
TONG LIEN BOAN LAO BONG CONG HOA xA HQI ciiU NGHIA VIT NAM 
VIT NAM Dc Ip — Tr do — Hnh phüc 

S& 429 1/QD-TLD Ha NQi, ngày 01 tháng 03 näm 2022 

QUYET BjNH 
V vic ban hành Quy d!nh  v tiêu chun, djnh mfrc ch d chi tiêu 

trong các co quan Công doàn 

Cn cir Lut Cong doàn 11am 2012; Diu 1 Cong doàn Vit Nam Khóa XII; 

Can ci'r Lust Quán 1, sir d'çing tài san cong ngày 21 tháng 6 näm 2017; 

Can cü B 1ut Lao dng ngày 20 tháng 11 11am 2019; 

Can cir Nghj djnh s 191/20131ND-CP ngày 21 tháng 11 näm 2013 cüa 
ChInh phü quy djnh chi tiêt ye tài chmnh cong doàn; 

Can cü Nghj djnh 04/20191ND-CP ngày 11 tháng 01 nm 2019 cUa Chfrth 
phU quy djnh tiêu chuân dnh müc sü dicing xe ô to; 

Can cü Quyt djnh s 128-QD!TW ngày 14 tháng 12 näm 2004 cüa Ban 
Chap hành Trung hang ye chê dO tiên luang dOi v&i can bO,  cong chirc, viên 
chüc ca quan Bang, Mt tr.n và các doàn the; 

Can cir Quy djnh s 169-QD/TW ngày 24 tháng 6 näm 2008 cUa Ban BI 
thu ye chê dO phui cap trách nhim dôi vâi cap üy viên các cap; 

Can ci.'r Huxcng dk s 55-HD/BTCTW ngày 31 tháng 12 11am 2005 cüa 
Ban To chüc Trung hong ye vic bô sung thirc hin chuyên xêp hxang và phui 
cap dôi vói can bO,  cOng chi'rc, viên chüc ca quan Bang, Mt trn và doàn the; 

Can cir Quy& djnh s 212-QD/TW ngày 31 tháng 12 näm 2019 cüa Ban 
Chap hành Trung uang ye chirc näng nhim vuj, tO chüc bO may, biên chê ca 
quan chuyên trách cüa UST ban Mt trn To quôc và các to chüc chInh trl - xã hOi 
cap tinh, huyn; 

Can cü Van bàn hcp nht s 17/VBHN-BTC này 04 tháng 03 11am 2014 
cüa BO Tài chInh ye vic ban hành quy djnh tiêu chuân, djnh müc su diing din 
thoi cong vii tai  nhà riêng và din thoi di dng dôi vâi can bO lãnh do trong ca 
quan hành chInh, dan vj sur nghip, to chüc chfnh lrj, tO chüc chmnh trj - xã hOi; 

Can c1r các van bàn pháp 1ut hin hành khac cüa Nhà nuâc có lien quan; 

Theo d nghj cüa Ban Tài chInh Tng Lien doàn. 

QUYET DINH 

Diu 1. Ban hành Quy djnh v tiêu chun, djnh mirc, ch dO chi tiêu trong 
các ca quan cOng doàn tü cOng doàn cap trên trirc tiêp ca sâ trâ len (sau day gi 
chung là các ca quan cong doàn). 
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TM. DOAN CHU TICH 
ciru TICH 

guyn EDInh Khang 

Diu 2. Quyt djnh nay có hiu lirc thi hành k tü ngày k. Thay th 
Quyêt djnh so 1911/QD-TLD ngày 19 tháng 12 nàm 2016 cüa Doàn Chü tjch 
Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam ye vic ban hãnh quy djnh ye tiêu chuân, 
ch d chi tiêu trong các ca quan cong doàn; ,Quyêt djnh so 3408/QD-TLD ngày 
20 tháng 10 nãm 2021 cüa Doàn ChU tjch Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam 
ye vic ban hành Quy djnh ye chê d chi cong tác phát triên doàn viên, thành 1p 
cong doàn co sâ; Hu&ng dk so 8491HD-TLD ngày 05 tháng 6 närn 2017 cüa 
Doàn Chü tjch Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam ye vic sfia doi, bô sung 
Diêu 6 cüaQuyêt djnh so 1911/QD-TLD ngày 19 tháng 12 nm 2016 cüa ?oàn 
Chü tjch lông Lien doàn Lao dng Vit Nam ye vic ban hành quy djnh ye tiêu 
chuãn, chê d chi tiêu trong các Co quan cong doàn; Hithng dan sO 350/HD-TLD 
ngày 1?  tháng 03 näm 2019 cUa Doàn Chü tjch Tong Lien doàn Lao dng Vit 
Nam ye vic süa dOi, bô sung Diêu 4, 8, 10 cüa Quyêt djnh so 1911IQD-TLD 
ngày 19 tháng 12 näm 2016 cUa Doan Chütjch Tong Lien doàn Lao dng Via 
Nam ye vic ban hành quy djnh ye tiêu chuán, chê d chi tiêu trong các co quan 
cOng doàn. 

Diu 3. Ban Tài chInh, Vn phông U ban Kim tra Tng Lien doàn 
hu&ng dan, kiêm tra vic thigrc hin Quy djnh nay trong các co quan cong doàn. 

Diu 4. Các ban, don vi trçrc thuc Tng Lien doàn, các cci quan cOng 
doàn chju trách nhim thi hành Quyêt djnh này./._ 

Noinhân: 
-NhuDiêu4; 
- Ban To chirc TW; 
- Uy ban Kiêm tra TW; 
-BanDánvãnTW; 
- Van phông TW; 
-BôTàichInh; 
-Các die LIV DCTTLD; 
-Liru:VT,TC. 

- 
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TONG LIEN BOAN LAO BONG CONG HOA xA HQI CHU NGHTA VIT NAM 
VIET NAM Bk 1p - Tr do - Hnh phüc 

QUY B!NH 
V tiêu chuãn, djnh mfrc, ch d chi tiêu trong các co' quan cong doàn 

(Ban hành kern theo Quyêt djnh so 429 1/QD-TLD ngày 01 tháng 3 nám 2022 
cüa Doàn Chz tjch TOng Lien doàn Lao dç5ng Vit Narn) 

Chtro'ng I 

QUY B!NH  CHUNG 

Biu 1. Pham vi diu chinh 

Quy djnh nay quy djnh v tiêu chun, djnh müc, ch dO chi tiêu trong các 
cc quan cong doàn tir cong doàn cap trên trrc tiêp ccr si tth len. 

Diêu 2. Bi tu'çrng áp diing 

1. Lien doàn Lao dng huyn, qun, thj xâ, thành ph thuOc tinh; Cong 
doàn ngành dja phu'cmg; Cong doàn các khu cong nghip, khu ché xuât, khu kinh 
tê, khu cong ngh cao; Cong doàn Tong Cong ty và cong doàn cap trên trirc tiêp 
ca si có d.c thu khác (sau day gi chung là cong doàn cap trên tr1rc tiêp cci sà); 

2. Lien doàn Lao dng tinh, thành ph; Cong doan ngành Trung uo'ng và 
tucrng ducing, Cong doàn Tong Cong ty trirc thuOc Tong Lien doàn (sau day gi 
chung là Lien doàn Lao dng cap tinh, thành phô và tucTng dixo'ng); 

3. Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam (sau day gi chung là Tong Lien doàn); 

Biêu 3. Nguyen tc v tiêu chun, dnh mfrc, ch d chi tiêu trong các 
co' quan cong doàn 

1. Can Cu VàO các quy djnh cüa Nhà niiâc, phü hqp vâi khà näng tài chInh 
cüa tO chirc cong doàn. 

2. Sir diing tài chInh cong doàn dung miic dIch, hiu qua, phiic vi tot các 
hoat dng cüa to chüc cong doàn. 

3. Vic thanh toán chi các ch dO trên phãi dam bào nguyen tic, thU tiic v 
chUng tiir kê toán theo quy djnh cUa Nhà nrnc và Tong Lien doàn. 

Chtro'ng II 

QUY BNH TIEU CHUAN, B!NH  MC, CHE oQ CHI TIEU 

Biêu 4. Chi trirc tip chãm 10, bão v, dào tio doàn viên và ngtrôi lao dng 
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1. Chi hoat dng dai  din, bâo v quyn, igi Ich hcip pháp, chInh dáng cüa 
doàn vién, nguèri lao &ng 

1.1. Chi cho cong tác tu vn pháp lut 

a) Chi cho cOng tác tu vn pháp 1ut v lao dng, cOng doàn lu'u dng 

- Chi thuê hi tnthng; 

- Chi h trq tin nuâc ung và suit an cho ngLri lao dng: müc chi ti da 
40.000 dng/ngithi/cuc; 

- Chi phn thuing cho ngu?i lao dng tham gia trà Ru các câu hOi: müc 
chi 30.000 dông dn 50.000 dông/ngithi/phân thu&ng; 

- Chi thu lao báo cáo viên, cong tác viên dixgc mri tu vn lu'u dng; vit 
ni dung hôi dáp, tInh hung... vii mrc thu lao cho báo cáo viên, cong tác vien 
theo quy djnh tai  Diem 2.4 Khoán 2, Diem 7.4 Khoán 7 Diêu 4 Quy djnh nay; 

- Chi in n tài lieu phát cho ngi.thi lao dng; 

- Chi lam ngoài giô cho các can b cOng doàn tham gia th1rc hin các cuc 
tu vn luu dng, tiên h trg xäng Xe, phung tin di lai  cOng cong... 

b) Chi cho cOng tác tu vn pháp lust trçrc tip và các hInh thüc tu vn 
pháp 1u.t khác. 

- Chi các cuOc  h9p, hi thâo thào 1un v vii vic tu vn pháp lut; 

- Chi tin cli lai, h trçu xäng Xe, phuo'ng tin di lai  cOng  cong  cho các can 
b lam cOng tác tu v.n pháp 1ut; 

- Chi thu lao vit báo cáo, phân tIch v vçi vic tu vn pháp lut: müc chi 
t& da 500.000 dng/ngis?ui/v; 

- Chi phii cp din thoai cho can bO tu vn pháp lut: müc chi 200.000 
dng/ngithi/thang; 

- Mt s khoãn chi khác phü hgp vi thçrc t và quy djnh cüa Tng Lien doàn; 

- Ni dung chi bi duOng, thu lao cho báo cáo viên, cong tác viên trên cho 
di tugng không phái là can b cOng doàn. Truô'ng hgp là can b cOng doàn do 
Thu truâng ecu quan can cir tInh hInh nguOn tài chInh quyt djnh. 

1.2. Chi cho cOng tác khi kin và tham gia th tiing giái quyt cac vii an 
tranh chap lao dng ti Tôa an 

Cong doàn di din cho nguôi lao dng khui kin vii an dan sr np các 
chi phi tham gia t tiring dan sir bang nguOn tài chInh cua cOng doán cp do, cii 
th là các chi phi sau day: 

- Chi các cuc hQp, hi thão tháo lun v vii vic khui kin, tham gia t tçtng. 
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- Chi thu lao nghiên crn h s, chun bj h so' kh&i kin cho can b thirc 
hin khi kin, tham gia to tiing: mirc chi 300.000 dông/nguii/v dOi vOi quy 
mô tir 1 dn 30 vii; di vth quy mO trên 30 vçi, ThU tri.thng Co quan can cU nguôn 
tài chInh quyt djnh theo quy mO, tInh chit v1i vic; 

- Chi lam ngoài gi cho các can b cOng doàn thrc hin khâi kin, tham 
gia t tiing, tin h trçY xàng Xe, phrnng tin di li cOng cong... 

