
     LĐLĐ HUYỆN VỤ BẢN       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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         Số: 01/QĐ-CĐCS.TT                      Tân Thành, ngày 12 tháng 10  năm 2017 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ của  

CĐCS Tân Thành  nhiệm kỳ 2017-2022 

 

Căn cứ vào luật Công đoàn năm 2012; Nghị định số 191/2013/NĐ- CP  ngày 

21/11/2013 của Chính phủ  quy định chi tiết về tài chính Công Đoàn; 

         Căn cứ quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam về chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn của Ban Chấp hành CĐCS năm 2014; 

         Căn cứ quyết định  số 272/QĐ-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ngày 

07/03/2014 về việc ban hành nội dung thu, chi, quản lý tài chính Công đoàn cơ sở; 

         Căn cứ quyết định số 271/QĐ-TLĐ ngày 07/03/2014 của Tổng Liên đoàn Lao động 

Việt Nam về khen thưởng, xử phạt thu, nộp tài chính công đoàn; 

         Căn cứ Quyết định số 1439/QĐ-TLĐ ngày 14/12/2011 của Tổng liên Đoàn lao 

động Việt Nam về việc ban hành Quy định chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn. 

         Căn cứ Quyết định số 50/QĐ-LĐ ngày 18/10/2017 v/v công nhận Ban chấp hành, 

ủy ban kiểm tra công đoàn cơ sở Tân Thành nhiệm kỳ 2017-2022 của Liên Đoàn Lao 

Động huyện Vụ Bản; 

       Căn cứ Nghị quyết  Đại Hội CĐCS Tân Thành  nhiệm kỳ 2017-2022 ngày 23 tháng 

09  năm 2017; 

Theo đề nghị của bộ phận Công đoàn, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành Quyết định quy chế chi tiêu nội bộ của  CĐCS Tân Thành  nhiệm kỳ 

2017-2012. 

 Điều 2. Quy chế chi tiêu nội bộ của CĐCS Tân Thành  nhiệm kỳ 2017-2022có hiệu lực 

kể từ ngày ký. 

 Điều 3. Ban Chấp hành CĐCS Tân Thành 2017  -2022 có trách nhiệm thi hành quyết 

định này./. 

Nơi nhận:                                                 TM.BAN CHẤP HÀNH 

- LĐLĐ Huyện(b/c);                                                 CHỦ TỊCH 

- Chi bộ trường;        (đã ký) 

- Thành viên BCH; 

- Lưu:HSCĐ.                            Nguyễn Ngọc Diễm 



   LĐLĐ HUYỆN VỤ BẢN       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   CĐCS TÂN THÀNH                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

          Số: 01/QC-CĐCS.TT             Tân Thành, ngày 12 tháng 10  năm 2017 

 

QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NHIỆM KỲ 2017-2022 

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TÂN THÀNH 

(Kèm theo QĐ số: 01/QĐ-CĐCS.TT ngày 12 tháng 10  năm2017) 

 

Phần I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1.  Mục đích, yêu cầu 

1. Tạo quyền chủ động, tự quyết, tự chịu trách nhiệm cho tổ chức Công đoàn có thu; đảm 

bảo nguyên tắc tiết kiệm, chống lãng phí trong việc sử dụng kinh phí phục vụ quản lý 

được để lại cho hoạt động của Công đoàn; 

2. Là cơ sở để Chủ tịch Công đoàn quyết định việc chi tiêu nội bộ cho đoàn viên công 

đoàn và người lao động; 

3. Quy chế chi tiêu nội bộ là căn cứ để kiểm tra, kiểm soát chi tiêu nội bộ qua chế độ tự 

kiểm tra tại Công đoàn cơ sở và cơ quan Công đoàn cấp trên cấp trên. 

