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TONG LIEN DOAN LAO D()NG V1IT NAM 
LIEN DOAN LAO DQNG 

THAN H P110 HO CIII M.INH  

S99/LDLD -TC 
V/v ehi t6 chth Dti hi Cong doàn 
các cap tiên tai Dai  hi ian thcr XIII 

COng doán Vit Narn 

TR H (hI Mini,, ngàyj:háng 8 nam 2022 

Cn Cu Quyêt drnh so 505 l/QD-TLD ngay 04 thang 8 nàm 2022 cua Doan 
Chu tich lông Lien doan Lao dOng Viêt Nam ê viêc ban hanh Quy drnli chê do 
chi to chcrc Di hi Cong doân các cap tiên tOi Di hi lan thá XIII COng doàn Vit 
Nam (g9i tat là Quyêt djnh sO 505 1/QD-TLD). 

Ban Thuong vu Lien doan Lao dOng Thanh phO HO Chi Minh dê nght Lien 
doân Lao dng Thàrth phO Thu Düc và qun, huyn, Cong doàn ngânh, sO, khOi, 
lông cong ty va cap trên tuang ducmg, cong doan ca '0 tmc thuôc toan then Ltên 
doàn Lao dng Thành phô H.ô ChI Mirth trién khai thirc hin và ht.rOng dan Cong 
doán ca sO trijc thuc thrc hin nahiem tOc và dcmg the d quy djnh ti Quyêt 
djnh sO 505 i/QD-TLD. Trong do, can dam bâo mt so nguyen tAc sau: 

- Kinh. phi chi Dai  hi phãi dixqc can d6i tir ngun tài chinh cOng doàn theo 
du toán nàm (näm chuân hi vâ nãm din ra Dai hi), các nguôn thu hap phap (krnh 
phi tài trq, kinh phi do chuyên mon hO trq...) và ngun tich lOy Qu hot dng 
thu&ng xuyên ti cOng doàn mOi cap. Cong doàn cap trén khOng cap bü kinh phi 
chi di hi cho cap dual. (tth các dan vj thuc din duçic cOng doàn cap trén trirc 
tiep cap kinh phi chi thi.thng xuyên theo dir toán näm). 

- Cong doàn ca sa nêu dam bao dtroc nguOn kmh phi, Ban Chap hanh cong 
doàn cO the vn. dimg the djnh mOe chi ti Quyêt djnh sO 505 1/QD-TLD dê xây 
dirng d;r toán chi Dai  hi trhih cOng doàn cAp trén trrc tiep phé duyt. 

- Can cO vào ngu.n iirc tA.i chinh qti dan vj, cOng doàn các cAp xây dirng dir 
toan chi Dat hOt trinh cOng doan cAp tiên true tiêp phê duyêt Cong doan cac cAp 
quan ly chat ch viêc six dung tai chinh, tai san phuc vu dat hOt theo phirang châni 
thiét thuc, ti& kim, khOng phO trucing, hinh thire; d nghj chuyên mon cho sü 
dting ca sO vt chAt k5 thut, phixong tin hin eO cua ca quan dê phc vii Dti hi. 

- COng doàn eác cAp phãi dam baa dAy di các th tiic, trInh tir, h scr thanh 

quy& toán the ni dung chi Dai hi thea quy djnh cüa Nhà nuóe, TOng Lien doàn 

và Lien doàn Lao dng Thành phô HO Chi Minh. ThOi hn quy& toán thu, chi Dai 

Kinh gui: 
- Lien doân Lao dng Thãnh ph6 Thu Drc và qun3  huyn; 
- COng doàn ngãnh, sO, khi, T&ig cong ty vã cAp trén tircmg duang; 

Cong doan ci s tnrc thuOc toan din Lien doàn Lao dng 
Thành phô Ha Chi Minh. 



oãn Triing 

hi là mtthán.g sau khi dai  hi kt thüc. UBKT dng cap cüa cong doãn cIc cap 

to chüc kiêrn tra thu, chi kinh ph:i to chirc Di hi sau. quyêt toán. 