- Chi thu lao vit báo cao, phân tich v viii vic khâi kin, tham gia th 
tiing: mUc chi 300.000 dng/ngu?iIvii di vth quy mô ti'r 1 dn 30 vv; di vth 
quy mô trên 30 vii, ThU tru&ng Co quan can cU ngun tài chInh quy& djnh theo 
quy mô, tInh chit viii vic; 

- Chi bM duO'ng cong tác viên dixçc mñ tu vn cho cOng tác khâi kiên và 
tham gia t t11ng; 

- Chi thuê 1ut su mUc ti da 14.490.000 dng/v. Di vâi các v11 an có 
tInh chit phUc tap do Ban Thixè'ng vii cong doàn quyt djnh và k kt hcp dông 
thuê khoán vic toàn b theo quy djnh cUa pháp 1utt hin hành. MUc bOi duo'ng 
cho cong tác viên duçc mi tu vn cho cOng tác khâi kin và tham gia t t1ing 
thirc hin theo hInh thUc hçp dng khoán vic vâi chuyên gia; 

- Np tam  img an phi so thm hoc phUc thm theo yêu c&u cUa Tôa an; 

- Np mt s l phi theo yêu cu cUa TOa an: 

+ L phi cAp ban sao bàn an, quy& djnh và các gi.y t khác cUa Tôa an; i 
phI sao chiip tài lieu, chUng eli có trong h so vi vic do Tôa an thc hin; l 
phi cAp bàn sao bàn an, quy& djnh cUa Tôa an; l phi cAp bàn sao các giây t 
khác cUa Tôa an; 

+ L phi xét tInh hqp pháp cUa cuc dInh cOng; 

+ L phi np don yêu cAu m thU tçic phá san; 

+ L phi thirc hin Uy thác tu pháp cUa Tôa an nuóc ngoài tai  Vit Nam. 

- Np chi phi thi hành an dan sic bao gm: 

+ Chi phi cuô'ng ch thi hành an do cOng doàn np ho.c duçc khu tr 
vào tin thu dixçic, tin ban du giá tài san kê bién, k ca tài san dang do ngui 
thU ba gifl. Sau khi Xu 1 tài san hoc thu du?c  tin, chip hành viên phài lam thu 
tVc hoàn trà ngay các khoàn tin cia tam  1mg truc do. 

+ Cong doàn np chi phi áp diing bin pháp khn cAp tam  thai trong 
tru?Yng hçip cOng doàn yêu cAu tOa an áp diing bin pháp khn cAp tam  thi. 

- Chi phi t tiing khác: Chi phi cho ngithi lam chUng; chi phi cho nguii 
phiên djch, lutt su, mt s chi phi t tiing khác theo yêu cAu cUa TOa an... 
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- Chi khen thuing thing kin: mrc chi 300.000 dng/ngui/vii di vOi 
quy mô tü 1 dn 30 vii; di vOi quy mô trên 30 vii, Thu trithng Co quan can cü 
ngun tài chInh quyt djnh theo quy mô, tInh chit vii vic; 

- Mt s khoãn chi khác phü hçp vói thçrc t và quy djnh cüa Tng Lien doàn. 

1.3. Chi cho cong tác thuang luçing tp th 

Ban Thu?mg v Lien doàn Lao dng tinh, thânh ph, Cong doàn ngành 
Trung uang và tixcng throng, Cong doàn Tong Cong ty trrc thuc Tong Lien 
doàn Lao dng Vit Nam can cr khà näng ngun kinh phi, thi han, so dim 
chm cüa trng bàn thOa uâc lao dng tp th (TTJLDTT), quy mô lao dng, loai 
hInh, linh v1rc san xu.t, kinh doanh cüa trng doanh nghip, dóng gop cüa các cá 
nhân, tp th trong qua trInh thirc hin... d quy djnh ci1 the diu kin, mrc chi 
áp diing tai  dja phi.rang, don vj theo các ni dung sau: 

a) Chi h trçy thuo'ng li.rçing tp th doanh nghip 

- Chi thu lao môi chuyên gia, nguôi có kinh nghim trong lTnh vrc quan 
h lao dng h trçi xây dirng dix thào TULDTT, tham gia các phiên thuong 
li.rçing tp the. 

- Chi thuê phiên djch tham gia các hi nghj thucing lucing tp th có 
doanh nghip có von du tu nucc ngoài tham gia (nu dixcc mi). 

- Chi tin lam ngoài gR, tin h trg xäng Xe, phucing tin di 'ai...  cho can 
b cong doàn tham gia th1rc hin các hoat  dng h trçY thuang luçng tp th. 

- Chi h trçY cOng doàn cp trén co sr thirc hin chm dim, phân loai cht 
luçng TULDTT dà k kt, mirc chi ti da 100.000 dông/bãn TIJLDTT. Chi chi 
h trçi mt 1n dôi vâi 01 bàn TULDTT dà k ket, trong thñ gian TIJLDTT có 
hiu lirc mi cp (tth trithng hçp sua dôi, b sung, k li). 

- Chi khuyn khich cong doàn cp trên co s trrc tip h trçr, hithng dn 
cong doàn co sâ k kt thành cong TTfLDTT doanh nghip: 

+ TIJLDTT k kt ltn du (k mói): cOng doàn cp trén co s duçc chi 
mic ti da 1.000.000 dng/bàn TTJLDTT; 

+ TTfLDTT dugc xp loai A: cong doàn cp trên co sâ và can b cOng 
doàn cp tren Co s& trrc tiep h trq, huàng dn cong doàn Co s& duçrc chi mrc 
thi da 3.000.000 dng/bán TULDTT, trong do, chi cho can b trirc tip h trçi, 
huàng dn tr 30% dn 40% mirc duçc chi; 

+ TIILDTT di.rçic xp loai B: cong doàn cp trên co sâ và can b cong 
doàn cp trên co si trirc tiep h trq, hung dn cOng doàn co S thrc chi müc 
thi da 2.000.000 dng/bàn TTJLDTT, trong do, chi cho can b trirc tip h trn, 
huóng dk tir 30% dn 40% mic duçc chi. 

- Chi khuyn khich cong doàn CO SY k kt thành cong TULD1T doanh nghip: 
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+ TTJLDTT duçc xp i°ai A: Cong doàn cp trên cci sô duqc chi t& da 
5.000.000 dông/bãn T1JLDTT cho Ban Chap hành cong doàn Co si và Chü tjch 
(hoàc Phó Chü tjch) cong doàn co sâ, trong do chi cho Chü tjch (hoc Phó Chü 
tjch) cOng doàn co sâ tü 50% dn 60% müc duqc chi. 

+ TIJLDTT ducic xp 1oü B: Cong doàn cp trên co s duçic chi thi da 
4.000.000 dông/bàn TTJLDTT cho Ban Chap hành cong doàn co si và Chü tjch 
(hoc Phó Chü tjch) cOng doàn Co s0, trong do chi cho ChU tjch (hoc Phó Chü 
tjch) cong doàn co s tir 50% dn 60% mirc duçic chi. 

- Mt s khoãn chi khác phü hcp vâi thirc t và quy djnh cüa Tng Lien doàn. 

b) Chi thirc hin thucing 1ixçng tQp th ngành, thuong hrçng tp th có 
nhiu doanh nghip tham gia 

- Chi in n, phát hành tài lieu tuyên truyn. 

- Chi thu thp thông tin, diu tra, khào sat tInh hInh doanh nghip, nhu 
câu, mong mun cüa doàn viên, ngu1i lao dng. 

- Chi th chüc các cuc h9p chun bj, trin khai hoat  dng thuong luç'ng. 

- Chi th chirc tp hun phuong pháp, k näng thucmg luçing tp th cho 
can b cOng doàn và ngithi lao dng cüa các doanh nghip. 

- Chi thu lao mi chuyên gia, ngithi có kinh nghim trong linh virc quan 
h lao dng h trçl xây dirng dir tháo TTSLDTT, tham gia các phiên thucing 
luçng tp th. 

- Chi thuê phiên djch trong các cuc tip xüc, gp g ngi.thi sr diing lao 
dng, tham gia các hi nghj thuong luçing tp th có nguôi sü ding lao dng là 
nguYi nuOc ngoài tham gia. 

- Chi t chirc các hi nghj thuong luqng t.p th chung vâi các doarih nghip. 

- Chi th chirc hi nghj k kt TULDTT. 

- Chi djch thuat  các tài 1iu cn thi& sang ting nithc ngoài nu có doanh 
nghip có vn dtu tu nurc ngoài tham gia. 

- Chi t chirc dánh giá vic thirc hin TULDTT. 

- Chi tin lam ngoài gi, tin h trV xäng Xe, phuong tin di lai...  cho can 
b cOng doàn tham gia thrc hin các hoat dng thuang hiçng tp the. 

- Chi khuyn khIch k kt thành cOng TTJLDTT cO nhiu doanh nghip 
tham gia (It nhât tü 05 doanh nghip trâ len tham gia), dat  tix  loai  B tr& len: cOng 
doàn cap tren co sy và can b trirc tip huâng dan, h trq, tham muu thirc hin 
duc chi ti cIa 3 0.000.000 dng/bân TTJLDTT, trong do can b trirc tip hithng 
dan, h trq, tham muu thirc hin dugc chi ti'r 30% den 40% muc duc chi. 
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- Chi khuyn khIch k kt thành cong TULDTT ngành: cong doàn ngành 
và can bO trrc tip tham mixu thirc hin duçic chi tôi da 40.000.000 dông/bân 
TLTLDTT, trong do can b trirc tiêp tham muu thirc hin duçc chi tü 30% den 
40% mirc duqc chi. 

- Mt s khoãn chi khác phü hqp v9i thirc t và quy djnh cüa Tng lien 
doàn Lao dng Vit Nam. 

2. Thàm hOi, trg cp 

2.1. Chi trq cp, h trq, thàm hOi di vâi can b trong các co quan cong doàn 

- Can b, cong chüc, lao dng dugc cp có thm quyn cho phép k hgp 
dng lao dng (sau day gi tt là CBCC) trong các Co quan cong doàn b m 
dau, tai nan, dich bênh phai diêu tn tai bênh viên (noi, ngoai tru) duoc chi thäm 
hOi tôi da 1.000.000 dng/lan, mt näm không qua 2 lan. 

- CBCC trong các co quan cOng doàn bj bnh him nghèo duçyc tra cap tôi 
da 3.000.000 dng/ngithi/näm. 

- CBCC trong các Co quan cong doàn bj tir vong, than nhân cüa CBCC 
di.rçic h trq tOi da 5.000.000 dng; chi phüng viêng 1.000.000 dông và tiên 
huong, hoa. 

- Cha, m dé hotc ben vç, ben chng, vq hoc chng, con cüa can b 
CBCC trong các cci quan cong doàn bj t1r vong ducic trçY cp thi da 3.000.000 
dông/ngixOi; Chi phiing ving 1.000.000 dng và tin huong, hoa. 

