cho dan vj khi 
thành Ip CDCS 

41 

3.10 Bàn giao tài chInh cOng doàn 42 

TONG CONG CHI 

IV 
TAI CHENH CONG DOAN 
TICH LUY CUOI KY 

50 

DPCD, KPCD PHAI NQP cAp 
TREN QUAN LV TRVC TJEP 

60 

TM. DOAN CHU TICH 
(Kg, hç ten) 

10 



Biêu s O2aJCK-TLD 
TONG LIEN DOAN LAO DQNG VIT NAM CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
LIEN DOAN LAO DQNG TINH/ CDN.... Dc Ip - Ty do - Hnh phác 

S ... , ngày ... iháng... näni 

THÔNG BAO 
Cong khai di1r toán thu, chi tài chInh cong doãn 

Lien doän Lao dng cap tinh, ngành TW và tuong throng 
Näm..... 

TT Ni dung Ma 

lông 
hqp dy 

toán 
trono 

k" 

Chia ra 

, 
Cong 
doan 
Co.  SO 

Cong doàn 
cp trên 
truc tiep 

Co' so' 

Don vj 
si nghip 

tru'c 
thuQC 

Cap tinh, 
ngành TW 
Va tuong 

du'o'ng 

TAI CHiNH CONG DOAN TtCH 
LUY DAU K' 

10 

II PHAN THU 20 

2. I Thu doàn phi Cong doàn 22 

a- Khu virc HCSN 22.01 

b- Khu virc san xut kinh doanh 22.02 

2.2 Thu kinh phI Cong doàn 23 

a- Khu vxc HCSN 23.01 

b- Khu virc xut kinh doanh 23.02 

c- Don vi chua thành lap CDCS 23.03 

2.3 Ngan sách Nhà niróc cp h trg 24 

2.4 Các khoán thu khác 25 

a- Chuyën mOn li trq 25.01 

b- Thu khác 25.02 

CONG THU TCCD 

2.5 TàI chinh cong doàn cap trén cap 28 

a. KPCD cp trén cp theo phân phi 28.01 

- Don vj trrc tip báo cáo quyéttoán 28.0 1.01 

- Don vl khOngtrtrc tip báo cáo quyet 
toán 

28.01.02 

b. Tài chinh cong doàn cp trén cp h 
trcY 

28 02 

- Don vi truc tip báo cáo quyt toán 28.02,01 

- Don vl khOng trçrc tip báo cáo quyêt 
toan 

28.02.02 

2.6 DPCD, KPCD cp dual np len 29 

2.7 Nhn bàn giao tái chInh cOng doàn 40 

TONG CONG THU 

III PHAN CIII 

11 



• 
Chi tnrc tip chàm lo, bào v, dào tao 
doàn vién và NLD 

3.2 Chi tuyên truyn doàn vin và NLD 32 

3.3 Chi quán 1' hành chInh 33 

• 
Chi h.rcrng, phu cp và các khoàn phãi 
np theo krang 

34  

a- Ltrong cüa can bô trong bién ch 34.01 

b- Phu cAp can b cong doan 34.02 

c. Các khoán phai np theo li.rang 34.03 

• 

Chi hoat dOng  cüa dan vi chi.ra thành 
1p CDCS 

3.6 Chikhác 37 

CONG CHJ TCCD 

3.7 Tài chInh cong doàn cp cho cp di.rOi 38 

a- KPCD cp cho cp duài theo phân 
phi 38 01 

b- TCCD cp h6 trci cho cAp duài 38.02 

3 8 
DPCD, KPCD phai fl9p ap tren quãn 
1)' tr1rc tiêp 

a- Dan vi tri.rc tip báo cáo quyt toán 39.01 

b- Dan vl không trirc tip báo cáo 
quyêttoán 39 02 

CAp trá kinh phi cho dan vi khi thành 
1ãpCDCS 41 

3.10 Bàn giao tài chInh cOng doàn 42 

TONG CONG  CHI 

iAi CHINH CONG DOAN TICH 
LCJY CUOI K' 

50 

V KINH PHI DV PHONG 70 

TM. BAN THUNG V11 

12 



Biu s 02b/CK-TLD 
TONG LIEN DOAN LAO DONG VIT NAM CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
LIEN DOAN LAO DQNG TINH/ CDN.... Dc lap - Tiy do - Hnh phüc 

Sô ... ngày ... tháng ... nãm 

THÔNG BAO 
Cong khai quyêt toän thu, chi tãi chInh cong doàn 

Lien doãn Lao dng cap tinh, ngãnh TW và tuo'ng throng 
Näm..... 

