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TONG LIEN DOAN LAO DQNG CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
VIET NAM Dc 1p - Ti do - Hinh phñc 

S& 5692/QD-TLD Ha Nt5i, ngày 08 tháng 12 nárn 2022 

QUYET D!NH 
V vic ban hãnh Quy d%nh ch d phy cp can b cong doàn các cp 

DOAN CHU T!CH  TONG LIEN DOAN LAO DQNG VIT NAM 

- Can ctr Lut Cong doàn, Diu l Cong doàn Vit Nam; 

- Can cü Quyt djnh s 128-QD/TW ngày 14/12/2004 v ch d tin hrcmg 
d6i vâi can b, cong chüc, vien chtic ca quan dãng, Mt trn và các doàn th; Quy 
djnh s 169-QD/TW ngày 24/6/2008 cüa Ban BI thu Trung uang Dâng ye ch d 
phi,i cp trách nhim di vOi cp üy viên các cp cUa Ban chAp hành Trung uong; 
Hixàng dn s 55-HD/BTCTW ngày 31/12/2005 cüa Ban T chüc Trung uong b 
sung thrc hin chuyên xp luang và phi cAp d& vol can b, cong chüc, viên chic 
cu quan Dâng, Mtt trn và doàn th; 

- Xét d nghj cüa Ban T chüc, Ban Tài chInh Tng Lien doàn Lao dng 
Vit Nam, 

QUYET DNH 

Diu 1. Ban hânh kern theo Quyt djnh nay Quy djnh ch d phii cAp can b 
cOng doàn các cAp. 

Diu 2. Quyt djnh nay có hiu 1irc k tr ngày 01/01/2023, thay th Quyt 
dnh s 3226/QD-TLD ngày 20/9/2021 cüa Doàn Chü tjch Tng Lien doàn Lao 
dng Vit Nam Quy djnh ch dO phii cAp can bO cOng doan. 

Diu 3. Các ban, don vj trirc thuOc Tong Lien doàn; các lien doàn lao dng 
tinh, thành ph& cong doàn ngành trung Lrcmg và tuang duang, cOng doàn tOng 
cong ty trc thuOc  Tng Lien doàn và các cAp cOng doàn chju trách nhirn thrc 
hin Quyêt djnh nây./. 

4 

Nuinliân: 
-NhtrDiu3; : 
- Ban T chirc TW (d b/c); 
- Các d/e UV BCH TLD; 
- Liru: VT, To 



LAO  

LIDs 

cic T  

TRUNG tJNG 

LAO DQNG CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Tuy do - Hinh phñc 

TO 

QUY D!NH 
ch d phi. cp can b cong doàn các cp 

(Ban hành kern theo Quy& djnh s 5692/QD-TLD, ngày 08/12/2022 
cüa Doàn Chü tjch Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam) 

ChirongI 
QUY DINH CHUNG 

Diu 1. Di tirqng và ph.m vi áp ding 

1. Ph%i cp trách nhim can b cong doàn các cap. 

2. Phii cp kiêrn nhim di vói chü tjch, phó chü tjch cong doàn c,p trên 

trirc tip Co sâ tr& len, ncii duqc b trI can b cong doàn chuyên trách theo quy 
djnh cüa Tng Lien doàn, nhixng ho.t dng kiêm nhirn. 

.A Theu 2. Nguyen tac thirc hiçn 

1. Dam báo dung di tuçmg, tiêu chu.n, djnh müc trong phrn vi ngun tài 
chInh diigc sr d1ing cüa don vj theo quy djnh cüa Tng Lien doàn. Ngun chi 
ph cp cüa dcm vi có trong dir toán duc duyt và quyt toán cong khai, rninh 
bch, dü chirng tü theo quy djnh. 

2. Can b cong doân chuyên trách tham gia ban chip hành, u' ban kim 
tra cong doàn nhiu cp chi duçc hi.thng mi'rc phii cp trách nhim cao nht. Can 
b cong doàn không chuyên trách tham gia ban chp hành, ui ban kirn tra cong 
doàn cp trên tr1rc tip co so trO len duçic huOng ph cp trách nhim cüa cong 
doàn cp do. Trong mt cAp cong doàn, can b giü nhiu chIrc danh chi di.rcic 
huOng mt mOc phii cAp trách nhim cao nhAt. 

3. Phii cAp trách nhim và phii cAp kiêm nhim trong quy djnh nay không 
dung d tInh dóng bâo hirn xã hi, bão him y th, bão hirn thAt nghip. 

4. Nguii ducic huOng phii cAp theo quy djnh nay khi thôi gi1 chOc V1I, 

nhim vi duqc giao thI thôi huOng phii cAp tü tháng tip theo. 