Trên day là h.ràng dn cüa Lien.dean Lao dng Thành phO Ho Chi Minh ye 

thuc hién Quy drnh chê dO cha tO chtrc Dat hOt COng dean cac cap tiên tat Dai hot 
Ian thir Xlii COng doàn Vit. Narn thee Quyêt djnh so 505 l/QD-TLD cüa TOng. 
Lien doãn Cac nOi dung khac không dê cap trong van ban nay thuc hiên thee 
Quy& djnh so 505 l/QD-TLD. Trong qua trmnh thrc hin cO .khó khãn, vtxóng mac 
dé nghj thông tin ye Lion doàn Lao dng Thành phô Ho ChI Mi.nh (thông qua Ban, 
Tãi chInh - Di: 028.38.290.836) dO duqe ho trq, kjp th&i./.j 

Noi n1,In: 
- Nhtrtrên; 
- ThLthng trrc LDLD 'TP bão cão'; 
- Lwi VT. IC. 
(Din/i kern Quyêi djnhsô 5051/QD-TLD' 
ngày 04/8/2022) 

TM. BAN THUONG VJ 
PHO ICHTHU€NGTRLJC 
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TONG LIEN DOAN LAO DQNG CQNG HOA xA HQI HU NGHIA VIT NAM 
VIET NAM Dôc 1p- Ti do- llinh pbüc 

S& 505 1/QD- ltD Ha N$i, ngày 04 tháng 8 näm 2022 

QIJYET DH 

V vic ban hành Quy djnh ch d chi ti chüc 1)31 hi Cong doàn các cp 
tin tói Di hi 1n thfr XIII COng doàn Vit Nam 

DOAN CITU TCH TONG LIEN DOAN LAO DQNG V11T NAM 

Cn Cu Lust Cong doàn nm 2012 và Diu1 Cong doãn VietNam khóa XII; 

Can cfr Quy dnh s 3989—QD/VPTW ngày 16 tháng.  8 nam 2019 cüa Ban 
Chp hãnh Trung iwng quy djnh v ch d chi t chirc Di hi Dãng các cp 
tin t&i Di hi dai  biu toàn quc 1n thu XIII cüa Dãng; 

Can ci Quyêt djnh so 429 1/QD—TLD ngày 01 tháng 3 n.m 2022 cüa 
Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam v quy djnh tiêu chun, dj.nh müc ch d 
chi tiêu trong các ci quan cOng doàn; 

Can cü Quyt djnh s6 4290/QD—TLD ngày 01 tháng 3 nàrn 2022 cüa 
Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam v quy djnh thu, chi, quãn 1 tài chinh, tài 
san ti cong doàn cci sà; 

Can cü K ho?ch s 1791KH—TLD ngày 03 tháng 3 nàm 2022 cüa Tang 
Lien doãn v th chirc Dti hi Cong doãn các cp ti&i tói Di hi XIII Cong doãn 
Vit Nam nhim k) 2023 -2028; 

Thco dà nghj cüa Ban Tài chinh Tong Lien doàn; 

QUYETDJNH 

Diu I. Ban hành Quy djnh ch d chi th chüc Dai  hi COng doàn các cp 
tin t&i Di hi In thu XIII Cong doàn Vit Nam; c1i vri các cong doàn cp 
trén cci sä t chirc Hi ngbj Dai biu, không t chüc Di hi thrqc vn ding ch 
d chi theo Quy djnh nay. 

Diu 2. Quyt djnh nay cO hiu 1irc thi hành k hr ngày k và ht hiu 1irc 
sau khi k& thüc Dti hOi  Cong doàn các cp tin tài Di hi 1n th XIII Cong 
doãn Vit Narn. 
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TM. DOAN ciiij TTCHfr 
CIITfCI[ 

BAN 
CHAP HA 
TRUNG tiO G 

guyn DInh Khang 

Diu 3: Các ban, dan vj trirc thuc T&ig Lien doãn, các cp cong doãn 
chju trách rthim thi hãnh Quyt djnh nàyl. 

No! nbn: 
-N1nrDiu3; 
- U Doàn Chà tjch (dé b/c) 
- Luu VT, TC. 
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CII 
TAt. 

TONG LIEN DOAN LAO DQNG CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
VIT NAM Dc 1p- Tido- Hnh phüc 

QIJY DJNII 

Ch d chi t chfrc Dti hi Cong doàn các cp tin tói Di hi 1n thfr XIII 
Cong doãn Vit Nam 

(Ban hành kàm theo Quylt djnh sc 5051/QD-TLD ngày 04 tháng 8 näm 2022 
cza Tong Lien doàn Lao dç5ng Vit Nam,). 