TT Nçi dung M so 

Tong 
hQp 

quyt 
toán 
trong 
k' 

Chia ra 

Cong 
doàn 

Cong doàn 
cp trên 
triyc tiep 

co s& 

Don v 
sir nghip 

trIrc 
thuc 

Cp tinh, 
ngánh TW 
va tirong 
duong 

TAt CHINH CONG DOAN TICH 
LUYDAUK 

1 0 

II PHAN THU 20 

2.1 Thu doàn phi Cong doàn 22 

a- Khu virc HCSN 22.01 

b- Khu vuc san xut kinh doanh 22.02 

2.2 Thu kinh phi Cong doân 23 

a- Khu virc HCSN 23.01 

b- Khu vtrc xut kinh doanh 23.02 

c- Dan vi chua thành lap CDCS 23.03 

2.3 Ngân sách Nhá niràc cp h trV 24 

2.4 Các khoán thu khác 25 

a- Chuyên mon h trçl 25.01 

b-Thu khác 25.02 

CQNG THU TCCD 

2.5 Tãi chinh cong doàn cAp trén cAp 28 

a. KPCD cAp trén cAp theo phân ph6i 28.01 

- Dan v trirc tip báo cáo quyAt toán 28.01.01 

- Dan vj không trçrc tiep báo cáo quyet 
toan 

28.0 1.02 

b. Tài chinh cong doán cAp trén cAp h6 
tra 

28 02 

- Don vj trrc tip báo cáo quyt toán 28.02.01 

- Dan vl khOng tric tip báo cáo quyét 
toan 

28.02.02 

2.6 DPCD, KPCD cAp dual np len 29 

2.7 Nhn bàn giao tài chinh cong doàn 40 

TONG CONG THU 

Ill PHAN CHI 

13 



• 
3 1 

Chi trçrc tip chárn 10, bão v, dào to 
cloàn viên và NLD 31 

3.2 Chi tuyên truyn doàn vién và NLD 32 

3.3 Chi quàn I hành chinh 33 

• 
Chi kwng, ph cp và các khoãn phái 
np theo 1uong 

a- Lixang cCia can b trong biên ch 34.01 

b- Phi cp can b cong doàn 34.02 

c. Các khoàn phài np theo krong 34.03 

Chi hot dng cüa dan vl chixa thành 
Ip CDCS 

3.6 Chi khác 37 

CONG CHI TCCD 

• 
Tãi chInh cong doàn dâ cAp cho cap 
dtrOi 38 

a- KPCD cAp cho cAp duâi theo phân 
phi '8 01 

b- TCCD cAp h tra cho cAp dirài 38.02 

3 8 
DPCD, KPCD dã flOp cap tren quán ly 
truc tiêp 

a- Dan vj truc tip báo cáo quyt toán 39.01 

b- Dan vj khOng tric tip báo cáo 
quyet toán 39 02 

• 
CAp trá kinh phi cho dan vj khi thánh 
1p CDCS 41 

3.10 Bàn giao tài chinh cong doàn 42 

TONG CONG  CHI 

I v TAJ CHINH CONG DOAN TICH 
LUYCUOIK' 50 

v 
DPCO, KPCD PHAI NQP CAP 
TREN QUAN L' TRVC TIEP 60 

TM. BAN THUONG V] 

14 



LIEN DOAN LAO DQNG TINH/ CDN.... 
LIEN DOAN LAO DQNG QUiNIHUYN.. 

/CONG DOAN  
s. ..... 

BMu s6 03a/CK-TLD 
CQNG HOA xA HQI CHIJ NGHIA VIT NAM 

Dc 1p - Tur do - Hanh phüc 

ngày ... tháng ... nãm 

THÔNG BAO 
Cong khai (Iz' toan thu, chi tài chInh cong doàn cp trên trrc tip co so 

Näm  

TT Ni dung M So 

Tong 
hçp dir 

toan 
trono 

Chia ra 

Cong doàn 
.. 