- Gia dmnh CBCC trong các co quan cong doàn gp khó khàn dt xut do 
thiên tai, hoà hoan,  tai n1n, djch bnh hoc l do dc bit khác duçc trg cp ti 
da 3.000.000 dng/ln; có nguñ than (cha, m dé hoc ben vç, ben chng, vç 
hoc chng, con) m dau dài ngày, tai nan  phài diu tr duçic thäm hOi ti da 
1.000.000 dng/ln, mt näm không qua 2 ln. 

2.2. Ch d chi di vii can bO trong các co quan cOng doàn nghi him, 
chuyên cOng tác 

a) Chi tang qua cho CBCC trong các co quan cOng doàn khi nghi him: 

- Tng Lien doàn: Müc chi t& da: 4.000.000 dng/nguäi. 

- Lien doàn Lao dng cp tinh, thành ph và tuong duong; Cong doàn cap 
trên trirc tip Co si: Mi'rc chi ti da tii da: 3.000.000 dng/nguii. 

CBCC nghi huu don vj nào do don vj do chi. 

b) CBCC trong các co quan cOng doàn chuyn cOng tác sang don vj khác: 

Tng Lien doàn; Lien doàn Lao dng cp tinh, thành ph và thong duong; 
Cong doàn cp trén trirc tip co si: Mirc chi tang qua tM da: 2.000.000 
dng/ngi.thi. 
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c) Các dng chI là Uy viên Ban Chip hành, Uy vien Uy ban Kim tra 
cong doàn khi thôi tham gia Ban Chp hành, U' ban Kim tra duçc chi t.ng qua 
theo mi'rc: 

- Tng Lien doàn: Müc chi ti da 3.000.000 dng/ngu?i. 

- Lien doàn Lao dng cp tinh, thành ph và tuong ducing: Müc chi tôi da 
2.000.000 dông/nguôi. 

- COng doàn cp trên trrc tip co sâ: Mirc chi ti da 1.000.000 dng/ngithi. 

d) Chi thäm hOi can b cOng doàn chuyên trách nghi him trong các co 
quan cOng doàn, nhân dip  ngày thành 1p Cong doàn Vit Nam và Tt nguyen 
dan, rnirc chi t& da 3 00.000 dng/ngi.rñ/ln. 

e) Chi thäm hOi CBCC trong CáC co quan cOng doàn dã nghi him bj bnh 
him nghèo, müc chi ti dra 1.000.000 dng/nguii/1ânInäm. 

f) Chi phüng ving can b CBCC trong các co quan cOng doàn dã nghi 
huu bj tir vong, mirc chi thi da 1.000.000 dng/ngu?i và tin mua huong, hoa. 

2.3. Ch d chi hoit dng xã hi 

a) Müc chi thäm hOi, dng viên doàn viên, cong nhân, viên chirc, lao dng 
gp khó khän do bj tai nan  lao dng, bnh ngh nghip, thiên tai, djch bnh, 
bnh him nghèo, thäm hOi thuong binh, nan  nhân bj ãnh hu&ng chit dOe  màu 
da cam nhân ngày thucing binh 1it s', nhu sau: 

- Tong Lien doàn; Lien doàn Lao dng cp tinh, thành ph và tuong 
throng: ti da 1.000.000 dng/ngui/ln. 

- Cong doàn cp trên trirc tip Co s: thi da 500.000 dng!nguäi/lân. 

S luqng ngithi thäm hOi, mirc thäm hOi do Thu tru&ng don vj dir toán 
quyt djnh. 

b) Miirc chi cho doàn viên, ngi.thi lao dng tai  các co quan, don vj, doanh 
nghip có dóng kinh phi cOng doàn bj tir vong do bj tai nan  lao dng, bnh ngh 
nghip, thien tai, djch bnh, bnh him nghèo thI than nhân cüa h9 duçc h trg 
ti da 3.000.000 dng/nguii. 

c) Lãnh dao  các cp cOng doàn di thäm hOi, dng viên các don vj bO dOi, 
cOng nhân, viên chüc, lao dng a biên giâi, hài dão, thäm trai  thuong binh, trai 
trê m cOi,... mac chi do Thu trix&ng don vj dçr toán xem xét, quyt djnh. 

2.4. Ch dO chi cong  tác viên 

a) Các tQtp th, cá nhân Co nhiu dóng gop, giüp d hoat dng cho th chac 
cOng doàn, duçc chi cong tác viên theo müc: 
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- Tng Lien doân: 

+ Tr 3 00.000 dng dn 5 00.000 dng/cá nhân. 

+ Tir 2.000.000 dng dn 3.000.000 dng/tp th. 

- Lien doàn Lao dng cp tinh, thânh ph và tuung ducing: 

+ Tr 200.000 dng dn 400.000 dng/cá nhân. 

+ Tr 1.000.000 dng dn 2.000.000 dng/tp th. 

- Cong doân c.p trên trirc tip ca sà: 

+ Tr 100.000 dng dn 300.000 dng/cá nhân. 

+ Tr 500.000 dng dn 1.000.000 dng/tp th. 

b) Di vâi cong  tác viên, lãnh dao  các B, Ngành, dja phuo'ng, các dan vj 
thii&ng xuyên có quan h, giüp do', h trq dan vi trong trung hçp m dau, bnh 
tat, b tir vong ho.c có ngu?i than (cha, mc dé hoc ben vq, ben chông, vçi hotc 
chng, con) bj tir vong, tüy trng trung hçp, Thu truông dan vj di,r toán quyêt 
djnh mi'rc thäm hói, phüng ving tü 500.000 dng dn 1.000.000 dng/ngithi/1n. 

Trong tru?mg hcp phâi chi cong tác viên müc cao han Thu trithng dan vj 
dir toán xem xét, quyêt djnh. 

c) Chi chüc mmg các dan vj nhân dp các ngày 1 k nim nhu: ngày Nba 
giáo Vit Nam, ngày Thây thuôc Vit Nam, ngày Báo chI Cách mng Vit Nam... 

- Tng Lien doàn: Mi.irc chi thi da 2.000.000 dng/dan vi. 

- Lien doàn Lao dng cp tinh, thành phi và tucmg duang; Cong doàn cp 
trên trirc tip cci sy: Mirc chi tü 500.000 dng den 1.000.000 dng/dan vi. 

3. Khen thuâng 

Thirc hin theo Quyt djnh s 1689/QD-TLD ngày 12 tháng 11 näm 2019 
cüa Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam ye vic ban hành quy ché khen thuâng 
cüa th chüc cong doân. 

Ngun kinh phi chi khen thithng cüa các ca quan cong doàn do Thu 
tnring dan vj dir toán dê nghj, cap có thm quyên phê duyt trong di,r toán hang 
nàm, nhung m1c thi da không qua 8% chi hoat dng thu?mg xuyên cüa dan vj 
(chi hot dng thi.rng xuyên không bao gOm chi XDCB, mua sm TSCD; 
ngun kinh phi khen thithng không bao gôm thi.thng thu, np tài chinh cong 
doàn, thu&ng danh hiu thi dua hang nám cüa CBCC ca quan). Tong Lien doàn 
khi ra quy& djnh khen thithng tiên thithng tü dan vj di,r toán cp 1 nén không áp 
d%lng t 1 trén. 

Chi tin thuâng kern theo danh hiu thi dua hang näm cüa tp th& cá nhân 
trong các ca quan cong doàn nhii: Tp th lao dng xu.t sac, chin s thi dua, 
lao dng tiên tin,... trong ngun tài chInh cüa dan vj và müc chi theo quy djnh 
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cüa Nhâ nithc và Tng Lien doan. Chi khen thu&ng dt xut cho tp th, cá nhân 
trong các co quan cong doân, Thu trithng Ca quan xem xét quyêt djnh. 

4. Dàotao,bidiiOng 

4.1. Dào tao,  bi duOTig ngn han  (thai gian khóa h9c duói 01 tháng) 

Can b cong doàn chuyén trách diiçic cci quan cOng doàn có thâm quyên 
c1r di dáo tto, bi duOng ngn han  trong nithc duçic thanh toán: 

- Tin cOng tác phi di vâi các lop th chüc h9c ngoài dja phiiang thI can 
b diiçic cr di dào tao,  bi duOng thrc hin theo ch d cOng tác phi hin hânh; 
trung hgp dja diem to chüc dào tao  bi duOng tai  dja phuang, dan vj noi dóng 
trii sâ lam vic cüa can b cong doàn thI duçic h trq 50.000 dng/nguii/ngày. 

- Can b cOng doàn chuyên trách duçc co quan, dan vj cir di dào tao,  bM 
dung khi phát sinh vic thuê phông nghi noi den hc thI duqc thanh toán tiên 
thuê phông nghi theo quy djnh tai  Khoãn 5 Diêu 6 Quy djnh nay; Tnrng hçp 
ngu?ñ di h9c duçic ca quan, dan vj nai dn cOng tác b trI phOng nghi không 
phãi trã tiên, thI ngithi di hc không duçic thanh toán tin thuê phOng nghi. 
Triing hcp phát hin ngui di h9c dä di.iqc Ca quan, dan vj fbi dn cOng tác bô 
trI phOng nghi không phâi trã tin nhung vn d nghj ca quan, don vj cir di cOng 
tác thanh toán tiên thuê phOng nghi, thI ngiRii di h9c phâi np lai  sO tiên dã duçic 
thanh toán cho ccx quan, dan vi ding thxi phái bj xir l k' lut theo quy djnh cüa 
pháp lut v can b, cOng chuc, viên chuc. 

- Tiên bce phi, tài lieu, giáo trInh phc vi chuang trInh hc tp (nu co) 
thanh toán theo phiu thu hoc hóa dan tài chinh cüa co quan t chüc khóa hoc. 

4.2. Dào tao  bi duOng dài han  (thai gian khóa hyc tü 1 tháng trâ len) 

a) Can b chuyên trách cOng doàn có dü diu kin, tiêu chu.n di.rc co 
quan cOng doàn có thm quyn cr di dào tao,  bi dung dài han  trong nuâc 
duçyc thanh toán: 

- Tin tàu xe di, v trong djp nghi h, nghi tt Nguyen dan, di thirc tip, 
thirc t theo ch d cOng tác phi hin hành (di vth dào tao  tp trung); Tiên tàu, 
xc di, v cho 01 dgt tp trung; Tin tàu, xe di th%rc t,p, thirc t theo chê d cOng 
tác phi hin hành (dOi vôi h dào tao tai chüc). 

- H tr tin thuê ch nghi trong thñ gian hc tp do Thu truâng don vj 
cir can b di hc quy& djnh, nhimg khOng qua 60% tin thue ch nghi theo chê 
d cong tác phi hin hành. 

