
TONG LIEN DOAN LAO BONG CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
VIET NAM Dc Ip  - Tiy do - Hmnh phüc 

S& 4301/QD-TLD Ha N3i, ngày 04 tháng 03 nám 2022 

QUYET BThlH 

V vic ban hành Quy djnh v t chüc b may quail 1 tài chInh cong domn; 
tiêu chun, diu kiin, quy trinh b nhim Trirô'ng ban Tài chInh, Trtrô'ng 
phông k toán; phân cong Chánh Van phông, Phó chánh Van phông phii 
trách b phn Tài chInh; phân cong ngirbi lam cong tác k toán ti cong 
doàn cp trên tri,rc tip co' so' và cong doàn co' so'; ch d phii cp trách lam 

nhim vi k toán trirO'ng trong các do'n vj k toán cong doàn 

DOAN CHU TICH TONG LIEN DOAN LAO BONG VIT NAM 

- Can cir Lut Cong doàn nm 2012; Diu 1 Cong doãn Vit Nam nam 2014; 

- Can cü Lut K toán s 88/2015/QH13; Nghj djnh s 174/20161ND-CP 
ngày 30 tháng 12 näm 2016 cüa ChInh phü quy djnh chi tiêt mt so diêu cUa 
Lust Ká toán; 

- C5n cü Thông tu s 04/2018/TT-BNV ngày 27 tháng 3 nàm 2018 cüa 
B Ni vii hir&ng dk v thm quyn, thU t1ic bô nhim, bô nhim lai, mien 
nhim, thay the vã ph cap trách nhim cOng vic kê toán tni&ng, phii trách ké 
toán cUa các dan vj k toán trong lTnh virc kê toán nhà ntr&c; 

- Theo d nghj cUa Ban Tài chInh; Ban T6 chüc Tng Lien doàn, 

QUYET DINH 

Biu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay Quy djnh v th chüc b may 
quán 1 tài chInh cOng doàn; tiêu chuãn, diêu kin, quy trInh b nhim Thrâng 
ban Tài chInh, Tnthng phOng ké toán; phãn cong Chánh Van phOng, Phó chánh 
Van phông phi.i trách b phn Tài chinh; phân cong ngithi lam cOng tác kê toán 
tai cOng doàn cp trén trirc tip ca sr và cong doàn Ca so; chê d phii cp trách 
nhim lam nhim vi ké toán tnr&ng trong các dan vj kê toán cOng doãn. 

Diu 2. Quy& djnh nay cO hiu lirc thi hành k tr ngày k, thay th Quyt 
djnh so 273/QD-TLD ngày 07 tháng 03 näm 2014 cUa Tong Lien doãn. 

Diu 3. Lien doàn Lao dng cp tinh, thành ph và tuong duang, Cong 
doàn cap trên trçrc tip ca sO, Cong doãn ca sO; dan vj sr nghip trirc thuc các 
cap cong doàn, cáo Ban trrc thuc Tong Lien doàn chju trách nhim thi hành 
quyt djnh nay. 

N,i nhn: 
-Nhu Dieu3; 
- Các UVDC I ILl) (b/c); 
- Luu: VT,T 



TONG LIEN DOAN LAO BONG CONG  HOA xA HO!  CIItJ NGHIA VIT NAM 
VIET NAM Bc 1p - Ty do - H3nh phüc 

QUY BNII 

V t chfrc b may quail 1 tài chInh cong doàn; tiêu chun, diu kiin, quy 
trInh bô nhim Trir&ng ban Tài chInh, Trung phông k toán; phân cong 

Chánh Van phông, Phó chánh Van phông phy trách b phn Tài chInh; 
phân cong ngtrbi lam cong tác k toán t3i cong doàn cp trên trirc tip co s& 

và cong doàn co s&; ch d phii cp trách nhim lam nhim vy k toán 
trtr&ng trong các don vl k toán cong doàn 

(Ban hành kern theo Quyt djnh sc 4301/QD-TLD ngày 04 tháng 03 nàrn 2022 
cüa Doàn Chü tjch Tong Lien doàn Lao dç5ng Vit Narn) 

Chirong 1 

QUY BINH CHUNG 

Biu 1. Di tirçrng áp dyng 

1. Dan vi k toán cong doàn, gm: 

1.1. Tng Lien doãn Lao dng Vit Nam (sau day gi là Tng Lien doàn). 

1.2. Lien doàn Lao dng tinh, thãnh ph, cong doàn ngành Trung uang và 
tuang chrang, Cong doãn Tng COng ty tnrc thuc Tng Lien doàn (sau day gci 
chung là Lien doãn Lao dng tinh, thành ph và tuang dixang). 