CO SO' 

Don vi 

su' nghiêp 
'.. 

true thuçc 

Cong doan cap 
tren truc tiep 

coso' 

TAI ciii NH CONG DOAN TICH 
LUYDAUKY 

10 

II PHAN THU 20 

2.1 Thu doàn phi Cong doàn 22 

a- Khu vtic HCSN 22.01 

b- Khu vrc san xut kinh doanh 22.02 

2.2 ThukinhphiCongdoàn 23 

a- Khu virc HCSN 23.01 

b- Khu vuc xu&t kinh doanh 23.02 

c- Dan vi chtxa thành 1p CDCS 23.03 

2.3 Ngân sách Nhà nuâc cp h trc 24 

2.4 Các khoàn thu khác 25 

a- Chuyn mOn h trçi 25.01 

b- Thu khác 25.02 

CONG THU TCCD 

2.5 TàichfnhcOngdoàncptrncp 28 

a. KPCD cp trn cp theo phân phi 28.01 

Don vi trirc tip báo cáo quyt toán 28.01.01 

Don vi không trrc tip báo cáo quyét 
toán 

28.0 1.02 

b. Tâi chinh cOng doàn cp trén cap h 
trçl 28 02 

Dcm vj trirc tip báo cáo quyét toán 28.02.01 

Don vi khOng trrc tip báo cáo quyét 
toán 

28.02.02 

2.6 DPCD, KPCD cp duài np len 29 

2.7 Nhn bàn giao tài chinh cong doàn 40 

TONG CONG  THU 

III PHAN CHI 

15 



31 
• 

Chi trirc tip chäm to, bâo ye, dào t?o 
doàn vién và NLD 

3.2 Chi tuyén truyn doàn viên và NLD 32 

3.3 Chi quàn I hành chinh 33 

• 
Chi krcing, ph cp và các khoán phài 
np theo luong 

a- Lirang cüa can b trong bién ch 34.01 

b- Phi cAp can b cong doàn 34.02 

c. Các khoàn phãi np theo lirong 34.03 

• 
Chi hoat clOng cUa don vj chua thành 
tap CDCS 

3.6 Chi khác 37 

CONG CHI TCCD 

3.7 Tai chInh cOng doàn cAp cho cAp disOi 38 

a- KPCD cAp cho cAp dirâi theo phân 
ph6i 38 01 

b- TCCD cAp h trç cho cAp dual 38.02 

3 8 DPCD, KPCD phài flQjD cap trfl quan 
t' trrc tiêp 

a- Dcm vi trrc tiep báo cáo quyt toán 39.01 

b- Don vj khOng trrc tip báo cáo 
quyét toán 39 02 

CAp trà kinh phi cho don vj khi thành 
lap CDCS 41 

3.10 Bàn giao tài chinh cong doàn 42 

TONG CONG CHI 

TAI CHINH CONG OAN TICH 
LUY CUOI KY 

V KINH PHI DI,) PHONG 70 

TM. BAN THUONG VU 

16 



LIEN DOAN LAO DQNG T!NH/ CDN.... 
LIEN DOAN LAO DQNG QUiLNIHUYN.. 

/CONG DOAN  
S6: ..... 

Biu s6 03b/CK-TLD 
CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 

Dc Ip - Tir do - Hnh phác 

ngày ... tháng ... nam 

THÔNG BAO 
Cong khai quyt loan thu, chi tài chinh cong doàn cp trên tryc tiêp co so' 

Näm  

IT Ni dung Ma SO 

Tong 
hqp 

trong 
k' 

Chia ra 

Cong doàn 
CO SO 

srnghip 
ti iiC thu9c 

îAi CHINIf CONG DOAN TECH 
LOYDAUK'' 