- H trV tiên hc phi theo quy djnh cUa Chinh phü, tin tài 1iu hc tp 
theo chuong trInh dào tao:  Müc h trq do Thu tru&ng dan vj quy& djnh và quy 
djnh trong quy ch quân l tài chInh, tai san cOng doan cüa dan vj (dôi tuqng h 
trçl bao gm câ CBCC có dü diu kin, tiêu chun duçic co quan cOng doan cO 
thm quyn dng cho di hc Thac s5, Tiên s5 tai  các co sO dào tao  cUa nuOc 
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ngoài t chirc tai  Vit Nam hoc nuOc ngoài lien k& vói các ca s dao tao  cüa 
Viêt Nam to chrc). 

b) Can b chuyên trách cOng doàn di h9c theo nguyen vng cá nhân (Bao 
gm can b không dü diu kin tiêu chuân dê cir di hc và can b di hc theo 
nguyen v9ng cá nhân duçc ca quan cOng doàn có thâm quyên k thu tiic cho di 
h9c theo yêu cu cüa cc sâ dào tao)  dugc h trg hçc phi tôi da bang 50% mic 
h trq quy djnh tai  Dim a Miic 4.2 Khoàn nay. Các khoàn chi khác ngoài h9c 
phi tai  Dim a Mic 4.2 khoãn nay do can b ti,r tile. 

c) Can b chuyên trách cOng doàn là di tuçing quy hoach  chile danh lãnh 
dao dan vi, duge ca quan cong doàn có thm quyn cit di dào tao  trong nrnc sau 
khi duçic cp bang Thac s5 ca quan h trçi ti da 20 triu dng, cp bng Tin s 
cci quan h trg ti da 40 triu dng. 

d) Can b chuyên trách cong doàn di h9c trong nuOc theo nguyen v9ng cá 
nhan sau khi duçic cap bang Thac s5 co quan h trçi ti da 10 triu dng, cap 
bang Tin s5 co quan h trq ti da 20 triu dng. 

4.3. Chi dào tao,  bi duâng khác 

Chi h trg can b cong doàn là n, là ngisi dan tc thiu s duGc cii di 
dào tao  theo các chInh sách, ch d quy djnh ciia pháp 1ut ye bInh ding gii và 
cong tác dan tc; kinh phi h trq can b cong doàn là n, là ngui dan tc thiu 
s b tn trong dir toán chi tài chInh cong doàn cüa don vj. 

Tru&ng hçrp ni dung chi khác không có trong quy djnh nay do Thuô'ng 
trirc Doàn Chit tjch Tong Lien doàn xem xét, quyt djnh. 

5. Nghiên ciru khoa h9c 

- D tài khoa h9c cp Tng Lien doàn, sir drng ngun tài chInh cong doàn 
cita cáe don vj duçic thirc hin sau khi Tng Lien doàn phe duyt. 

- Lp d? toán, ch d chi, thanh quyt toán dà tài khoa h9c th%rc hin theo 
quy dnh cita Nhà nuâc. 

6. Các khoàn chi khác chi trirc tip chàm lo, bão v, dào tao  doàn viên và 
nguii lao dng. 

Diu 5. Chi tuyên truyn doàn viên và ngtrô'i lao dng 

1. Tuyên truyn 

- Chi t chiic nói chuyn thai sr, chinh sách; t chiirc hi nghi. ph bin, 
huâng dn v cong tác giáo diic chInh trj, tu tu&ng, pháp 1ut cho doàn vien, 
nguYi lao dng; t chiirc trin lam, sang táe van h9c, tho Ca, tranh ye v d tài 
cOng nhân lao dng; tuyên truyn, cô dng, pa no, áppich, chi hoat  dng câu lac 
bO, mua sách, bao, tap chi cOng doàn, chi tuyen truyên tren các phuong tin 
thông tin dai  chitng: dài, báo, tap chi, truyên hInh. 
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- H9p báo, hi nghj, hi thão chuyên d, hi thi v boat dng tuyên truyn. 

- Chi mua sách, báo, tap chi, n phm cüa t chirc cong doân nhu: Báo 
Lao dng, Tp chI Lao dng và Cong doàn, Tap chI Bão h Lao dng và sách, 
an phâm cüa Nhâ Xuât ban Lao dng, báo mng... phic vi cho cong tác tuyên 
truyn, giáo diic. 

- Chi tin giy, but cho các boat dng tuyên truyn trên bang tin, phát 
thanh, báo tuông, mng thông tin truyn thông. 

- Ch d chi bi duong h9p báo, gp g phóng viên báo chI müc chi tOi da 
500.000 dôngInguñ/cuc. Trueing hçp chi mirc cao ban Thu tru&ng dan vj d%r toán 
quyêt djnh. 

2. Phát trin dioàn viên, thành 1p cOng doàn Ca s&, xây dimg cOng doàn 
ca s& vtrng manh 

2.1. Ni dung chi, djnh mirc chi 

2.1.1. Chi cho can b cOng doàn chuyên trách, cong tác viên, tInh nguyen 
viên trirc tip thxc hin nhim viii phát trin doàn viên, thành lQtp cOng doàn ca 

si, bao gôm: 

a) Chi cho can b cong doàn chuyên trách trirc tip thirc hin nhim viii 
phát trin doàn viên, thành 1p cOng doàn ca sâ. 

- Chi bi diing lam ngoài gi? di vth can b cOng doàn chuyên trách 
trçrc tip th'çrc hin nhim vi phát triM doàn viên, thành ltp cong doàn Co s (ap 
ditng DiM 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 triM 
doàn viên, thành 1p cOng doàn co si nu th?yi gian thirc hin nhim vi tü 2 ngày 
tth len chi phii cap luu trü theo müc 200.000 dOng/nguiIngày (Thông tu 
40/2017/TT-BTC). Trrnmg hçip di ye trong ngày chi 100.000 dông/nguôi/ngày. 

- Chi h trg tiM xäng, xc cho ngii?i trirc tip lam cong tác tuyên truyM, 
4n dng phát triên doàn viên, thành 1p cOng doãn Ca si n&i di cOng tác có 
khoâng cách tü 10 km trâ len di vth các dan vj hành chInh cp xã (sau day gci 
chung là xà) thuc dja bàn kinh t xä hi khó khän, dc bit khó khàn theo các 
Quyêt djnh cüa Thu tuOng ChInh phü và tr 15 km trâ len dOi vâi các xâ cOn lai 
ma tir tüc bang phi.rang tin cá nhân cüa mInh thI dixçic thanh toán khoán tiM tir 
tüc phuong tin bang 0,2 lit xäng/km tInh theo khoãng cách dja gith hành chInh 
và giá xàng tai  thôi diem di cOng tác (ap dng Dim b Khoãn 2 DiM 5 Thông tu 
40/201 7/TT-BTC). 

b) Chi thu lao, bi du&ng cong tác vien, tInh nguyen viên trrc tip thyc 
hin nhim vit phát triM doàn viên, thành 1p  cOng doàn ca sâ. 
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- Cp cong doàn thirc hin cong tác phát trin doàn viên, thành 1p cong 
doàn co si theo k hotch vâ dr toán duçic cong doân cp trên phé duyt can cü 
vào tInh hInh thirc t ti dan vj duqc mñ cong tác viên, tInh nguyen viên d 
thrc hin ni dung trén nhm dam báo chi tiêu dugc giao trong diu kin nhan 
sir không dam bão. Cong  tác vien, tInh nguyen viên phãi có am hiu v hoat 
dng cOng doàn, Co k5 näng phü hçip vOi yêu cu nhim viii, có bàn linh chInh 
trj, thirc chp hành pháp lut và cam kt th1rc hin thim vi duqc giao. 

- Dan vj thirc hin cong tác phát trin doàn viên, thành 1p cong doân co 
s0 có th giao thim viii cho tirng cá nhân hoc nhóm cong  tác viên, tInh nguyen 
viên bang kt qua, chi tiêu ciii th cüa vic phát trin doàn viên, thành 1p cong 
doàn co s&. Vic chi thu lao, bi duO'ng cho cong  tác viên, tmnh nguyen viên phài 
can cir vào k& qua dt dugc. Cong  tác viên, tInh nguyen viên phái cam k& ti,r 
chju trách nhim v tài san cüa cá nhân và dam báo an toàn giao thông trong qua 
trInh thirc hin nhim v1i dixçc giao. 

- Vic chi thu lao, bM duOng cong tác viên, tInh nguyen viên chi duçc 
thirc hin tai  khu virc ngoài nhà nu9c và djrth mirc ti da nhu sau: 

+ Ti các dan vj dA có t chüc cOng doàn, vic phát trin them doàn viên 
duçic chi thi da: 20.000 dng/doàn viên. 

+ Tai các dan vj chua có t chüc cOng doàn chi chi ni dung thành 1p 
cOng doàn co sà (khong chi h trV phát trin doàn viên cho s doân viên cOng 
doàn tai  thi dim thành lap): 

* Dan vj thành 1p có duxi 50 doàn viên chi ti da 2.000.000 dng/dan vj; 

* Dan vj thành 1p có tr 50 dn dthi 100 doàn viên chi thi da 3.000.000 
dng/dan vj; 

* Dan vi thành lap có tü 100 doàn viên dn duài 500 doàn viên chi thi da 
5.000.000 dông/dan vj; 

* Dan vj thành 1p có trén 500 doàn viên chi ti da 10.000.000 dng/dan vj; 

c) Chi phi phát sinh khác cho can b cOng doàn, cong tác viên, tInh 
nguyen viên khi thirc hin nhim vii vn dng phát trin doàn viên, thành 1p 
cOng doàn co s thI don vj chi thirc hin theo quy ch chi tiêu ni b cüa dan vj. 

2.1.2. Chi cho cOng tác 4n dng phát trin doàn viên, thành 1p cOng 
doàn Co si bao gm: 

a) Chi cho boat dng tuyên truyn bao gm: Tài lieu tuyên truyn, thue 
thit bj h trq cOng tác tuyên truyn, 4n dng (am thanh, den chiu...) thanh 
toán theo thirc t phát sinh; 

b) Bi duOng báo cáo viên muc chi ti da 500.000 dng/ngithi/bui; 
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c) Nuâc uông cho ngiii lao dng mi'rc chi thi da 20.O00d/ngui/cuc. 

2.1.3. Chi h trçi dai  hi thành 1p cong doàn Ca sâ, chi phi h trçi ban dâu 
cho cOng doàn Ca sâ mi thành lip: 

a) Chi dai  hi, 1 cong b quyt djnh thành lap, ra mt cong doàn Ca s 
mi thành 1p bao gm: Khánh ti&; van phông phm... chi theo thirc t vâ quy 
djnh chi tiêu ni b cüa dan vj; 

Ngoài các ni dung nêu trên, các ni dung chi khác chi thirc hin khi có 
ngun kinh phi xã hi hóa hotc do doanh nghip, dan vj h trçi. 

b) Chi phi h trçx ban du cho cong doàn ca sâ m9i thành 1p bao gm: 

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

- Chi phi lam con du cüa cOng doân Ca sâ thanh toán theo thirc t phát sinh. 

- H trçi tp hutn, bi duông can b cOng doàn ca s& mâi thành 1p chi 
theo ch d hOi  nghj. 

Các ch d thanh toán thirc hin theo quy djnh cUa Nhà nithc, Tng Lien 
doàn và Quy djnh v tiêu chun, djnh m1rc ch d chi tiêu trong các Ca quan 
cOng doàn. 

2.1.4. Chi khen thuing cOng tác phát trin doàn viên, thânh ltp cOng doàn 
ca sâ bao gm: 

Chi khen thu&ng djnh ks', dt xut di vi cá nhân, t chüc có thành tich 
xut sc trong cOng tác phát trin doàn viên, thành l.p  cOng doàn ca s&; chi 
thrnng hoàn thành vuçYt mirc k hoach  phát trin doàn viên, thành 1p  cOng doàn 
ca sâ do dan vj t chirc giao chi tiêu, k hotch; giao thim viii thc hin hInh 
thüc khen thu&ng và müc thithng dan vj duçic 4n diing và khOng cao han quy 
djnh v khen thu&ng do Tng Lien doàn quy& djnh. 