1.3. Cong doãn cp trén trirc tip ca s&. 

1.4. Cong doàn ca s&. 

1.5. Dcm vj sr nghip trijc thuc các c.p cong doàn (khong bao gm 
doanh nghip cong doàn). 

2. Các chüc danh, vi trI vic lam lien quan dn cong tác tài chinh, k toán 
cong doàn gm: Trirâng ban Tài chInh, Trithng phông k toán; Chánh Win 
phóng, Phó chánh Win phông ph%1 trách bO phn Tài chInh; ngi.r&i lam cong tác 
ké toãn ti cOng doàn cap trên trrc tip co s& và cong doàn co sà; kê toán tri.r&ng 
trong các don vj k toán cOng doãn. 

Biu 2. T chfrc b may quän l tài chInh 

1. Danvjdutoán 

- To chirc b may quãn 1 tài chinh ti don vj di,r toán cp 1 - Tng Lien 
doàn Lao dng Vit Nam là Ban Tài chinh T6ng Lien doàn, Tnrng ban Tài 
chInh là kê toán trithng dcm vl dir toán cp 1. 

- T chi.'rc b may quãn 1 tài chInh ti don vj dir toán cp 2 - Lien doàn 
Lao dng cp tinh, thành ph và tuang diiang là Ban Tài chInh hoc b phn Tài 



chInh trirc thuc Van phông cüa Lien doãn Lao dng cp tinh, thành ph và 
ti.rong di.rang. Dan vj có Ban Tài chinh, Tnr&ng ban Tài chInh là Kê toán tru&ng 
dan vj dir toãn cap 2; Dan vj có B phn Tài chInh trrc thuc Van phông, ngiiôi 
ph%1 trách BO phn Tài chInh là kê toán tnrâng dan vj dr toán c.p 2. 

Lien doãn Lao dng c.p tinh, thành ph và ttxang duang có B phn Tài 
chinh trirc thuc Van phông, ngtr&i phi trách Bô phn Tài chInh phãi là Chánh 
VAn phông hoc Phó chánh VAn phông. 

- T chüc b may quãn 1 tài chInh ti don vj dir toán cp 3 - Cong doàn 
cap trén trirc tip ca s& khi chi có 1 ngtrôi lam cong tác k toán, Ban Thung vi 
phân cong ngithi lam cong tác k toán chuyên trách hoc kiêm nhim và là k 
toán tnring dan vj dir toán cp 3. Trong tru&ng hçTp cn 2 ngu&i lam k toán tr& 
len, dan vj Co th tr t chirc bO phn k toán hoc thuê djch vi1 k toán. 

- T chüc b may quãn l tài chInh tai  dan vj dr toán cp 4 - Cong doàn 
ca sâ, nghip doàn t chüc b phn k toán, phán cOng nguôi lam cong tác k 
toán cong doàn hoc ghi chép thu, chi tâi chInh cong doàn. 

- Các don vj siLT nghip cong doàn th chirc b may k toán hoc phán cOng 
ngithi lam kê toán. 

2. K toán tnr&ng ca quan Cong doàn 

- Ti cp Tng Lien doãn, PhOng Tài vi trirc thuc VAn phOng Tong Lien 
doàn, Tru&ng phOng Tài vi là. k toán tnxâng Ca quan Tong Lien doàn. 

- Tai các cp có Ca quan Cong doàn, Trithng ban Tài chInh, nguYi phii 
trách B phn Tài chInh là k toán trtr&ng ca quan Cong doàn. 