I. QUYD!NH 

Diu 1. Pbm vi diu chinh, di tirqng áp ding 

1. Phxn vi diu chinh 
Quy djnh nay quy djnh cii th m)t s ch di) chi cho cong the chun bj, 

cong the t chrc d?i hi)i cong doàn các cp ti&n tói D.i hi)i  l.n thr XIII Cong 
doãnVitNam. 

2. DM tixcing áp ding 

2.1. Dai  hi)i cong doàn ep tinh, thãnh phi; COng doàn ngãnh Trung trcm 
và tuong duang; COng doãn Tng cong ty trçrc thui)c  Tng Lien doàn (sau dâ 
gçi chung là D?i  hi)i cOng doân cp tinh, thành phO và tuang di.rong). 

2.2. Di hi)i  cOng doàn cp huyn, qun, thj, xâ, thành ph thui)c tinh; 
Cong doàn ngành dja pbuang và tixcing dizcmg; Cong doãn the khu cOng nghip, 
khu ch xuât, khu kinh t& khu Cong ngh cao; Cong doàn Tng Cong ty và mi)t 
so cOng doàn cap trén trrc tiêp cci sà CO de thu khác (sau day gçi chung là Di 
hi)i cong doàn cp tren trrc tip ca sec). 

2.3. Riêng Di hi)i  ôông doàn ca s, ch d chi do Ban chp hânh Cong 
doàn co s& quyêt djnh cn c ngun tài chInh cOng doàn và h trçi cüa chuyên 
môn, các nguOn thu hcip pháp kháe,... d 1p dij toán chi. 

Diu 2. Nguyen tc chung 

1. Can cü vào ngun 1c tài chinh ti don vj, cong doãn các cp can di và 
xây dmg dix toán chi, trInh cong doàn cp trOn trtrc tip phê duyt. Cong doàn 
cac cap quan 1 chat ch viêc sfr dung tal chinh, tài san phuc vu dai hôi theo 
phuong chain thiêt thic, tiêt kim, khOng phO triiang, hinh. thCrc; Dã nglij chuyên 
mon cho sü dpng co si 4t chat k5 thut, phuong tin hin cO cüa co quan 
phiicv1dihi)i. 

COng doàn các cp xem xét khã nàng ngun kinh phi tf.r dO quy& dnh C11 
the cho phü hcip vói tmnh hInh thc t cüa don vj. Các khoan clii khOng có trong 
quy djnh nay thxc hin theo Quyt djnh s 42911QD-TLD ngày 01/3/2022 cüa 
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Tng Lien ctoàn v tiêu chu.n, dinh mt'rc, ch d chi tiêu trong các Ca quan cong 
doãn và Quyêt djnh cüa Trir&ng Tiéu Ban t chüc và phiic vi di hi. 

2. Th&i han quyt toán thu, chi là mOt thng sau khi dai  hi kt thic. Các 
tiêu ban chuãn bj di hi phâi quyt toári thu, chi di hi báo cáo Ban Thuàng vi 
cOng doàn cing cp; UBKT dng cp cüa cOng doàn các cp tO chirc kim tra 
thu, chi kinh phi t chirc di hi. 

3. Th&i gian cia1 hi, s hrcrng dii biu dii dai  hi cong doãn các cp thijc 
hin theo Ké hoach s 179/KH-TLD ngày 03/3/2022 cüa Tng Lien doãn. 

IL. QIJY DH C1J THE 
S. s Dieu 3. Nçn dung va mire chi 

1. Chi cho cOng tác chun bj vAn kiin di hi, chUn bj phiroiig an 
nhân siy trInh di hi 

Chi xây drng d ci.rcrng sa b, d cl.rang chi ti&, biên tsp, son thão, tng 
hqp kin, báo cáo giài trinh, th&n djnh, chinh l, thu lao cho cá nhãn dóng gop 

kin bng vn ban; chi h9p Ti&i ban, T biên tip, T giüp vic; chi t chüc 1y 
kin dOng gop ... và hoán chinh dn khi trinh dai  hi. 