2.2. Nguôn chi 

Kinh phi chi cho hoat dng phát trin doân viên, thành 1p cong doàn ca 
sâ duqc chi tir ngun tài chInh cüa các cOng doàn cp trên. 

2.3. Dr toán, quyêt toán 

Trên ca s các quy djnh cüa Nhà nithc và Tng Lien doàn, các dan vj xây 
dirng, ban hành Quy ch chi tiêu ni b có chi ti& các ni dung hoat  dng phát 
trin doàn vien, thânh 1p cOng doàn ca sâ dam bâo trong ngun kinh phi cüa 
dan vi.  hang näm các dan vj phâi ltp, trInh cOng doàn cp trên phê duyt K 
hoach và dir toán chi ti& cho cOng tác phát trin doàn viên, thành 1p cOng doàn 
ca si. 
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Vic thanh quy& toán dam bão cong khai, minh bach,  dung quy djnh cüa 
Nhà nixâc và Tng Lien doàn. 

3. T chüc phong trào thi dua 

- Chi pMi hqp t chüc phát dng thi dua; so kit, tng kt thi dna, khen 
thithng tp th, cá nhân dat  thành tIch xu.t sc trong các phong trào thi dua. 

- Chi t chüc gp met, tuyên throng tp th, cá nhân din hInh, tiên tin 
trong các phong trào thi dna, các boat dng chuyên d cüa cong doàn. 

- Chi t chüc hi thi can b cong dioàn giOi. 

4. T chirc hoat dng van hóa, th thao 

4.1. Ch do chi th chcrc cac cuc thi 

a) Chi giâi thuâng: Can cü tInh chit, quy mô cuc thi, quy djnh cüa Nba 
nu(c (nu co), khã nàng nguôn kinh phi cüa don vj. Thu trithng don vj di,r toán 
quyt djnh müc chi giãi thuing cho tp th& Ca nhân dir thi. 

b) Chi h trç: CBCC, doàn viên cong doàn 1uyn tsp, tham gia các cuc 
thi, hi din,... müc chi ti da 100.000 dng/nguôi/ngay. 

c) Chi bi duOng ra d thi, dáp an 

- Tng Lien doàn: Müc chi t& da 400.000 dng/1 d thi/1 dáp an. 

- Lien doán Lao dng cp tinh, thành ph và tuong throng: Müc chi ti da 
300.000 dng/1 d thi/1 dáp an. 

- Cong doán c.p trén trirc tip co sâ: Miirc chi thi da 200.000 dng/1d 
thi/1 dáp an. 

d) Chi bi duOng Ban giám khão, Tr9ng tài châm thi 

- Tng Lien doàn: MÜC chi ti da 400.000 dng/ngithi/ngây. 

Lien doàn Lao dng cp tinh, thành ph và tuang throng: Müc chi ti da 
3 00.000 dng/nguii/ ngày. 

- Cong doàn cp trén trrc tip co sf1: MuC chi ti da 200.000 dng/nguoi1 ngày. 

- Thu k cho cuc thi müc chi bang 50% bi duo'ng Ban giám kháo, 
Tr9ng tài chm thi (theo tuxng cap). 

- Ch d chi bi duOng di vri Ban t chiirc các cuOc  thi thirc hin theo 
ch d chi hi nghj. 

- Di vâi các cuc thi phai môi các chuyên gia, các nhà nghien ci'ru, nha 
van, ngh s' ra d thi, tham gia Ban giám khao, chm thi phái chi bi duorng 
muc cao hon do Thu tru&ng don vj dir toán xem xét, quy& dnh. 

4.2. Các boat dng khác v van boa, th thao 
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- Chi hOi  nghj, hi tháo chuyên d v hott d)ng van hóa, th thao. 

- Chi h trçi boat  dng phong trào xây drng dan vj van hóa; phông chng 
t nan  xä hi cho doàn viên cong doàn va ngi.thi lao dng; chi h trçl cho nguYi 
lao dtng tham gia các hoat  dng van boa, the thao; chi khen thu&ng tong kt 
hoat dng van hóa, the thao, phOng chng t nan  xã hi. 

- Chi h trg mua sm phuong tin hoat dng van boa, van ngh, th thao. 

- Chi bi duO'ng cho ban t chirc, 4n dng viên, din vien tham gia hi 
din van ngh, thi du th thao do cong doàn t chi'rc; chi khen thithng tp th& 
cá nhân dat  giãi trong các cuc hi din, hi thao do cOng doàn t chüc. 

5. To chirc các hoat  dng v giOi và bInh dtng giâi 

- Chi hoat  dng phong trào ni cong nhân viên chüc ngu1i lao dng. 

- Chi cho các hoat dng tuyên truyn v gith, bInh ding gii và lng ghép 
gii các hoat dng v dan s, sue khOe sinh san, k hoach hóa gia dInh, phOng 
chông bao  lirc gia dInh. 

- Chi tuyên truyn, th chirc các hoat dng nhân ngày Quc t phii nü 8/3, 
ngày Phv nü Vit Nam 20/10, ngày Gia dInh Vit Nam 28/6, ngày Quc tê Hanh 
phüc 20/3, tháng hành dng vi bInh däng giâi và phOng nglra, üng phó vâi bao 
lirc trên cY s& giri (15/11-15/12), ngày Dan so 26/12. 

- Chi hi thi, hi nghj, gp mt din hInh tiên tin trong ntt cOng nhân 
viên chüc nguñ lao dng. 

- Chi h trçi mua d dUng, thit bj mu giáo, nba tré tai  don vj (nu có); h 
trçl doàn viên và ngui lao dng có con gUi nhà tré, hc mu giáo. 

- Chi hoat dng cUa Ban Nit cong qun chUng, Câu lac  b nit cong co sâ, 
hi thi can b nit cOng giOi, hi thi chuyên dé nit cOng, phong trào thi dua giOi 
viêc niic dam viêc nba. 

6. Hoat dng d& ngoai 

- Chi dóng niên lim. 

- Chi vin trçY bang ngun tài chInh cong doàn. 

- Ch d cOng tác phi di cOng tác ngn han a nithc ngoài di vâi CBCC 
thirc hin theo Thông tu s 102/2012/TT-BTC ngày 21/6/2012 cUa B Tài 
chInh. Truang hçTp dc bit khác do ThU truâng don vj dir toán xem xét, quyêt 
djnh mUc chi. 

- Ch d chi tip khách, t chUc các hi thão quc t, djch tài 1iu, thuê 
phiên djch,... thirc hin theo Thông tu s 71/2018/TT-BTC ngày 10/8/2018 cUa 
Bô Tài chInh quy djnh ye ch d chi t chUc hi nghj, hi tháo quOc tê tai  Vit 
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Nam và ch d tip khách trong ni1c. Trueing hçip dc bit khác do Thu tru&ng 
dan vj dir toán xem xét, quyêt djnh. 

- EMi vâi các khoãn di üng cUa Cong doân Vit Nam trong các hi thâo, 
hi nghj, di,r an quc t có ngun kinh phi do nisOc ngoài tài trçY, th?c hin theo 
thôa thun vâi ben tài trçi trén co si duçic Thu trithng dan vj duyt dçr toán phü 
hçp vOi quy djnh cüa Nhà niic có lien quan. 

- Các ni dung chi khác cho hoat dng di ngoii khi duçc cc quan có 
thm quyn giao thim viii. 

7. Di hi, hi nghj Ban Chp hành, Doàn Chü tjch, Ban Thung vçi; hOi 
nghj, hi thào chuyôn d 

7.1 Chi di hi cong doàn các cp theo nhim kS'  có quy djnh riêng. 

7.2. Ch d chi th chirc hi nghj, hi thâo, tp hun chuyên d. 

a) Chi h trq tin an cho dai  biu dir hi nghj, hi thào, tp hun 

- CuOc h9p t chüc ti dja dim nOi  thành cüa thành ph trçrc thuc Trung 
uang: müc chi ti da 200.000 dng/ngày/ngi.thi. 

- Cuc h9p th chüc ti dja dim ni thành, ni thj cüa thành ph trirc 
thuc tinh; ti các huyn, thj xâ thuc tinh: mirc chi ti da 150.000 
dông/ngày/nguñ. 

b) Chi h trV tin an cho di biu dir hi nghj Ban Chip hành, Ban 
Thung v1i, Doàn Chu tjch, Uy ban Kiêm tra cong doàn các cap: 

- Cuc hçp t chirc tai  dja dim ni thành cüa thành ph trirc thuc Trung 
ixang: müc chi thi da 200.000 dng/ngày/nginñ. 

- Cuc h9p th chirc tai  dja dim ni thành, ni thj cüa thành ph trlrc 
thuc tinh; ti các huyn, thj xâ thuc tinh: mirc chi ti da 150.000 
dng/ngày/ngithi. 

c) Chi giãi khát giQa gi: 20.000 dng/1 bu& (nira ngày)/di biu. 

d) Chi bü them phn chênh 1ch gita rnirc chi thirc t do t chüc an tp 
trung vth müc dã thu tin an tü tin phii cp km trü cüa các di biu thuc co 
quan nhà nuóc, don vj sr nghip cong 1p và doanh nghip: 

Trong trithng hçp t chüc an tp trung, mi'rc khoan tai  dim a, khoân 7.2 
Diu nay khOng dü chi phi, thu trithng co quan, dan vj chü trI can cü tInh chit 
tüng cuc h9p và trong phm vi ngun ngân sách duçic giao quy& djnh müc chi 
h trçl tin an cho di biêu là khách môi không trong danh sách trà luong cüa ca 
quan nhà nuc, don vj six nghip cong 1p và doanh nghip cao han muc khoan 
bang tin tai  dim a, khoàn 7.2 Diêu nay, nhung tôi da không vugt qua 130% 
muc khoán tin nêu trén; dng thai thirc hin thu tiên an tir tin phii cp km trü 
cüa các dai  biu thuc co quan nhà nuâc, don vj sir nghip cong 1p và doanh 
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nghip theo müc ti da bang müc phi cp km trü quy djnh t.i quy ch chi tiêu 
ni b, cicin vj chü trI hi ngh duçic phép chi bü them phn chênh 1ch (giüa 
mirc chi thrc t do th chirc an ttp trung vci müc cia thu tin an tir phii dtp imi trü 
cUa các dai  biu nay). 

7.3. Các khoân chi khác v hi nghj, hi thão, tp hun 

a) Chi bi duOng ngiRii chü tn hi thão, vit bài tham 1utn. 

- Chi bM duô'ng nguñ chü trI hi thâo, tng hçp kin hi thâo: 

+ Tng Lien doàn: Müc chi ti cia 300.000 dng/ngithi/cuc. 

+ Lien doàn Lao dng cp tinh, thành ph và tucing ducing: Müc chi tôi cia 
200.000 dông/nguñ/cuc. 

+ Cong doàn cp trên trirc tip cci sâ: Müc chi ti cia 150.000 
dng/ngithi/cuc. 