Điều 2.  Nguyên tắc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ  

1. Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao, sử dụng kinh phí hiệu quả, đúng quy định; 

2. Sau khi thảo luận bàn bạc Chủ tịch Công đoàn quyết định các mức chi cho các hoạt 

động phù hợp với yêu cầu thực tế trên nguyên tắc mang lại hiệu quả trong công việc và 

phạm vi nguồn tài chính được sử dụng;  

3. Quy chế chi tiêu nội bộ được công khai đến toàn thể đoàn viên công đoàn và người lao 

động;  

Điều 3. Căn cứ pháp lý xây dựngquy chế chi tiêu nội bộ 

1. Căn cứ vào luật Công đoàn năm 2012; Nghị định số 191/2013/NĐ- CP  ngày 

21/11/2013 của Chính phủ  quy định chi tiết về tài chính Công Đoàn; 

2. Căn cứ quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

của Ban Chấp hành CĐCS năm 2014; 



3. Căn cứ quyết định 272/QĐ-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ngày 

07/03/2014 về việc ban hành nội dung thu, chi, quản lý tài chính Công đoàn cơ sở; 

4. Căn cứ quyết định số 271/QĐ-TLĐ ngày 07/03/2014 của Tổng Liên đoàn Lao động 

Việt Nam về khen thưởng, xử phạt thu, nộp tài chính công đoàn; 

5. Căn cứ Quyết định số 1439/QĐ-TLĐ ngày 14/12/2011 của Tổng liên Đoàn lao động 

Việt Nam về việc ban hành Quy định chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn. 

6. Căn cứ Quyết định số 50/QĐ-LĐ ngày 18/10/2017 v/v chuẩn y Ban chấp hành, ủy ban 

kiểm tra công đoàn cơ sở Tân Thành nhiệm kỳ 2017-2022 của Liên Đoàn Lao Động 

huyện Vụ Bản. 

Điều 4.  Những nội dung áp dụng quy chế chi tiêu nội bộ 

1. Chi hoạt động thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ được cấp thẩm quyền giao; 

2. Chi hoạt động thường xuyên của CĐCS trong phạm vi nguồn tài chính của công đoàn. 

Phần II 

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Điều 5. Các nguồn thu, chi tài chính 

          Thu, chi tài chính công đoàn: Thực hiện theo luật công đoàn 2012 và Nghị định 

191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ . 

Thu kinh phí công đoàn theo QĐ số 270/QĐ-TLĐ ngày 07/03/2014 của Tổng Liên 

Đoàn Lao động Việt Nam. 

Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Hướng dẫn số 258/HD-TLĐ ngày 07/03/2014 của 

tổng liên đoàn. 

Thu theo khoản 4, Điều 26 của luật Công đoàn và quyết định số 269/QĐ-TLĐ ngày 

07/03/2014 của Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam 

Điều    Chi cho c c hoạt động tại CĐCS gồm 

       1. Chi quản lý hành chính, mua tài liệu: 

- Chi tiền mua tài liệu của cán bộ công đoàn cơ sở dự các lớp đào tạo huấn luyện do 

công đoàn cấp trên tổ chức 

- Chi mua sách báo, tạp chí,ấn phẩm 

- Chi tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, tuyên truyền,phổ biến giáo dục 

pháp luật cho CĐV 

- Chi tiền giấy, bút, chi thù lao bài viết có chất lượng, khen thưởng cá nhân,tập thể có 

thành tích   trong các hoạt động tuyên truyền. 



- Chi thù lao báo cáo viên, nước uống cho công đoàn viên dự các buổi nói chuyện thời 

sự, chính sách,pháp luật do công đoàn tổ chức. 

* Ban chấp hành sẽ xem xét thống nhất mức chi cụ thể cho từng hoạt động. 

 2  Thăm h i c n bộ, đo n viên: 

          Mừng cưới:  Bản th n kết hôn: 500 000đồng/01trường hợp 

          Thai sản:  Sinh con, sẩy thai: 300 000 đồng /01trường hợp 

          m đau, tai nạn lao động: 

     N m viện: 300 000 đồng (Trường hợp nặng có thể 500 000 đ) 

           Bệnh nặng có phẩu thuật : 300.000 đ  (Trường hợp đặc biệt, BCH CĐCS sẽ xem 

xét trợ cấp khó khăn) 

      - Gia đình cán bộ,công đoàn viên gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh 

hiểm nghèo, trợ cấp tối đa 500.000đ/lần (một năm trợ cấp 1 lần). 