1.1. Di hi cOng doàn cp tinh, thành ph và ti.wng di.rcing: mire chi thi 
cIa 25.000.000 dng. 

Trong do, mire clii hi nghj, hi thão niur sau 

- Ngr.ii chü tn 300.000 dng/ngi.rôL1bui. 

- Thuky', dai bi&i d h9p 200.000 dông/ngtx&i/buoi. 

- Chi rn.râc ung, giãi khát giih gii 20.000 dngfnguäiIbui. 

- Bôi dixOng ngu phTcv1 100.000 dOng/ngtrii/buôi. 

1.2. Di hiiOng doàn cp trên ca sr: mire chi t& cia 15.000.000 dng. 

Trong dO, mire chi hi nghj, hi thão nhi.r sau 

- Ngithi chü trI 200.000 dng/ngithi/buii. 

- Thirk, dai  biu d b9p 15Q.000 dngfngi.ri/bu&. 

- Chi ruróc ung, giãi khát giüa gRr 20.000 dng/ngithi/bui. 

- BM thzäng nguài phiic vi 100.000 dng/ngt.r&i/bui. 

Mire chi cii th ph%Ic vii cho cOng tác bién tip,  soan thào, hoàn chith van 
kin do cOng doàn các cp quyt djnh theo dii toán duçic cp có th.m quyn phê 
duyt và darn báo dOng quy djnh cüa Nba nithc và Tng Lien doân. 
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- •A Z • .2. Chi boi dirong thanh vien cac tieu ban, to giup vic cac tieu ban 
phicvidi hi 

2.1. Di hi cong doàn cp tinh, thành ph và ttrang duong. 

- Tnthng tiu ban 1.200.000 &ng/nguài/tháng. 

- Thu&ng trrc tiu ban 1.000.000 dng/ngithiiththig 

- Thãnh viên tiu ban, t truâng t giüp vic 800.000 dng/nguiiIthang. 

- Thu k tng hçip tiu ban, t giüp vic 700.000 dng/nguài/thang. 

- Thânh vien t glip vic 500.000 dng/ngui/tháng. 

2.2. Dai  hi cong doãn cap trên rc tiêp Ca sä. 

- Tnr&ng tiêu ban 700.000 dng/ngu&iItháng. 

- Thuông trrc tiu ban 600.000 dng/ngi.r?ciItháng. 

Thành viên tiu ban, t truâng t giñp vic 500.000 dng/nguiiItháng. 

- Thu k9 tng hqp tiu ban, t giüp vic 400.000 &ng/ngtràiItháng. 

- Thành vién t giüp vic 300.000 dng/nguôiItháng. 

2.3. Ch d chi bM dirông duçic thrc hin tr khi các quyt djnh thành 1p 

tiu ban, t giüp vic có hiu lirc thi hãnh dn khi k& thi'ic nhim vii cüa dai  hi. 

- Truông bcip mt dng  chi tham gia nhiu tiu ban thI duqc hu&ng rthc 

chi bi duông cüa các tiu ban; tnthng hcip mt dng chI tham gia nhiu vl tn 

trong mt tiu ban thI chi duc hu&ng mt mirc chi bi duOng cao nht cia 

vj tn do. 

- Th&i hn hu&ng tinh tr ngày có quyt .djnlLthãnh, 1p các tiu ban dn 

khi dai  hi két thüc th&i dim b&t du tnrOc ngày 16 thI hu&ng cã tháng,.ttr ngày 

16 htr&ng '/2 tháng, thM dirn kt thác trtrâc ngây 16 thI hix&ng '/2 tháng, ttr ngày 

16 hu&ng ca tháng). 

• t • S. - p A• 3. Chi tien an cua d31 bien, khach moi di di hçn 

3.1. Dti hi cOng doàn cp tinh, thành pM và ttrong duong rni'ie clii ti 
da 500.000 dông/ngtriiIngay. 

3.2. Di hi cong doàn cp trên co s& müc chi ti da 400.000 dng/ 
nguàilngày. 

3.3. Chi bui g.p mt tng kEt di hi b.ng mCrc chi tin n 1 ngày quy 
djnh tai tiêt 3.1,3.2 khoãn nay. 

AO 

A N 

iuI 
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3.4. Di biu c xa v dir dai hi diric cM :tin .n theo ch do di hi 1 
ngày tmâc và 1 ngày sau dii hi; dai  biêu d dai hi không an tp trung ducic 
thanh toán tin an theo các mirc dä quy djnh trên. 