Khi thành 1p dan vj mâi phâi th chüc b may k toán. Khi giâi th& sap 
nhp hoc chia tách don vj, Thu tnr&ng và Tnthng ban Tài chInh, hoc Tnthng 
phOng k toán hay ngu&i phi trách k toán phâi hoàn thành quyêt toán m&i di.rqc 
diu dng di nai khác. Khi thay di chü tâi khoán, k toán, thu qu cong doàn 
phâi thc hin vic bàn giao gita can b Cu và can b m&i. Can b mói chju 
trách nhim ye cOng tác k toàn, quãn l tâi chinh kê tü ngày nhn bàn giao. 

Khi có sr thay di chü tài khoàn cüa dan vj k toán cong doàn, Uy ban 
Kim tra cOng doàn dng cp hoc cap trên trong tnr&ng hqp can thiêt kiêm tra 
tâi chInh, tài san cüa niên d trrnrc lien k dn thiM dim thay dôi. 

Chtro'ng2 

TItU CILUAN, DLEU KIN BO NIIIM TR1X1NG BAN TAI CHINH, 
TRU'NG PHONG icE TOAN, PRAN CONG PH1J TRACH BQ PHN 

TA! CIIiN1H, PHAN CONG PHUJ TRACH KE TOAN 

Diu 3. Tiêu chuán, diu kin bi nhim Tru&ng ban Tài chInh, 
TrLr&ng phông k toán 



1. Co ph.m chit dao  th'rc ngh nghip, trung thrc, hem khi&, có thüc 
ch.p hành pháp 1u.t; 

2. Co chuyên môn, nghip vi v k toán tr trmnh d dai  hçc trâ len; 

3. Co chüng chi bi duàng k toán truâng; 

4. Co th&i gian cong tác thirc t v k toán It nht là 02 nm. 

Diu 4. Tiêu chun và diu kiin phân cong Chánh Van phông hoc 
Phó Van phông phit trách B phn Tài chInh 

Chánh Van phông hoc Phó Van phông di.rqc phán cong phii trách B 
phn Tài chinh phâi có dü các tiêu chun, diu kiin  nhu tiêu chuAn, diu kin b 
nhim Truâng ban Tài chInh, Trithng phông k toán. 

A A • A A A A A A Dieu 5. Tieu chuan va dieu kiçn phan cong phit trach ke toan, phan 
A S A A , cong lam cong tac ke toan 

1 COng cloan cap trên tnrc tiêp cci so &roc phân cOng, bô tn fl11O1 Co 

( pham chat dao  &rc nghe nghiep, trung thrc, hem khiet, co y thuc chap hanh 
CH pháp lut; Co chuyên mOn, nghip vi v k toán tü trInh d tü trung cp tr& len 
TRI phi trách k toán, lam k toán chuyén trách hoc kiêm nhim. 

2. Cong doàn Co s& duqc phãn cOng, b tn ngixäi Co phm ch.t do düc 
ngh nghip, trung thirc, hem khMt, cO thCrc ch.p hành pháp 1ut; Duçic tp 
hun nghip vi v k toán Cong doàn lam k toán ho.c ghi chép thu, chi tâi 
chInh cong doàn. 

Chiro'ng3 

QUY TRINIH BO NHI M TRU'ONG BAN TA! CHINII, CHANTI VAN 
PHONG, Pith CHANH VAN PHONG PHV TEACH BQ PHJN TA! ciliNu, 

TRIX(%NG PHONG KE TOAN; BO TRI PHV TEACH KE TOAN; 
TimE DICH VV KE TOAN 

Diu 6. Quy trInh bi nhirn TruOng ban Tài chmnh, Chánh Vànphông, 
Pho chanh Van phong phii trach b9 phn Tai chinh, Trirong phong Ke 
toán; phân công, b trI ngtrôi lam cong tác k toán ti cong doàn cp trên 
trirc tip co' s& Va cong tloàn ccr s& 

1. Quy trInh b nhim (bao gm vic b nhim, b nhim lai,  min nhim, 
diu dng, k 1ut) Truâng ban Tài chInh, Chánh V.n phOng, Phó chánh Van 
phOng phii trách b phn Tài chInh, Tru&ng phông k toán các don vj ti Diu 1 
cüa Quy djnh nay thrc hin theo Diu 17 Quyt djnh s 3140/QD-TLD ngày 30 
thang 8 näm 2021 cüa Doàn Chü tjch Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam v 
phân cAp quãn h và sCr d'çng can b trong h thng cOng doàn. 