10 

II PHANTHU 20 

2.1 Thu doàn phi Cong doàn 22 

a- Khu vc HCSN 22.01 

b- Khu virc san xut kinh doanh 22.02 

2.2 Thu kinh phi Cong doân 23 

a- Khu vixc HCSN 23.01 

b- Khu vtic xut kinh doanh 23.02 

c- Dorn vi chuathành 1p CDCS 23.03 

2.3 Ngân sách Nhà nuâc cp h trci 24 

2.4 Các khoãn thu khác 25 

a- Chuyên mOn h trq 25.01 

b- Thu khác 25.02 

CQNG THU TCCD 

2.5 îàî chinh cOng doàn cp trén cp 28 

a. KPCD cp trén cp theo phân phi 28.01 

Don v! tr1c tip báo cáo quyt toán 28.01.01 

Don vl không truc tiEp báo cáo quyet 
toán 

28.01.02 

b. Tài chInh cong doàn cp trn cp h 
trci 

28 02 

Dorm vi trisc tip báo cáo quyt toán 28.02.0 1 

Dcm vi khOng trtrc tiëp báo cáo quyêt 
toan 28.02.02 

2.6 DPCD, KPCD cp dual nOp  len 29 

2.7 NhOn  bàn giao tài chInh cOng doàn 40 

TONG CQNG THU 

III PHANCHI 

17 



• 
Chi trirc tip chAm lo, bào v, dào tao 
doan viên vâ NLD , 

3.2 Chi tuyen truyn doàn viên và NLD 32 

3.3 Chi quãn I hành chinh 33 

• 
Chi ltrang, phi cp và các khoãn phái 
np theo hxcing 

a- Liiong cüa can b trong bién ch 34.01 

b- Phi cp can b cong doàn 34.02 

c. Các khoàn phài nOp  theo iirang 34.03 

•' 
Chi hot dOng  cüa dan vi chtra thành 
1pCDCS 

3.6 Chi khác 37 

CQNG CHI TCCD 

îàî chinh cong doàn dA cp cho cap 
duri 38 

a- KPCD cap cho cp duài theo phân 
phôi '8 01 

b- TCCD cp h trç cho cp duài 38.02 

3 8 
DPCD, KPCD da flQp ap tren quan I' 
trrc tiêp 

a- Dcm vi trrc tip báo cáo quyt toán 39.01 

b- Dcm vj khong tri,rc tip báo cáo 
quyet toán 39 02 

• Cp trà kinh phi cho don vj khi thành 
1p CDCS 41 

3.10 Bàn giao tài chinh cOng doàn 42 

TONG CONG  CHI 

TAI CHNH CONG DOAN TICH 
LOY CUOI KY 50 

v DPCD, KPCD PHA! NQP cAp 
TREN QUAN LV TRVC TIEP 60 

TM. BAN THUONG VU 

18 



TONG LIEN DOAN LAO DQNG 
VIT NAM 

Biu s6 04/CK-TLD 
CQNG HOA xA HO! CR1! NGHIA WET NAM 

Dc 1p - Tiy do - Hanh  phác  

    

Liêndoàn Lao dông/C6ng doàn .... ... , ngày tháng ... nãm 
So: 

THÔNG BAO 

CONG KHAI QUYET TOAN DV'  AN XDCB HOAN THANH 

- Ten dix an: 

- Ten cong trInh, hang m1ic cong trmnh: 

- Chü dAu ttr: 

- CAp quyt djnh du tir: 

- Dja dim xây thrng: 

- Thai gian khâi công: Hoàn thành: 

1. Nguôn von du tir: 

Dan vj tInh: dng 

Ten ng uon von 
Dti toán 

dtrçrc duyt 
Thirc hin 

Da cAp Con phãi cAp Ghi chá 

1 2 3 4 5 

Tang cong 

- Ngãn sách nhà nuâc TW 

- Ngãn sách dja phi.rcing h trçx 

- T6ng Lien doàn h trçx 

- Tài chinh cong doân tIch luy LDLD tinh 

-Vnkhác 

2. Tong hyp chi phi daU tu' dé nghj quyt toân: 
Dan vi tInh: dn 

Nçi dung chi phi Dir toan Quyet toan 
Tang, giãm so 

vói dytoan 
Ghi chu 

Tang cong 

Chi phi xây drng 

Chi phi thit bj 

Chi phi quán 1 d%r an 

Chi phi tu vAn 

Chi phi phá dO 

Clii phi khác 

19 



3. TInh hInh thanh toán cong nq cüa dr an: 
Do?? vi tInh: &in 

STT 
Ten cá than, 
don vj th%rc 

hin 

Ni dung 
thirc h 
hçip dng 

Giá 
dtrçic chap 
nhn thanh 

toan 

Dã thanh 
toan, tm 

ing 

Cong nçi con phãi trá, 
phâi thu 

Ghi chii Phãi trã Phãi thu 

1 2 3 4 5 6 7 

2 

3 

Ngirôi 1p biu Trirông ban Tài chinhIK toán trLIö'ng Chü dâu tir 
(Kj, ghi rO hQ ten) (Kg, ghi r5 ho ten) 'Kj, dóng dâu, ghi r5 hQ tên.) 

20 



BAO CÁO 
TONG HQP QUYET TOAN DV AN HOAN THANH 

-Têndtrán: 
- Ten cong trInh, hang mic cOng trinh: 
- Chü du ttr: 
- Cp quyêt djnh dâu tu: 
- Dja diem xây dirng: 
- Quy mO cOng trInh: Dizçic duyt: Th%rc hin: 
- Tng mirc du tu ducic duy t: 
- Thai gian khài công: Hoãn thành: 
1. Ngun vn du tir: 