4. Chi niró'c u&ig, giãi khát giüa gib' trong thôi gian di hi 

- Di hi cong doàn cp tinh, thành pM và tuong duong mire chi 50.000 
dông/ngithi/buOi. 

- Dti hi cong doàn cp trên co so: miic chi t& da 40.000 
dg/nguii'bui. 

5. Chi thuê phOng nghi cho thi biu và khách môi 

Tiu Ban tt chirc vâ phiic vi di hi thuê và thanh toán tin thuê phOng 
nghi trong thii gian dir d?i  hi và trithc d.i hi 1 ngày, sau két thirc di hi 1 
ngày cho dai  biêu khách m&i & xa nth to chirc di hi. Giá thuê phông nghi thirc 
hin theo quy djnh hin barth do Tiu Ban to chire và phçic v di hi quyt 
dlnh. 

6. Chi bi dtröng cho ngirôi duçrc trtrng tp phiic vi di hi 

CM Mi dung cho ngu&i ducc tnrng t.p tham gia phçic vii trong nhng 

ngày t chirc dai  hi (không bao gm can b, nhãn viên thuc các dan vj curig 

cp djch vii hi tnrOng, an, nghi, và phuong tin dtra don dai  biêu) bng 70% 

tng chi tin an cüa dai  biu khách m&i. 

Can cir vào mire khoán chi Mi .dung trén, Tiu Ban ti chire và phc vi 

di hi xây dmg mire chi bM dung ciii th cho trng d& tisqng trén co s& t&ig 
s ngithi tham gia phic vii theo phirang an phic vi d.i h)i dã ducic phê duy 

và thng mire kinh phi duçcc khoán. 

7. Chi tng phm liru nim 

7.1. Dai  hi cOng doàn cp tinli, thành pM và tuang di.rong 

+ Dai biu, kháchm&i, ithc chi ti da 1.000.000 dng/ngu&i. 

+ Uy viên Ban chp hành, Uy viên Uy ban Kim tra dtrcrng nhim thOi tham 
gia Ban chap hãnh, Uy ban Kiêm tra khOa mOi, mire chi tôi da 2.000.000 
dOng/ngi.r&i. 

+ Phóng viên, báo, dài di.ra tin di hi, mire chi ti da 300.000 
d&ng/nguài. 

7.2. Di hi cong doàn cp trên cci s& 

+ Bi biu, khách m&i, mire chi ti da 500.000 ding/ngu&i. 
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± Uy viên Ban chphành, Uyviên Uy ban Ki&ntra d gnhirnkhi thôi 
thain gia Ban chap banh, Uy ban Kiem tra khoa møi,, miic chi tol da 1.000.000 
dong/ngithi 

+ Phóng viên báo, dài dua tin dai  hi, mirc chi ti da 200.000 dng/ngtr&i. 

8. Chi lam them gi& 

Di vri cong vic 1m them ngoài gi& phiic viii di hi, phãi có xác nhn 
s ngixi, thii gian, ni dung cong vic và k& qua cüa vic lam them ducic Thi 
tnthng don vj xét duytm&i duqc thanh toán theo ch d hin hãnh. 

9. Chi d& vói khch mM là di biu quc t 

Cn cirKE boach d& ngoi hang nxn duqc Thi.thng trrc Ban Bi. thu, Ban 
Di ngoi Irung ucrng phe duyt, chi cho khách m&i tham dir Dai hi theo Thông 
tir s 71/2018/TT-BTC ngày 1018/2018 cüa B Tài chmnh. 

10. Các ni dung chi tä chfrc di hi kh6ng quy dlnh  mfrc chi ci th 
ducic thtrc hin theo quy dinh hin hành cüa Nhà nuc vâ T&ig Lien doãn, trong 
phm vi dr toán ducic phê duyt, gOm: 

a . a -. a a • a. 10.1. Ciii cho cong tac thong tin, tuyen truyen di hçi. 