- DM vth Trix&ng ban Tài chinh Lien doàn Lao dng cAp tinh, thành ph va 
tucxng duong, don vj sir nghip trirc thuc Tng Lien doàn chira tr chü toàn b 



v chi thithng xuyén và chi du tti (rieng các tnrng di hçc thirc hin theo Lut 
Giáo diic dai  h9c) khi b nhim phâi xin kin thm djnh cüa Tng Lien doàn 
ye ctiu kin, tiêu chun b nhim. 

- Cong doàn cp trén trrc tip co s& ducic phân công, b trI ngithi dü tiêu 
chun, diu kin theo Khoàn 1 Diu 5 Quy djnh nay lam k toán chuyên trách 
hoc kiêm nhim và lam nhim v k toán tru&ng sau khi Co kin chip thun 
b.ng van bàn cüa Lien doàn Lao dng cp tinh, thành ph và tiicmg drnmg. 

- Cong doàn co sâ duqc phãn công, b trI ngx&i dü tiêu chun, diu kin 
theo Khoàn 2 Diu 5 Quy djnh nay lam ká toán hoc ghi chép thu, chi tài chInh 
cong doàn. 

2. Thu tiic, h so b thim thrc hin theo Diu 7 và Diu 8 Thông tu s 
04/2018/TT-BNV ngày 27 tháng 3 näm 2018 cüa Bô Ni vi hithng dn v thm 
quyn, thu tiic b nhim, b nhim lai, min nhim, thay th và phii cp trách 
nhim cong vic k toán tniâng, phi trách k toán cüa các don vj k toán trong 
lTnh vrc k toán nhà nuâc (Ha scr gm: a) Scryê'u li ljch (co xác nh2n cüa don vf 
quán l}5 lao d3ng hoác ccr quan có tha2m quyn); b,) Ban sao van bang hogc 
chzcng chi chuyên môn, nghip vu v ki toán theo yêu cu cza vi trI bd nhim; c) 
Ban sao chzng chi bi du-ông ki toán trwdng; d) Xác nhán cza các don vi IcE 
toán n71 ngwài duçrc lçp ha sc' bá nhiin kE toán trwàng, phy trách icE toán da 
cong tác v th&i gian thtc tE lam icE toán; d) Van ban d nghj bá nhim icE toán 
trwO'ng, phy trách icE toán do ngw&i dthig dcu don vj IcE toán ki) và dóng dau cüa 
donvj). 

Diu 7. Thuê djch vii lam k toán, dlch  vii lam k toán truOng, phij 
trách k toán 

1. Don vj k toán Cong doàn cap trên trrc tiêp co S1 nu không b trI di.rçic 
ngu&i tam k toan, k toán trithng thI Lien doàn Lao dng cp tinh, thành ph và 
tuong duxmg quyt djnh và tr1rc tip k hçip dng hoc Uy quyn b&ng van bàn 
cho cOng doàn cap trén trrc tiêp Co S(1 k hqp dng thue djch vi lam k toán, 
djch vi lam k toán tru&ng, phii trách k toán theo quy djnh cüa pháp lust. Dan 
vi trirc tip k hqp dng thuê djch vi lam k toán, djch vi lam k toán tnr&ng, 
phi trách k toán phâi chju trách nhim v vic thuê djch vi lam k toán, thuê 
djch v11 lam k toán tniOng, phi trách k toán. 

2. Ngu&i duçic thue lam k toán tnr&ng, phii trách k toán dü tiêu chun, 
diu kin theo quy djnh ti Diu 3, Diu 5 cüa Quy djnh nay. 

3. Vic thuê djch vi lam k toán, djch vi lam k toán tru&ng, phi trách k 
toán phâi di.rçic 1p thành hçip dng bang van bàn theo quy djnh cüa pháp 1ut. 
Chi phi thuê djch vi1 lam k toán, djch viii tam k toán tru&ng, phii trách kê toán 
tir ngun tài chInh cong doàn và duçrc hach  toán vào chi phi quãn l hành chInh 
cüa don vj k)' hçip dng. 