Dan v( tmnh. ddi 

Ten ngun v6n Quyt dnh 
du tir 

Thiyc hin 

Quyt toán Ba thanh toán Chênh 1ch 

1 2 3 4 5 

Tang cong 

- Ngân sách nba nuOc TW 

- Ngãn sách d!a  phucng h trçY 

- Tng Lien doàn h trV 

- Tài chinh cong doàn tich lüy LDLD tinh 

- Vn khác 

'A 2. Tong hçrp chi phi dau tir de ngh quyet toan: 
Don vj tInh: dông 

Ni dung chi phi 
Dir toán 

du'çrc duyt 

Dê nghj 

quyt toan 
Tang, giãm so 

vói dy toán Ghi chü 

Tong cing 

Chi phi xây dyng 

Chi phi thit bj 

Chi phi quán 1 dir an 

Chi phi tu vn 

Chi phi phá dOr 

Chi phi khác 

21 



Biu so 051CK-TLD 
CONG HOA xA HQI CHU NG}IIA VIT NAM 

Doe lap - Tir do - Hnh phüc 

ngày ... tháng ... nám 

TONG LIEN DOAN LAO DQNG 
YIT NAM 

Lien doàn Lao dng/ Cong doàn.... 
So: 

THÔNG BAO 
Cong  khai thu, chi Qu xã hôi 

Nãrn 

Ten Qu' (hoIc hot (lQng xä hui) 

TT .R Then giai So hen • P Ghi chu 

I  SODIYDAUK'Y 

II. THU 

-Svndng 

 - Cong doàn cp dix6i np len 

- Thu khác 

IlL  CHI 

- Chi hoat dông xâ hi 

- Np len cong doàn cp trén 

- Chi khac 

IV. sO DU CUOI KY 

TM. BAN CHAP HANH 

Ghichá:  
- Môi Qu9 xã hôi (hoc hoqi dóng xã hi nhtr. Ung ho dóng bào viing thiên tai: Ung 

h ngn nhân chat d5c màu da cam,...) có môt thông báo cong khai thu, chi riêng. 
- Thuyêt minh rö can th thu, muc dIch thu; DOi ticung thu, mt-c thu; Dôi tu-crng chi, 

mik chi cu the cia &ng Qu9 xd h5i (hoc hoqt dông  xã h5i). 

22 



TONG LIEN DOAN LAO BONG 
VIT NAM 

Lien doàn Lao dng/ Cong doàn.... 
LDLD huyn, qun/Công doàn.... 

A So: 

Biêu so 06 -  CQ 
CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VLT NAM 

Dc 1p - Tu do - Hnh phác  

ngây ... tháng ... nám 

THÔNG BAO 
Cong khai dy toán, quyt toán chi cüa co quan cong doàn 

Näm 
Dan vi. lriêu don 

TT Muc chi 
- A Ma so A A 

So tien 
Dinh mü'c chi 1 
can bQ/I nam 

Chi trrc tip chäm lo, bão v, dào to doàn viên 
vàNLD 

31 

2 Chi tuyên truyn doàn viên và NLD 32 

3 Chi quãn 1 hành chInh 33 

Trong do : Khoán chi 

Luang, phiz cAp và các khoãn phãi np theo 
hrcing 

a. Lucing cüa can b trong biên ch 34.01 

b. Phu cAp can b cong doàn 34.02 

d. Các khoãn phãi np theo hang 34.03 

5 Chi khác 37 

T6ng cng chi 

Chi hot dng cüa các Ban 

2 
3 

THU TRUNG CO QUAN 

23 



TONG LIEN DOAN LAO DQNG 
VIET NAM 

Biêu s 07/CK-TLD 
CONG HOA xA HQI CHU NGHA VIT NAM 

Dc1p - Tirdo -  Hnh phác 

ngây ... tháng ... nám Lien doàn Lao dngICông doàn 
LDLD quân, huyên/Công doàn.... 

So: 

THÔNG BAO 
Cong khai quyt toán thtrc hiên ty chü v biên ch và kinh phi quãn h chi hành chInh 

Näm... 

1. Chi tiêu biên ch duçic giao; Lao dng hçp dng duçic Co quan cO thArn quyn cho phép k 
hçp dông. 

2. S CBCCLD cO mt dn 3 1/12 (Khong bao gm lao dng khoán vic): 

Muc Ni dung Ma Dir 
toán  nam 

Kt qua thijc hiên khoán chi 

Dir toán Quye 
toan chi 

Chênh léch 
(tit kiêm 

hoac chi qua) 