10.2. Chi ti&i van phàng phm, in .n, pbát bành tai 1iu; mua cp tài 1iu, 
s6, but, phi'i hiu dai hOl  cho dai biu 

103. Gil tin thuê bi tru1ng,. trang tn khánh ti&, chi van ngli chào 
.mimg, trang phiic d3i hi. 

104 Ti&i thuê phuang tiên dua don di bi&i, khách m&i tir nol nghi dn 
ncn to cbirc di hç'  (trong truang hçrp ban to chixc ph1c vz clal hçn khong Co 
phuang tin hoccó  nhung khOng.dáp i'mg ducccsOlucmg dai  biêü). 

10.5. Clii khác: Thu&.. cbfta .bnh thông thithng phiic vi di biu, khách 
m&i và các khoãn clii khác lien qun trVc tip dn cOng tác t chi'rc 

10.6. Cc khoãn chi dt xu&, phic viii di hi: Do Tnthng Tiu Ban t 
chuc và phiic vu dai boa d xut dng clii Thi throng ca quan cOng doãn cac cp 
:xem xét, quyCt djnh. 

ilL TO CH1C THVC LHN 

DIu 4.Ngun kinh phi 

1. Nn kinh. phi clii t chüc dai  hi cüa cOng doãn các cp nêu treat can 
d& trong di,r toán. tai chinh cOng doàn cOa näm• chun bj và trong nm din ra 
hi. Tnthng hçp thi&i ducic sfr dig.ngun qu hot dng chi thuang xuyên cüa 
dan v (Tai khoan 43163) Khi don vi to chic dai hi duqc chuyên mon h trq 
hoc cO ngun thu hçrp pháp khác thI có th ding ngu&i kinh phI treat d cM cho 
cãc ni. dung cao han trong quy djnh nay. Tniiàng hcip có don vi h kinh phi 
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TM. DOAN cirU T!CBA" 
cli TCll 

BAN 
(CHAP HAN 
\TRUNG 1JN 

guyn DIflh Khang 

mua hin 4t hoc h&fr bang hin 4t thI giá lrj do don vj h trçi quyt djnh. 
Quyt toán kinh phi clii di bi bng ngun tài chinh cong doàn thrc hin theo 
quy djnh cüa Tng Lien doãn. 

2. Ngutn kinh phi chi t chàc di hi &rcic ccr quan, don vl,  chIrth quyn 

dng cp h trçi ghi thu tâi chinh cong doãn và quyt toán cM di hi nrang üng 
vói s ti&n duqc htrq. Vic sir dig cho dai  hi do Trtxâng Tiu ban t chrc vâ 
phc viii d.i hi quyt djnh. Kt thiic d?i  hi các tiu ban phài báo cáo cOng khai, 
minh bach  kinh phi hoat dng cüa tiu ban. Tin, tai san và hin 4t khác dizçcc 
h trg, nu sCr diing khOng ht cho di hi, ghi thu tat chinh cong doãn d sr 

diuig vão các hot dng cong doãn ti don vj, nu là ngutn ngãn sách nhà nuóc 
phài np lai  Kho bc Nba nithc. 

. * a. Dieu 5. Hch toan chi du hça 

- Chi cho cong tác chun bj ni dung van kiin, chucmg trInh d.i hi; clii 
in n van in ngh quyt cüa ctii hi... phát sinh vào niên d ké toán nàm nào 
thi dtrcic quyt toán vào niên d kê toán nam do. 

- Kinh phi t chüc dai  hi di.rçic hch toán vào Ma s 32 - Clii tuyen 
truyên doãn vién và ngtiii lao dng - Miic 32.07 Chi d?i  hti, hi ngh Ban chap 
hãnh, dean chü tjch, Ban thtthng viii; hi ngh, hi thão chuyên dé. 

Trong qua trinh thc hin nu CO vu&ng mc phàn ánh v Tng Lien doàn 
(qua Ban Tài chInh) dê xem xét, giãi quyêt kjp th&ii. 

Ncinhn: 
-1TDCTTLD(dbfc) 
- Các Lien doàn Lao dng tinh, thànhph; 
- Các CD nganh TW và ttrcmg c1rang, CD 
TCTy trrc thuc TLD; 
- Các ban, den vj trVc thuc TLD 
-Liru:VT,TC. 
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