- Chúc thọ: 70, 75, 80 và trên 80 tuổi đối với cha, mẹ công đoàn viên: 200.000đ/người 

 - Tứ th n phụ mẫu (cha, mẹ,vợ, chồng, con) bệnh n m viện từ 3 ngày trở lên: 200 000 đ/ 

01 trường hợp 

      -  Ma chay:  + Công đoàn viên: 500.000 đồng 

+ Bố mẹ, vợ chồng,con của cán bộ,công đoàn viên qua đời, mức thăm viếng 

300.000đ/người. Chi tiền xăng cho những người đi viếng thăm, nếu đám ở huyện ngoài, tỉnh 

ngoài : 50.000đ/xe máy; chi tiền gửi xe cho người đi thăm viếng, hỗ trợ tiền thuê xe ô tô để 

đi viếng, thăm hỏi nếu ngoài tỉnh  (tuỳ theo tình hình thực tế).  

+ Khi có đám hiếu: BCH Công đoàn sẽ phân công đoàn viên trực tại nhà Hiếu 

+ Xắm lễ thắp hương khi bố mẹ, vợ chồng, con của cán bộ, công đoàn viên đã qua 

đời và chuyển về nhà mới số tiền: 200.000+100-150.000đ/1lần;  

* Nếu trường hợp bệnh nặng mà phải nằm viện nhiều lần, trẻ nhỏ, người già  thì chỉ chi 

tối đa là 2lần/ năm). 

       - Đối với công đoàn viên nghỉ hưu: Thực hiện các chế độ như công đoàn đang công 

tác trong vòng 1 năm kể từ khi có quyết định nghỉ hưu. 

3. Hoạt động phong trào (văn nghệ, thể dục – thể thao, tham quan du lịch) 

        -  Phối hợp với chính quyền tổ chức cho cán bộ viên chức và người lao động; cho 

con em của cán bộ viên chức và người lao động đi tham quan nghỉ mát, đi dã ngoại tùy 

theo tình hình thực tế của đơn vị, kinh phí hỗ trợ từ chính quyền. 

         - Chi hỗ trợ mua sắm phương tiện hoạt động văn nghệ, thể thao: Quần áo,giày thể 

thao, trang phục văn nghệ, lưới, bóng, phấn son trang điểm… 



- Chi tiền thưởng, giải thưởng cho tập thể, cá nhân xuất sắc trong các phong trào hoạt 

động văn hóa, thể thao, văn nghệ của công đoàn cơ sở 

- Hỗ trợ các buổi tập văn nghệ, thể thao…: 50000đ/1 buổi tập 

  - Các cuộc thi: văn nghệ, thể thao… do LĐLĐ huyện tổ chức:  Giải nhất 400.000đ/1 

giải; giải nhì  300.000đ/1 giải; giải ba 200.000đ/1 giải; giải khuyến khích 100.000đ/1 giải 

(Chỉ tính riêng khối các trường  THCS ) 

+ Hỗ trợ cuộc thi GV giỏi huyện: Tối đa 200 000 đồng/GV 

 + Hỗ trợ cuộc thi GV giỏi tỉnh:    Tối đa 300 000 đồng/GV 

* Chi hỗ trợ các hoạt động phong trào tổ chức tại cơ sở các ngày lễ lớn trong năm, 

chi tổ chức họp mặt kỷ niệm các ngày lễ lớn 

- Chi tổ chức đại hội,mít tinh, tọa đàm vào các ngày lễ lớn trong năm: 

  Chè nước, hoa tươi,giấy mời,băng rôn,khẩu hiệu… 

+ Chi tiếp khách, tặng hoa, quà đại hội cấp trên 

 * Ban chấp hành sẽ xem xét thống nhất mức chi cụ thể cho từng hoạt động. 