- Chi bM duông vit bài tham 1un: Các cuc hi thâo, hi nghj phãi cit 
bài tham 1un (thU tri.râng don vj dir toán duyt s luqng bài tham 1un), mUc chi 
tin thU lao cho dai biêu có bài tham lun dat tnthc thu sau: 

+ Tng Lien doàn: MUc chi ti cia 3 00.000 dng/bâi 

+ Lien doàn Lao dng cp tinh, thành ph và tucing duong: MUc chi tôi 
cia 200.000 dng/bài. 

+ Cong doàn cp trén trirc tip cci s&: MUc chi thi cia 100.000 dngIbài. 

Di vi các chuyên gia, nba nghiên ciru... phãi chi bi duông dt bài tham 
1un mUc cao hon, ThU tru&ng don vj dir toán xem xét, quyêt djnh. 

b) Chi bi duô'ng phóng viên, báo chI dn dua tin hi nghj, hOi  thão, ttp hun: 

- Cuc h9p t chUc tai  dja dim ni thánh cUa thành ph trirc thuc Trung 
ucing: mi'rc chi tôi cia 200.000 dông/ngày/nguñ 

- CuOc h9p t chUc tai  dja dim nOi  thành, ni thj cUa thành ph tr11c 
thuc tinh; ti các huyn, thj xã thuc tinh: mUc chi thi cia 150.000 
dông/ngày/nguô'i. 

c) Chi nhân viên phiic vii. 

- Chi bi duô'ng nhân viên, lái xc trirc tip phic vi hi ngh, hi thão, tp 
hun, h9p báo: 

+ Tng Lien doàn: MUc chi ti cia 15 0.000 dng/ngu?ñ/ngày. 

+ Lien doàn Lao dung cp tinh, thành ph và tucing duong; Cong doàn 
cap trén tr1rc tiêp cci sâ: MUc chi thi cia 100.000d6ng/ngu?ñ/ngày. 

S luçmg nhân viên phiic v1i do ThU truâng don vj dir toán quyt djnh. 
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d) Thanh toán tin cong tác phi cüa CBCC dir hi nghj, hOi  tháo, tp hun 

- CBCC trong các cc quan cong doàn. 

Don vj c1r CBCC di dir hi nghj, hi tháo, tp hun do các Ca quan cOng 
doàn tS chüc (bao gm Ca hi nghj Ban Chp hành, Ban Thung vi, Doàn Chü 
tjch Tng Lien doàn, Ur Ban Kim tra) chi cong tác phi theo chê d hin hành. 

- Can b cOng doàn ca s&. 

Ca quan cOng doàn th chüc hi nghj, hi tháo, tp hun (bao gm cà hi 
nghj Ban ChAp hành, Ban Thung v) có trách nhim thanh toán tin phuang 
tin di, ye, tin thuê ch nghi, tiên luu trü cho can b cOng doàn ca s theo chê 
d cong tác phi hin hành. 

7.4. Ch d chi cho giàng viên, báo cáo viên 

a) Thu lao cho giãng viên, báo cáo viên (bao gm cà tin soan bài) 

- Giàng viên, báo cáo viên là Uy viên Trung uang Dáng, Chü tjch Tng 
Lien doàn, B trithng, BI thu Tinh üy và các chirc danh tixang duang, mrc chi 
t& da 2.000.000 dông/ngi..thi/buoi. 

- Giàng viên, báo cáo viên là Phó Chu tjch Tng Lien doàn, Thir truàng, 
Chü tjch Hi dng Nhân dan, Uy ban Nhân dan cAp tinh, thành ph trirc thuc 
Trung uang, Phó Bi thu Tinh üy và các chüc danh tuang duang; Giáo su, 
Chuyén gia cao cAp, chuyên viên cao cAp, nghiên cüu viên cao cAp, Tin s' khoa 
h9c, mirc ti da 1.500.000 dông/nguôi/bui. 

- Giàng viên, báo cáo viên là cAp Phó Chü tjch Hi dng Nhan dan, Üy 
ban Nhân dan cAp tinh, thành ph trirc thuc Trung uang; Lânh dao  cAp Cic, 
V, Vin, Tinh Uy viên, TruOng, Phó các Sâ, Ban ngành cAp tinh và các chüc 
danh tixang duang; Phó Giáo six, Tiên s, giàng viên chInh, chuyên viên chinh, 
nghién ciru viên chinh m1rc chi tôi da 1.000.000 dông/ngu?yi/bui. 

- Giàng vién, báo cáo viên con lti là CBCC cOng tác tai  các Ca quan, dan 
vj Trung izcing và cAp tinh (ngoai 3 di tixqng trén), müc chi ti da 800.000 
dng/ngixii/bui. 

- Giãng viên, báo cáo là CBCC cOng tác tai  các dan vj tir cAp huyên va 
tuang duang trà xung, müc chi t& da 500.000 dOng/ nguO!i/ buOi. 

Di vâi giàng viên, báo cáo viên là nhà khoa h9c, nhà nghiên cixu,... thu 
lao giàng bài phái chi muc cao han do Thu trung dan vj dir toán xem xét, quyt 
djnh nhung ti da khOng qua 2.000.000 dng/ngui/bui. 

b) Phi,i cAp tin an, phi.rang tin di li, tin thuê phông nghi cho giãng 
viên, báo cáo viên 
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- Thy theo dja dim, thai gian t chüc l&p hçc cor quan cong doàn quy& 
djnh chi phii cap tiên an cho giãng vien, báo cáo viên ti da bang müc chi ph 
cap lu'u trá theo chê d cong tác phi hin hânh. 

- Tru&ng hçip cor quan cong doàn không có phucmg tin dua, don, không 
bô tn dirçc phông nghi cho giãng vien, báo cáo viên thI duçc thanh toán tiên 
dua, dOn và tiên thuê phOng nghi cho giáng viên, báo cáo viên theo ch d cong 
tác phi hin hành. 

8. Các khoán chi khác v cong tác tuyên truyn doán viên và ngithi lao dng. 

Diu 6. Chi quãn 1 hành chInh 

1. Thanh toán dch vi cong cong 

Bao gOm tiên din, nuOc, nhiên lieu, ye sinh môi truOng, tin khoán 
phuang tin theo chê ct và các khoân thanh toán djch v1i cOng cong khác. 

2. Vt tu van phOng 

Bao gm van phOng phm, mua sm cOng cii, diing cii van phOng, khoán 
van phông phm và 4t tu van phOng khác. 

3. Thông tin lien lac 

3.1. Müc chi trang cp din thoai, thanh toán tin din thoai tai  nhà riêng 
và din thoai di dng cho can b trong các cci quan cong doàn nhu sau: 

STT Di ttrçrng 

Mfrc chi (Dng) 

Trang cap 
Ctr&c 

phI/tháng 

OT c d1nh OT di dng 

ChUtjchTngLiêndoàn 300.000 7.000.000 1.000.000 

2 PhóChütjchTngLiêndoàn. 300.000 5.000.000 800.000 

U viên Doàn Chü tjch Tng 
Lien doàn. 

300.000 4.000.000 600.000 

Truâng ban Tong Lien doan, 
Chü tjch Lien doán Lao dng 
cp tinh, thành ph và tucing 
ducing vá chüc vçi tucing 
ducing có cüng h sO ph cap 
chirc vij. 

300.000 3.000.000 500.000 
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STT Doi ttrçrng 

Mii'c chi (Dng) 

Trang cap Cu'ó'c 
phI/tháng 

DT c ainh  OT di ang 

Phó tru&ng ban Tng Lien 
doàn, Phó Chü tjch Lien doàn 
Lao dng cAp tinh, thành ph 
và ti.rcmg dwing và chiic v 
trnmg dirnng có cüng h so 
phi cap chüc vii. 

300 000 

6 

Trung phông Tong Lien 
doàn, Tru&ng Ban Lien doàn 
Lao dng cAp tinh, Thânh phô 
vâ t1zmg duang, các chirc 
danh Co cüng h so phii cap 
chüc vu. 

200 000 

7 

Phó phOng Tng Lien doàn, 
Phó ban Lien doàn Lao dng 
cap tinh, thành phô và tucng 
duong, các chüc danh có cüng 
h so phii cap chirc v1i. 

100.000 

3.2. Chi trang cAp din thoti 

- Din thoii c djnh ti nhà riêng: Ngoài tin mua may theo quy djnh trên, 
các chirc danh có tiêu chuAn duçic thanh toán tiên lAp dat, hoà ming theo hoá 
dan tài chInh và chi duçic thanh toán chi phi lAp dtt mt lAn khi ducic d bat, 
diu chuyn dn ca quan. 

- Din thoi di dng: 

+ Can b dã dixçc ca quan cong doàn chi tin mua din thoai di dng, 
trong nhim kr di hi duçic diu dng sang ca quan khác hoc thôi không giQ 
chüc vii thI ca quan không thu hôi tiên trang cap din thoai di dng. Nu diu 
dng trong ni b t chüc cOng doàn, cci quan tiêp nhn không chi tin trang cAp 
din thoti di dng. 

+ Các chirc danh dtrqc trang cAp din thoi di dng theo quy djnh bang 
trén näm nàm (05) duc cap tiên mua din thoai di dng mt lAn (tInh theo 
nhim k' dti hi). Tm?ng hçp duqc bAu b sung (hotc b nhim) nhung khOng 
dü 05 nàm vn duqc huing tiên trang cAp theo quy djnh. Can b duçc cAp tin 
mua din thoai di dng khi hu hông tir sira chüa, thay th. 
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- Di vâi cong doàn cp trên trirc tip ca sâ là doanh nghip, Chü tjch 
cOng doàn chuyên trách hu&ng luang ttrcmg throng chirc vii Phó Tng giám dc 
doanh nghip, duçic thanh toán cuOc phi din thoi c djnh tai  nha riêng, din 
thoai di dng và cap tiên mua din thoi di dng nhu Phó Tong giám dôc theo 
quy djnh cüa doanh nghip. 

- CBCC trong các co quan cOng doàn không thuc di tuqng duçic thanh 
toán cuOc din thoti tai  nhà riêng và din thoai di dng theo quy djnh a bang 
trên nhung do yêu cu thirc hin nhim vi dugc giao, Ca quan phâi h trçl tin 
din thoi, ThU trithng don vj dir toán quyêt djnh mUc h trq nhung mtrc chi tôi 
da không qua 100.000 dng/ngiRi/tháng. 

- Các di tuçYng duçic chi tin cuac phi din thoai theo quy djnh 6 bang 
trén nhung do thirc té thirc chi cuOc phi din thoi d thirc hin nhim viT không 
dU, ThU truang don vj dir toán xem xét, quyt djnh nâng mUc chi, nhung không 
vlxçYt qua mUc chi cuóc phi din thoai cUa chUc danh lin k. Các co quan, don 
vj cOng doàn không duçic sU diing tài chInh cOng doàn chi cao han mUc quy djnh 
cUa Tng Lien doàn và chi cho các di tticlng không có trong quy djnh. 

- Các chUc danh duçic thanh toán cuâc phi din thoai tai  nhà riêng và din 
thoai di dng khi Co quyêt djnh nghi hiru, hoc chuyn cOng tác sang don vi khác 
co quan thôi chi tin cuâc phi din thoi k tir ngày có quyt djnh, truang hçp 
chrn nhât trong tháng có quyêt djnh. ChU tjch, Phó ChU tjch Tong Lien doàn khi 
có quyt djnh nghi hi..ru co quan chi them mt tháng tin cuac phi din thoai. 