I Ltrong, phu cp vã cac khoâri phái np theo h.rong 34 

1.1 Lucng cüa can b trong biên ch 34.01 

1.2 Phcpcánbcôngdoân 34.02 

1.3 Các khoãn phãi np theo krcxng 34.03 

2 Quãn 1 hành chInh 33 

2.1 Thanh toán djch vi cong cong 33.01 

2.2 Vt Ui van phOng 33.02 

2.3 Thông tin lien lc 33.03 

2.4 Phiicing tin vn tài 33.04 

2.5 CôngtácphI 33.05 

2.6 1-Ii nghj 33.09 

2 7 

Chi tin lirong, tin công, cac khoàn trIch theo 
luong và chi hot dng cho hçxp dông lao dng 
thithng xuyên theo Nghj djnh so 161/2018/ND-
CP ngãy 29/11/2018 cüa ChInh phü 

3 10 

Tôngcng 

Kêt qua thrc hin khoán chi: 
Trong do: - Dã chi cho CBCCLD: 

- TrIch 1p các qu: 
THU TRIfNG C QUAN 
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TONG LIEN DOAN LAO DQNG 
VIET NAM 

Lien doãn Lao ding/Công doàn... 
LDLD huyCn, qun/Công doàn.... 

So: 

Biu so 08/CK-TLD 
CONG HOA XA HO! CHU NGHA VIT NAM 

DcIp-Trdo-Hinh phüc 

ngây tháng nám 

THÔNG BAO 
Cong khai Quyt toán thu, chi Qu co quan 

Nãm 

Dan vj. Triu &ing 

Stt Ngay Ni dung 
.( .). So tien 

Ghi chü 
Thu Chi Ton 

.1...! So thr dâu kI 

THUYET MINH: 

THU TRUaNG Ca QUAN 

25 



LIEN DOAN LAO DONG QUIN/HUYN... 
/CONG DOAN  

Côngdoàn  
S& ..... 

Biêu s 11 a/CK-TLD 
CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 

Dc Ip - Ttr do - Hanh phác 

ngày .. tháng ncThz 

THÔNG BAO 
Cong khai di1 toán thu, chi tài chInh cong doàn cong doàn co s& 

Näm  

TT Nçi dung Ma 
so 

Tong 
h9pdtr 

toán 
trong 

ky 

Chia ra 

Cong doan 
co so thành ... 

vien 

Don vi sii . 
nghicp truc 

. 
thuoC 

Cong doàn Co.  
so 

I 
TAt CHINH CONG DOAN TICH LUY 
DAUK\' 10 

II PHAN THU 20 
2.1 Thu doan phi Cong doan 22 

2.2 Thu kinh phi Cong doàn 23 
2.3 Ngân sách Nhà nu'àc cp h trq 24 
2.4 Các khoàn thu khác 25 

a- Chuyén mOn h tr9 25.01 
b- Thu khác 25.02 

CONG THU TCCD 

2.5 Tài chinh cong doàn cp trén cp 28 
a. KPCD cp trên cp theo phân ph6i 28.01 

b. Tài chinh con doàn cp trén cAp h trçl 28.02 
2.6 DPCD, KPCD cap dual np ten 29 
2.7 Nhn bàn giao tài chinh cong doàn 40 

TONG CONG  THU 

III PHANCHI 

3.I 
Chi tnrc tip chäm to, bão v, dào tao doàn 
viênvàNLD 31 

3.2 Chi tuyên truyn doàn viên và NLD 32 
3.3 Chi quãn I hành chinh 33 

3.4 
Chi 1wng, phi,i cAp và các khoàn phâi np 
theo Iuong 

3 4  

a- Luong c0a can bô trong biên chê 34.01 

b- Phu cAp can b cOng doàn 34.02 

c- Càc khoãn phâi np theo Iticmg 34.03 
3.5 Chi khác 37 

CONG CHI TCCD 

3.6 
DPCD, KPCD phài fl9p Cap tren quàn I)' tri,rc 
tiêp 38 

3.7 Bàn giao tài chinh cOng doàn 42 

TONG CONG  CHI 

IV 
TAt CHtNH CONG DOAN TICH LOY 
CUOIKY 50 

V KINH Pt-Il DV PHONG 70 

T.M BAN CHAP HANH 
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LIEN DOAN LAO DQNG QUINIHUYN... 
/CONG DOAN  

Côngdoãn  
Sô. ..... 