Chirong 4 

PHU CAP cmc VJ KE TOAN TR!1(ING PHV IRACH BQ PH4N TA! 
cHINU, pii cAp TRACH NffIIM KE TOAN TRU(NG, NGU(I LAM 

NHIM VV KE TOAN TRI1NG 

Diu 8. Mfrc phy cp 

1. Tnthng ban Tài chInh, Truông phông k toán, Phi;i trách k toán lam 
nhim vi ké toán tnthng a các dan vj có b may quãn l tài chInh riêng; Can b 
cong doãn chuyên trách &rçic phãn cOng lam nhim vi;i Kê toán trtiang a dan vj 
k toán cong doàn cap trên trirc tiêp ca sâ dA ducic phân cap thu kinh phI cong 
doàn và phãn cap quãn 1 tài chInh cong doàn ca si noai phi;i cap chüc vi;i (neu 
co) di.rçic hu&ng phii cap trách nhim lam nhim vi;i kê toán tnrông là 0,2 so vth 
müc hrcmg ca s&. 

2. Phi;i trách k toán, ngi.rai &rçYc phân cong lam nhirn vi;i k toán tri.râng là 
can b cOng doàn chuyên trách & các dan vj con ii noài phi;i cap chüc vi (néu 
co) duçic hu&ng phi;i cap trách nhim lam nhim vi;i ké toán tru&ng là 0,1 so v&i 

/1 müc 11.rang ca s&. 

((	 3. Phi;i cp kiêm nhim k toán di v&i k toán không phãi là can b cong 
doàn chuyên trách thi;rc hin theo Quyêt djnh so 3226/QD-TLD ngày 20 tháng 9 
näm 2021 cüa Doàn Chü tjch TOng Lien doàn Lao dng Vit Nam ye Quy djnh 
chê d phi;i cap can b cong doàn. 

4. Khi can b thôi lam nhim vii k toán tri.r&ng thI không duvc hithng phi;i 
cap trách nhim tr tháng tiêp theo. 

Chiro'ng 5 

TO CH15C THI)C HIN 

Diu 9. Trách nhiêm t chfrc thirc hin 

1. Các cp cOng doàn có trách nhim hithng dan, kim tra vic thi;rc hin 
quy djnh nay trong các dan vi k toán cong doãn. 

2. Ban Tài chInh Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam chju si;r chi dao  trirc 
tiêp và chju trách nhim tnthc Thu?ng trirc Doàn Chü tjch, Doàn Chü tjch và 
Ban Chip hành Tong Lien doàn v cong tác k toán dan vi di;r toan cp 1; Ban 
Tài chInh hoc BO phn Tài chmnh tri;rc thuc Van phOng chju si;r chi dao  tri;rc 
tiêp và chju trách thim triióc Ban Thi.r&ng vi;i, Ban Chap hành Lien doàn Lao 
dng tinh, thành phO và tuang duong v cOng tác kê toán dan vi di;r toán cp 2; 
B phn K toan, ngixOi l k toán chuyên trách ho.c kiêm nhim tai  cOng 
doãn cp trên trrc tip ca s&, cong doàn ca s& chju si;r chi dao  trirc tip và chju 
trách nhim tnthc Ban Thtr&ng vi;i, Ban Chp barth cOng doãn cp trên tri;rc tip 
ca s&, cOng doãn ca s& ye cOng tác kê toán dan vj di;r toán cap mInh. 

3. Các dan vj vi phm quy djnh v diu kin, tiêu chuAn, quy trInh b 
nhim Tru&ng ban Tài chmnh, Trixâng phOng k toán, b tn phi;i trách k toán, hqp 



dng k toán và ch d phii cp trách nhim lam nhim vçi K toán truâng, thItüy 
theo müc d vi phm dê xü 1 theo pháp 1ut và quy djnh cüa lông Lien doàn. 

No'i nhn: 
- Các UVDCT TLD; 
- Các LDLD tinh, thãnh ph6; 
- Các CDN TW và tllo'ng duang, 
Cong doân TCT trirc thuOc TLD; 

- Các Ban TLD, UBKT TLD; 
- Lixu: VT,TC. 
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