4. Phuang tin 4n tái 

Tiêu chuAn sU d%ing xe 0 to: tiêu chun, djnh mUc và ch d quãn l, sU 
diing phuong tin di la  trong các co quan cOng doàn thirc hin Nghj djnh sO 
04/201 9/ND-CP ngày 11/01/2019 cUa ThU tithng Chinh phU quy djnh tiêu chuân 
djnh mUc sU diing xe 0 tO; TOng Lien doàn huàng dn v tiéu chuân sU dung xe 
0 tO trong các Co quan cOng doàn, don vj s1r nghip cUa cong doàn nhu sau: 

4.1. Tiêu chun sU diing xc ô tO 

- ChU tjch Tng Lien doàn duçic sU dimg mt xe 0 to thumg xuyen trong 
thai gian cOng tác. 

- Phó ChU tjch Tng Lien doàn duçrc sU diing xe 0 tO d dua don tr nai a 
dn nai lam vic và di cOng tác. 

- Can b lãnh dao  các Ban, don vj trirc thuOc  Tng Lien doàn; Lien doàn 
Lao dng cap tinh, thành phO và tuang throng và cOng doàn cp trên trirc tiêp co 
sa có h sO phii c.p chUc vi lãnh do tiur 0,7 den duai 1,25 (khOng k phii cap 
kiêm nhim) duçic sU ditng xc ô to khi co quan cU di cong tác. 

- Truang hçrp do yeu cu, tinh ch,t cOng vic cn b tn xc ô tO cho CBCC 
không thuc các chUc danh trên di cOng tác, ThU trir&ng don vj d,r toán can cU 
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khâ nàng phucing tin và tInh hInh thirc t cüa dan vj xem xét quyt djnh và quy 
djnh trong quy ch quán 1 tài chinh, tài san cong doàn. 

4.2. Djnh müc, giá mua xc ô to 

- Djnh müc sir diing xe ô to và giá mua xe 0 to các ca quan cong doàn 
thirc hin theo quy djnh Nhà nuâc. 

- Các cci quan cOng doàn can cü diu kin cci s h tang giao thOng, khã 
näng cung cp djch v11 và trén co sâ tir nguyen cüa dôi tung có tiêu chun sir 
d%lng xe thrc hin vic giao khoán. Mirc khoán kinh phi duçc xác djnh trên ca 
s: khoãng each thirc tê di cOng tác, dan giá bInh quail cüa phucmg tin vn tâi 
cOng cong phô biên trén thj trueing và duqc xây dirng trong quy ch quán 1 tài 
chInh, tài san cong doàn cüa dan vj. 

5. Chê d cOng tác phi 

Các ca quan, dan vj s1r nghip cüa cOng doàn thirc hin ch d cOng tác 
phi khi di cong tác trong nuóc và ch d chi hi nghj theo Thông tu s 
40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 cüa B Tài chInh. Tong Lien doàn quy djnh 
b sung và hung dn thrc hin mt sO ni dung sau: 

5.1. Thanh toán tin ye may bay 

- Các ca quan cOng doàn dâ thirc hin khoán chi hành chInh theo quy djnh 
ci.ia Nhà nu&c và huOng dn cüa Tong Lien doàn (bao gm Ca khoán tin cOng 
tác phi), ThU tr1.ring dan vj dir toán giao khoán tin cOng tác phi cho các ban, b 
phn. Trithng ban, triz&ng bO phn can cir khã näng kinh phi di.rqc giao khoan, 
tinh cht cUa chuyn cOng tác dê b tn can b di cong tác, duyt thanh toán tin 
ye may bay. 

- Các ca quan cong doàn chua thirc hin khoán chi hành chinh hoc dã 
khoán chi hành chInh nlumg chua khoán chi cOng tác phi, vic thanh toán tin 
ye may bay khi di cOng tác trong nithc duçc thirc hin nhu sau: 

+ Các chUc danh có h s phii cp chUc vii t1r 0,7 tth len ducc thanh toán 
tin ye may bay khi di cOng tác trong nuôc. 

+ TriRing hçip dan vj cn cU ngu?i khOng thuOc  di tuçmg trên di cong tác 
d giai quyt cOng vic dt xut, ThU tnthng dan vj dr toán xem xét, quyt djnh 
vic thanh toán tin ye may bay. 

- Tiêu chun mua ye may bay khi di cong tác trong và ngoài nuâc: Hang 
gh thuung gia cho ChU tjch, Phó ChU tjch Tng Lien doán và chiirc danh lãnh 
dao có h s phi cap chUc viii tir 1,3 tth len; hang ghê phô thông cho các dOi 
tixqng con lai. 

5.2. Thanh toán tin khoán tir tUc phuang tin 
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a) DM vi can b cong chrc, viên chirc có h s phii cp chüc v1i tir 0,7 
trà len dü tiêu chuân duçc b trI xe ô to dua di cong tác tir nguyen däng k thirc 
hin khoán kinh phi sir diing xe ô to khi di cong tác: Mrc thanh toán khoán kinh 
phI sir dung xe 0 to khi di cOng tác thrc hin theo quy djnh Thông tix sO 
24/2019/TT-BTC ngày 22/4/2019 cüa B Tài chinh hutng dn mt s ni dung 
cüa Nghj djnh s 04/2019/ND-CP ngày 11/01/2019 cüa ChInh phü quy djnh tiêu 
chun, djnh mirc sir diing xe 0 tO. 

b) Di vri can b, cong chüc, viên chüc trong các ca quan cOng doàn 
không có tiêu chuân duçic b tn xe ô to khi di cOng tác, nhizng nêu di cOng tác 
each trit si ca quan tir 10 km trâ len (di vth các xä thuc dja bàn kinh t xâ hOi 
khó khän, dc bit khó khän theo các Quy& djnli cUa ThU tuóng ChInh phU) và 
tix 15 km trâ len (di vOi các xã con lai) ma tir tUc bang phuong tin cá nhân cUa 
mInh thI ducic thanh toán khoán tin tir tUe phuong tin btng 0,2 lit xang/km 
tjnh theo khoãng each dja giOi hành chInh và giá xàng ti thai dim di Cong tác 
va duçic quy djnh trong quy ch quàn l tài chInh, tài san cong doàn cUa dcm vj. 

5.3. Phu cp li.ru trU 

a) Phii cp km trU là khoãn tin h trçl them cho ngui di cOng tác ngoài 
tiên luong do co quan, dan vj cU ngu&i di cOng tác chi trã, ducc tinh tr ngày bat 
du di cOng tác dn khi k& thUc dçit cOng tác trâ v co quan, dan vj (bao gm 
thi gian di trên duing, thii gian luu trU ti ncii dn cOng tác). 

MUc phi,i dtp lixu trU d trà cho ngu1i di cOng tác: 200.000 dng/ngày. 

Trisng hçip di cOng tác trong ngày (di và v trong ngày) thU trixâng cci 
quan, don vj quyt djnh mUc phii cap km trU theo các tiêu chi: Can cU theo sO 
gi thrc t di cOng tác trong ngày, theo thyi gian phãi lam ngoài gi hành chInh 
(bao gm cà thai gian di trén duO'ng), quâng duO'ng di cOng tác và duçc quy djnh 
trong quy ch quàn l tài chInh, tài san cOng doàn cUa Ca quan, don vj. 

b) can b, cOng chUc, vién chUc và ngthi lao dng trong các co quan cOng 
doàn dtt lin duçic cU di cOng tac lam nhim vt trén bin, dão thI duqe hithng 
mUc phii cp luu trU: 250.000 dng/ngui/ngày thirc tê di biên, dão (ap diing cho 
cã nhU'ng ngày lam vic trên bin, dâo, nhftng ngày di, v trên bién, dào). Tru?mg 
hçip mt s ngành dc thU dã dtrqc cp có thtm quyên quy djnh ye chê d chi bOi 
duong khi di cOng tác trên bin, dào thI duçic ch9n chê d quy djnh cao nhât (phii 
cap km trU hoc chi bOi duO'ng) dê chi trà cho ngithi di cOng tác. 

5.4. Thanh toan khoán tin cOng tac phi theo thang 

- DM vci can b cOng chUc, viên chUc trong các các co quan cOng doàn 
phài thuO'ng xuyên di cOng táe kru dng trén 10 ngày/tháng (nhu: Van thu; ké 
toán giao djch, thU qu', can b thung xuyen phài di cOng tac urn dng khac); 
thI tUy theo di tuçing, dc dim cOng tác và khà näng kinh phi, thU trithng co 
quan, don vj quy djnh mUc khoan tin cong tác phi theo tháng cho ngui di cOng 

23 



tác lixu dng ct h trçl tin gi:ri Xe, Xang xe theo müc 500.000 dng/ngui/tháng 
va phãi duçic quy djnh ch quân 1 tài chInh, tài san cong doàn cüa don vj. 

- Các di tuqng duçc hithng khoán tin cong tác phi theo tháng nu duçic 
cp có thm quyn cir di thirc hin nhim vit theo các dgt cong tác cit th, thI 
duqc thanh toán ch d cong tác phi theo quy djnh; dng thai vn duçic hu&ng 
khoán tin cong tác phi khoán theo tháng nu di cong tác lu'u dng trén 10 
ngày/tháng. 

6. Ch d chi tip khách 

Chi tip khách trong nuc CáC co quan cOng doàn chi tip khách trong 
nuOc th1rC hin theo Thông tu s 71/2018/TT-BTC ngáy 10/8/2018 cüa B Tài 
chinh quy djnh v ché d chi t chüc hi nghj, hi thão quc t ti Vit Nam và 
ch d tip khách trong nuâc. TriRng hccp dc bit kháC do Thu trithng don vj 
dir toán xem xét, quyêt djnh müc chi. 

7. Phüc loi tap th 

7.1. Chi h trçi may trang ph1iC 

- CBCC trong CC CO quan cOng doân ducic chi h trç may trang phiic ti 
da 2.000.000 dng/ngui/nam. 

- Di vói Ur viên U' ban Kim tra cOng doân CáC Cap, ngoâi the d tai  quy 
djnh nay con duçc hu&ng chê d trçi cp tiên may trang phçic theo Quy djnh riêng. 

7.2. Chi khám süc khOe djnh kS' 

- Co quan cong doàn duc t chü khám sirc khOe djnh k' tp trung cho 
CBCC 01 nàml0l lan. Co quan COng doàn mYi Co s& y te co dü diu kin dn 
khám sue khOe tai  co quan ho.c hçp dông khárn sÜC khOe tai  Bnh vin, co s 
khám chtta bnh. Quy trInh, ni dung khám SrC khoé thixc hin theo quy djnh 
hiên hành cüa Bô Y th. 

- Chi phi khám sirc khoé do co quan cOng doân chi theo Hçp dng kinh th 
khám sue khOe hoc mirc thu vin phi hin hânh Cüa CO s& y t. MITC Chi tü 
1.000.000 Mn 2.000.000 dng/ngLthi (danh rniic, don giá khám bnh phâi duc 
cOng khai cho CBCC biêt). Co quan không chi khám Chuyên khoa Cho CBCC 
sau khi CO k& qua khám sue khOe djnh kS'  ti co quan. 