Biu s 1 lb/CK-TLD 
CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 

Dc Ip  - Tir do - Hanh phüc 

ngày ... thang ... nãm 
THÔNG BAO 

Cong khai quyêt toán thu, chi tài chInh cong doàn cong doàn co' s& 
Näm  

IT NQI dung 
M 
so 

T6ng 
hqp 

quyt 
toán 
trong 

Chia ra 

Cong doàn 
co s& thành 

viên 

Don vj sir 
. 

nghiep trUc 
thuc 

Cong doan co 
so 

I 
TAI CHINH CONG DOAN TICH LUY 
DAUKY 10 

II PHANTI{U 20 

2.1 Thu doàn phi Cong doàn 22 

2.2 Thu kinh phi Cong doàn 23 

2.3 Ngân sách Nhà rnr&c cp h trçv 24 

2.4 Các khoán thu khác 25 

a- Chuyên mOn h trç 25.01 

b- Thu khác 25.02 

CQNG THU TCCD 

2.5 TaichInhcOngdoàncAptréncp 28 

a. KPCD cAp trén cAp theo phân phi 28.01 

b. Tài chfnh côn doàn cAp trOn cAp h trq 28.02 
2.6 DPCD, KPCD cap duài nôp len 29 

2.7 Nhãn bàn giao tài chInh cOng doàn 40 

TONG CONG  THU 

III PHANCHI 

3.1 
Chi trirc tip chàm lo, bào v, dào tao doàn 
viên vàNLD 31 

3.2 Chi tuyen truyn doàn viên và NLD 32 
3.3 ChiquanIhànhchInh 33 

3.4 
Chi ltwng, phi cAp và các khoàn phãi np 
theo krang 
a- Lucmg cOa can b trong biOn chO 34.01 

b- Ph cAp can b cOng doàn 34.02 

c- Các khoãn phài nOp  theo Iiiong 34.03 
3.5 Chi khác 37 

CONG CHI TCCD 

3.6 
DPCD, KPCD dà nQp Cap trefl quãn 1)' tri,rc 
tiép 

38 

3.7 Bàn giao tài chinh cOng doàn 42 

TONG CONG  CHI 

IV 
TAt CHINH CONG DOAN TICH LcJY 
CUOIK' 

50 

V 
DPCD, KPCD PHAI NQP CAP TREN 
QUANL'TRUCTIEP 

60 

T.M BAN CHAP HANH 
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LIEN DOAN LAO DQNG QULN/HUYN... 
ICONG DOAN  

Côngdoan  
So:  

Biu s6 1 lc/CK-TLD 
CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 

Dc lap - Tr do - Hanh phüc 

ngày ... (hang nãm 

THÔNG BAO 
COng khai tmnh hInh thu, chi tài chInh cong doàn co' so' 

Tháng.....näm  

STT Ni dung Thu Chi Tn 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Tong cong 

T.M BAN CHAP HANH 

28 



a 

Cong doàn cp trên... 
Dan vj  

S&  

Biu s 13/CK-TLD 

CQNG HOA xA HQI cuU NGHIA VIT NAM 
Dc lap - Tir do - H3nh phüc 

    

Ha Ni, ngày.... tháng nãm 
THÔNG BAO 

DUYET D TOAN THU, CHI DON VI S NGHIP 
Nàm  

KInh gzi  
(Dan vj duyt) thông báo duyt dr toán thu. chi nAm .cüa dan vj nhu sau: 

CHI TIEU CO BÀN: 
1. T6ng s lao dng (Lao dng dong BHXH): 
2. Qu5 tiên lucing (Qu5 tiên luang lam can cü dong BHXH không bao gôrn các khoãn 
phãi nOp  theo luang): 
3. Khâu hao tài san cô djnh: 

STT Chi tiêu Ma Thuyt 
minh Näm nay Näm 

tru'oc 

A B C D 1 2 

I Hoat dng hành chInh, si nghip 

1 Doanh thu (01=02+03+04) 01 

a. TirNSNNcAp 02 

b. Tir ngun vin try, vay ny ni.rôc ngoài 03 

c. Tr ngun phi dtrqc khu tth, d l?i 04 

2 Chi phi (05=06+07+08) 05 

a. Chi phi hoot dng 06 

b. Chi phi tü ngu6n vin try, vay ny nuôc 
ngoài 

07 

c. Chi phi hot dng thu phi 08 

3 Thng du/thâm ht (09= 01-05) 09 

II Hot dng san xut kinh doanh, djch vu 

1 Doanhthu 10 

2 ChiphI 11 

3 Thngdis/thâmhtt(12=10-11) 12 

III Hoat dng tài chInh 

I Doanhthu 20 

2 ChiphI 21 

3 Thng duithâm hit (22=20-21) 22 
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Hot ding thu, chi TCCD (theo Myc h?c 
thu chi TCCD) 

1 Tài chInh cong doãn tich lüy du kS' 10 

2 Tài chinh cong doãn cp trên cp 28 

3 Chi tài chInh cong doàn 
3.1 Chi trirc tip chain to, bão v, dào tao Doàn 

viênvàNLD 31 

3.2 Chi tuyén truyn doãn viên va NLD 32 

3.3 Chi Quan 1 hành chInh 33 
3.4 Chi luong, phu cp và các khoãn phái np 

theo luong 

a- Luang can bô trong biên ch 34.01 
b- Phi,i cp can bô cong doàn 34.02 
c- Các khoãn phãi np theo Iucing 34.03 