4. Chi phụ cấp cán bộ không chuyên trách.  

- Chi phụ cấp chức vụ (Theo thực tế đơn vị): 

             Chủ tịch công đoàn:   Hệ số 0,1 so với mức lương cơ bản/1tháng 

   Ủy viên BCH CĐ: 300.000đ/đv/năm 

- Chi chế độ Hội nghị CĐ: 30 000 đ/người tham dự, chế độ Đại hội: 50.000-100.000 

đông/người tham dự 

5. Chi các hoạt động khác. 

- Các chi phí nh m phục vụ cho hoạt động công đoàn hàng năm được thực hiện theo Quyết 

định số 272/QĐ-TLĐ ngày 07/03/2014của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các 

thông tư khác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam liên quan đến tài chính công đoàn. 

- Chi quà tết, cuối năm… 

+ Quà  GV chuyển công tác, nghỉ hưu  trị giá: 200 000 đồng 

+ Quà trung thu cho con CBGVCNV trị giá: 50.000-100.000đ/1con đv 

+ Quà 20.10,  08.03 cho CBGV CNV  trị giá: 50.000đ/đv (dùng để liên hoan) 

  Quà tết nguyên đán thấp nhất:  100.000đ/đv 

  Quà 20.11thấp nhất:  100.000 đ/đv. 

+ Quà chúc tết BGH nhà trường: 300.000/1đc 

-  Khuyến học:  



+ Thưởng Con CBGVCNV đạt Hs khá, giỏi cấp 1,2,3 : Từ 50.000-100.000đ/cháu 

  Thưởng con CBGVCNV đỗ đại học, THCS Trần Đăng Ninh, THPT Lê Hồng Phong: 

300. 000đ/cháu 

+ Các trường hợp tham gia các cuộc thi có giải: thưởng theo quy chế khuyến học xã Tân 

Thành (Đối với quỹ khuyến học do các thành viên công đoàn đóng góp: 50.000đ/đv; còn 

thiếu thì quỹ công đoàn sẽ bù thêm cho đủ theo số phần thưởng cụ thể) 

- Chi hoạt động từ thiện, hoạt động xã hội… 

+ Chi hỗ trợ đoàn viên tham gia hiến máu tình nguyện: 200.000/1đv đối với những đoàn 

viên hiến được máu, 50.000đ/1đv đối với các đoàn viên chưa hiến được máu. 

* Những trường hợp cụ thể Ban chấp hành sẽ họp thống nhất mức chi và công khai định 

kỳ để đoàn viên được biết. 

Phần III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 7. Tổ chức thực hiện 

1. Khi CĐCS cần thực hiện chi, Ban chấp hành CĐCS đề nghị chủ tịch công đoàn xem 

xét quyết định. Khi được đồng ý chi, kế toán lập phiếu chi, chủ tịch CĐCS xét duyệt, thủ 

quỹ công đoàn thực hiện cấp phát tiền. 

2. Về thẩm quyền quyết định mức chi: 

- Tất cả các khoản chi đều căn cứ nhu cầu thực tế phát sinh và yêu cầu nhiệm vụ do chủ 

tịch công đoàn xem xét quyết định trên tinh thần tiết kiệm tối đa và hiệu quả. 

Điều 8.  Phạm vi áp dụng và hiệu lực thi hành 

- Quy chế này áp dụng trong nội bộ CĐCS Tân Thành  nhiệm kỳ 2017-2022. Tất cả công 

đoàn viên trong Công Đoàn thực hiện nghiêm các quy định của quy chế này. 

Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ./. 

                                                                               TM.BAN CHẤP HÀNH 

Nơi nhận:                                                                      CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN 

- LĐLĐ Huyện (b/c):       

- Chi bộ trường;        (Đã ký) 

- Thành viên BCH; 

- Lưu: HSCĐ.        Nguyễn Ngọc Diễm 