- Trong tru?ng hçip CO quan khOng t chirc khám siic khôe tp trung cO 
th thirc hin khoán kinh phi khám cho CBCC. Mtrc khoán di.rcc quy djnh trong 
quy ch quãn 1 tài chInh, tài san cong doàn nhung không duqc vll?t qua muc 
quy djnh trên. 

7.3. Ch d thanh toán tin nghi phép hang näm 

Ch d thanh toán tin nghi phép hang nãm di vâi can b cong doàn 
chuyên trách thirc hin theo Diêu 113 Bô 1utt lao dng s 45/2019/QH14 ngày 
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20 tháng 11 11am 2019 cüa Quc hi và Diu 67 Nghj djnh s 145/2020/ND-CP 
ngày 14 tháng 12 näm 2020 cüa ChInh phü quy djnh chi tiêt vá hurng dn thi 
hânh mt s diêu cüa B lu.t Lao dng v diu kin lao dng và quan h lao 
dng, chê d thanh toán tin phép hang 11am phái ducc quy dnh trong quy chê 
chi tiêu nôi bô cüa don vj. 

8. Mua cong ci diing cçi, vt ré tin mau hông, sira chüa bào duô'ng 
thithng xuyên các Cong trInh h tang 

9. Ch d chi Hi nghj so k&, thng k& cUa Co quan Cong doàn 

- Chi h trq tin an cho dai  biu dir Hi nghj so kit, tng kt cUa Co quan 

cong doàn; 

- Chi giâi khát giüa gRi; 

- Các khoàn chi khác v Hi nghj so kt, tng kt cüa co quan cOng doàn: 

+ Chi bi duOrng ng11ii chü trI hi thâo, vi& bài tham lun; 

+ Chi bM duô'ng nguôi chü tn hi thão, tng hqp kin hi thâo; 

+ Chi bM duOng vi& bài tham Iun; 

+ Chi nhân viên ph1C vIL... 

(Djnh müc chi áp diving theo Khoãn 7 Diu 5 Quy djnh nay) 

10. Chi tin luong, tin cOng lao dng, bão him xã hi, bâo him y t, 
kinh phi cOng doàn Va chi hot dng cho lao dng thung xuyên theo hçip dông 
(bao gôm cã lao dng hçp dng theo Nghj djnh so 68/2000/ND-CP ngày 17 
tháng 11 näm 2000 cüa ChInh phU v thirc hin chê d hçip dng mt so loi 
cong vic trong Co quan hành chInh nhà nuâc, don vj six nghip và Nghj dtnh so 
161/2018/ND-CP ngày 29/11/2018 cüa ChInh phü ye sra di, bô sung mt so 
quy djnh v tuyên diing cOng chirc, viên chuc, nâng ngch cOng chcrc, thäng 
hang viên ChÜC và thirc hin chê d hqp dOng mt so loai cOng ViC trong CO 
quan hành chinh nhà nuâc, don vi sir nghip Cong lap). 

Thu truàng don vj 5ir dung tài chInh Cong doân quy& djnh s lao dng 
hçip dông trong phm vi müc kinh phi chi thumg xuyên tInh theo djnh müc. 

11. Chi nghiên ciru, xây dirng quy djnh, quy ch,... các chuyên d hoat 
dng cüa cOng doan. 

Thirc hin theo Quy& djnh s 1853/QD-TLD ngay 02/11/20 18 cüa Tng 
Lien doàn Lao dng Vit Nam v vic ban hanh Quy djnh tam  thai v djnh muc 
cho cOng tác xây dirng va hoàn thin van ban trong các co quan cOng doan. 

12. Chi h trçl hoat dng cUa t chüc dãng, doàn th trong co quan cOng 
doàn theo quy djnh cüa Nhà nuc. 

13. Thuê nhà, dat, thiét bj. 
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Diu 7. Chi hro'ng, phi cp các khoãn phãi np theo ltro'ng 

1. Chi luang, phii cp, các khoân phãi np theo lucing 

Các co quan cong doàn phãi tuân thu quy djnh cüa Dãng, Nba nithc và 
cüa Tng Lien doàn v t chic b may, biên ch, hcip dng lao dng, hqp dng 
lam vic... ch d tin lrnmg, ph cp lucing, phii cap can b cOng doàn và các 
khoàn phãi dóng theo luang cüa can b chuyên trách cOng doàn. 

Di vói lao dng hçp dàng trong các Ca quan cOng doàn khi dixçc chi 
djnh kiêm nhim các cOng vic khác cüa dan vj sê duçic huâng phit cap kiêm 
nhim theo müc luang dxçic giao kt trong hqp dông lao dng. 

2. Các co quan cong doàn chi h trq tinh giãn biên ch, ch d thôi vic 
di vói cong chüc trong các Co quan cong doàn; chê d dôi vi can b không dü 
diu kiôn v tui tái cü; tái b nhim gitt các chüc vii, chirc danh theo nhim kS' 
theo Nghj djnh 26/2015/ND-CP ngày 09/3/20 15 cüa ChInh phü quy djnh ch d, 
chInh sách d& vâi can b không dü diu kin v tui tái ci:r, tái b nhim giü cac 
chüc vi, chüc danh theo thim kS'  trong co quan cüa Dãng Cong  san Vit Nam, 
nhà nuóc, to chüc chInh trj - xà hi; Hithng dk so 1035/HD-TLD ngày 
07/7/2015 cüa Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam ye vic hu&ng dk thirc hin 
ch d, chInh sách di vOi can b chuyên trách cOng doàn không dü diu kin v 
tui tái ci.r, tái b nhim gilt các chirc v11, chuc danh theo nhim k trong t chüc 
Cong doàn. 

3. Thanh toán tin lam them gi, lam vic vào ban dêm 

Các Co quan cOng doan thanh toán tin lam them gRi, lam vic vào ban 
dem theo Diu 55 Nghj djnh s 145/2020/ND-CP ngây 14/12/2020 cUa ChInh 
Phil Cu the: 

- Vic thanh toán tin lam them gi, lam vic vào ban dêm cüa tlrng co 
quan phài duçc quy djnh trong quy ch quân 1 tài chInh, tài san cong doàn cüa 
ca quan v nguyen täc, dôi tuçing, quy trInh và thu tiic thanh toán,... 

- Can b, cong chuc, lao dng duqc cp có thm quyn cho phép k hqp 
dng lao dng (sau day gi ttt là CBCC) trong các co quan cOng doàn nhftng 
ngày di cOng tác, dir hi nghj, hi thào, t.p huân dã duçic thanh toán tin cOng 
tác phi thI khOng thanh toán tin lam them gi, lam vic vào ban dém. 

- CBCC trong các ca quan cOng doàn thrqc phân cOng trirc Co quan trong 
các ngày nghi 1, t&, nghi hang tun duqc bô trI nghi bü, huing ché d bOi 
drông theo quy ch quân 1 tài chfnh, tài san cong doàn, không thanh toán tin 
lam them gi, lam vic vào ban dem. 

- Ngui lao dng lam nhan viên lái Xe, tp vçi, bào v trong các Co quan 
cong doàn theo che d hçp dng lao dng, vic thanh toán tin lam them gi, 
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lam vic vào ban dêm cn cü vào quy djnh cüa pháp lut v hqp dng lao dng 
và phài quy djnh trong quy ch quàn l tài chInh, tài san Cong doân cüa ca quan. 

- Các c quan Cong doãn dâ khoán biên ch và biên ch can b (bao gm 
cá lao dng hqp dong) vtrqt chi tiêu do cp có thm quyn giao thI không duçc 
thanh toán tin lam them duói b,t kS'  hmnh thüc nào. 

4. Chi b sung thu nhp tAng them tr k& qua khoán qu5 luang và kinh phi 
quãn l hành chmnh cAn cü Nghj djnh s 130/2005/ND-CP ngày 17/10/2005 cüa 
ChInh phü, Thông tir lien tjch s 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014 cUa 
B Tài chInh và B NOi  vii v hir&ng dk thirc hin Ngh djnh s 130/2005/ND-
CP cüa ChInh phU; Hiràng dn s 381HD—TLD ngày 28/10/202 1 cüa TLD v 
Thirc hin ch dO tçr chü, tii chju trách nhim v sir diing biên ch và kinh phI 
quàn l hành chinh. 

5. Chi tin hang, tin cOng lao dng, bão him xä hOi,  bâo him y t, kinh 
phI cOng doàn và chi hoat  dng cho lao dng thu&ng xuyên theo hqp dng: thirc 
hin theo Khoãn 10 Diu 6 quyt djnh nay. 

Diu 8. Chi hoit dng cüa don vj chira thành Ip Cong doàn co s& 

Các cong doàn cp trên ca sâ cn Cu s kinh phI cOng doàn di.rcic si'r diing 
thu tr nai chi.ra có tO chcrc cOng doàn, áp diing djnh muc chi nhu chi cho dan vj 
dã có t chirc cOng doàn d chi chAm lo, bào v quyn l?i  ngui lao dng. 

Chtroiig ifi 

TO CHIJ'C TH!J'C HIN 

Diu 9. T chü'c thirc hin 

1. Lien doàn Lao dng cp tinh, thành ph và tirang di.rang cAn cü kha 
nAng ngun tài chInh cOng doàn và tmnh hInh thirc t cüa dja phuang, ngành ban 
hành vn bàn hurng dk thirc hin quy djnh nay di v6i cOng doàn d.p trên trirc 
tip ca sà cho phü hçip. 

2. Trithng hçp các BO,  Ngành Trung ucrng; Uy ban Nhãn dan các tinh, 
thành ph; Tng Giáni dc các doanh nghip có quy djnh mr rng dOi tuçlng, 
müc chi cao han so vi quy djnh nay, Lien doàn Lao dng c.p tinh, thành phO 
va tuung duang Co vAn bàn d nghj Tng Lien doàn xem xét cho vn dicing mire 
ehi cao han bng ngun tài chInh cong doàn cira dan vj. 

3. Kinh phi chi cho các ch dO theo quy djnh tren sir diing trong dr toán 
tài chInh cOng doàn hang nm cira các dan vj, khOng duçc huy dng tâi chInh 
cira dan vj cp dithi d chi cho dan vj cp trén ngoài quy djnh ye phân phOi 
ngun thu tài chinh cira Tng Lien doàn. 
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DOAN CHU TICH 
CfflJ TICH 

guyn DInh Khang 

4. Các dan vj s1r nghip cüa Cong doàn dizçic vn ding thirc hin Quy di.nh 
nay và phâi quy djnh trong quy ch quãn 1 tâi chinh, tài san cong doàn cüa dan vj. 

5. Vic thanh toán chi các ch d( trên phãi dam bâo nguyen tic, thu tiic v 
chüng tir k toán theo quy djnh cüa Nba nuóc và Tng Lien doàn./. 

Noinhn: 

- Ban T chirc TW; 
-JJybanKiêmtraTW; 
-BanDânvnTW; 
- Van phông TW; 
- BO Tài chfnh; 
-Cac&cUVDCTTLD; 
- Các LDLD tinh, thành pho; 
- Các CD nganh TW va tumig duong, 
CD TCTy trirc thuc TLD; 

- Các Ban, don vj trirc thuc TLD; 
- Lixu: VT, TC. 
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