3.5 Các khoán chi khac v hot dng cong doàn 

4 Chênh léch thu chi trong k' (4=2-3) 

Tài chInh cong doàn tIch lüy cu6i k 
(5=1+4) 50 

V Ho,t ding khác 

I Thu nhp khác 30 

2 ChiphIkhác 31 

3 Th.ng dtrlthâm ht (32=30-31) 32 

VI Chi phi thud TNDN 40 

XII Thing dir/thâm hyt trong näm 
(50=09+12+22+32+ Muc 4/IV-40) 50 

SC dtng kinh phI tit kim cüa don v hânh 
chInh 51 

2 Phân phi cho các qu9 52 

3 Kinh phi câi cách tin luong 53 

Gui chu: (*) Theo miic 1iic thu chi tãi chInh cong doàn 

Nhn xét: 
cAN B() QUAN L TRU1NG BAN TA! CHIN!! TM. BAN THUNG VV 
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Biu s 14/CK-TLD 

Cong doàn cap trén  
Dcmvj  
Sô  

CQNG IIOA xA HQI CHIJ NGHIA VIT NAM 
Dc Ip  - Tir do - Hanh phüc 

   

Ha N5i, ngày tháng nthn 

THÔNG BAO 
DUYET QUYET TOAN THU, CHI DON VI SI)' NGHIV 

Näm 

KInh gi'i  
Dan vj duyt) thông báo duyt quyt toán thu. chi nAm .. . cüa dan vj nhu sau: 

STT Chi tiêu Ma 
Thuyt 
minh 

Näm nay 
Närn 
tru'oc 

A B C D 1 2 

I Hoit dng hành chInh, siy nghip 

1 Doanh thu (0102+03+04) 01 

a. Tr NSNN cp 02 

b. Tr ngun viên tro, vay nci nixâc ngoài 03 

c. Ttr ngun phI duac khu tth, d 1i 04 

2 ChiphI(0506+07+08) 05 

a. Chi phI hot dng 06 

b. Chi phi tr ngu6n vin trcl, vay nçi nuóc 
ngoài 

07 

c. Chi phi hoat dng thu phi 08 

3 Thng duithâm hitt (09= 0 1-05) 09 

II Hoot dng san xut kinh doanh, djch vu 

1 Doanhthu 10 

2 Chiphi 11 

3 Thangdu/thâmhit(12=10-11) 12 

III Hoit dng tãi chInh 

I Doanh thu 20 

2 ChiphI 21 

3 Th.ng di.r/thãm hut (22=20-2 1) 22 

Hoat dông thu, chi TCCD (theo Mic hic 
thu clii TCCD) 

1 Tài chInh Cong doàn tich lily dAu k5' 10 

2 Tâi chInh cong doãn cp trên cp 28 

3 Chi tài chInh Cong doàn 
31 
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STT Chi tiêu Ma s Thuyt  
minh Näm nay Nàm 

triró'c 
3.1 Chi tr%rc tip chain 10, bão v, dào tao Doãn 

viênvàNLD 31 

3.2 Chi tuyên truyn doãn viên và NLD 32 
3.3 Chi Quãn 1 hành chInh 33 
3.4 Chi lucmg, phii cAp và các khoãn phãi np 

theo lwYng 34 

a- Luong can b trong bién ch 34.01 

b- Phii cAp can b cong doãn 34.02 
c- Các khoân phái np theo hrng 34.03 

3.5 Các khoãn chi khác v hoat dông Cong doàn 

4 Chênh 1ch thu chi trong kS'  (4=2-3) 
- . ' Tai chrnh cong doan tich luy cuoi ky 

(5=1+4) 50 

V Hotdngkhác 

I Thu nhp khác 30 

2 ChiphIkhác 31 

3 Thäng dtr/thãm hut (32=30-31) 32 

VI Chi phi thus TNDN 40 

XII Thing du/thâm hut trong nàm 
(50=09+12+22+32+ Muc 4/1 V-40) 50 

1 Sr ding kinh phi tiEt kim cüa dan vj hanh 
chInh 51 

2 PhânpMichocacqu5 52 

3 Kinh phi cái cách tin hrcmg 53 

Nhn xét: 

CAN BQ QUAN L' TRU1NG BAN TA! CHINH TM. BAN TH1fNG vJ 
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