5. Cong doàn cAp co sO duc si'r dirng thi da 45% s thu doàn phi cong 
doàn d li cong doân Co sO dung cho chi phi cAp trách nhim, phi cAp kiêm 
nhirn và chi luong can b cong doàn chuyên trách (nu co). Tru?mg hçxp chi 
không ht 45% doàn phi d 'ai cong doàn co sO thI b sung chi thArn hói doàn 
viên cong doàn. 
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Chuwng II 

CHE DQ PHV CAP CAN BQ CONG DOAN 

Diu 3. Phti cp trách nhim can b cong doàn c so' 

1. Di tuçlng chi phi dtp trách nhim 

a) Chü tjch cong doàn co sà, cong doàn co sà thành viên, cong doàn b 
ph.n (nu có); 

b) Phó chü tjch Cong doàn Co s; cong doàn co sâ thành viên, cOng ctoàn 
b phn (neu có); 

c) Chü nhim üy ban kim tra cOng doàn co s, üy viên ban chp hành 
Cong doàn co si, cong doàn co s thành viên, cong doàn b phn (nêu có); 

d) T truâng, t phó cOng doân. 

2. H s phii c.p trách nhim can b cong doàn co s& duçic xác djIIh theo 
s luçrng doàn viên cong doàn, kt qua np doàn phi cOng doàn cüa näm tnróc 
lien k, thirc hin theo khung s hrçmg doàn viên, nhu sau: 

a. Di vói chüc danh chü tch cong doàn co sf1: 

S6 Iu'qng doan vien cong doan 

(1y so 1iu cuOi nàm truâc lam co S 

xác djnh phii cap) 

A A A •A A. A. 
Hç so phii cap trach nhiçm toi da doi 

vOi chLrc danh chü tich  CDCS 

Khu virc doanh nghip 
va cDcs ngoài khu 

vuc nhà nuc 

Khu virc hành 
chInh sir nghip 

nhà nuâc 

Duói50doànviên 0,10 0,14 

Tr 50 dn dithi 200 doàn viên 0,20 0,28 

Ti'r 200 dn dthi 500 doàn viên 0,30 0,35 

Tü 500 dn dixâi 1.000 doàn vien 0,40 0,45 

Tr 1.000 dn dirâi 2.500 doàn viên 0,50 0,60 

Tr 2.500 den dixâi 5.000 doàn viên 0,60 0,80 

Tü 5.000 dn duci 10.000 doàn viên 0,70 1,00 

Tü 10.000 dn du6i 20.000 doàn viên 0,80 - 

Tr 20.000 dn duyi 30.000 doàn viên 0,90 - 

Tr30.000doànviêntr&lên 1,00 - 
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b. Các dM tuçing con Iai  theo quy djnh tai  Dim b, c, d Khoân 1 Diu nay 
do ban chap hành cong ctoàn cci s& can cü ngun chi thrçic duyt d cii th hóa h 
so chi phii cap trong quy ché chi tiéu ni b cüa cong doàn cci s, theo khung so 
hrçing doàn viên, dôi tuqng th.rçic chi phv cp, xp thu tir uu tiên gn vâi trách 
nhim tr cao den thâp (chü tjch, phó chü tjch...) và dánh giá kt qua hott dng 
cüa các dôi tuçYng hu&ng phii c.p. Th?yi gian chi phii cp có th thuc hiên theo 
tháng, qu, 6 tháng hoc näm. 

3. Mirc luong lam co sâ tInh hithng phii cap: 

a) Cong doàn c sâ khu virc hành chInh, sir nghip nhà nuâc, mirc phii 
cap hang tháng = (H so phv cp trách nhim) x (Müc hrng ca s theo quy 
djnh cüa Nhà rnrâc). 

b) COng doàn cc s& doanh nghip và cOng doàn c s6 ngoài khu vrc nhà 
ni.ric, mire phi cp hng tháng = (H s phii cp trách nhim) x (Mire luong tôi 
thiu viing theo quy djnh cüa Nba ni.r&c). 

Diu 4. Phit cp trách nhim can b cong doàn cp trên trurc tip co' sr 

1. D& tucmg chi phii cp trách nhim 

a) Uy viên ban chp hành cOng doàn cp trên trirc tip cci sä; 

b) Uy viên üy ban kim tra cOng doàn c.p trên trrc tip ca s; 

c) Uy viên ban nü cOng qu.n chiing cOng doân cp trén trirc tip co s. 

2. H s phi cp trách nhim can b cOng doàn dip trén trijc tiêp Co s& 
duçic xác djnh theo s lao dng bInh quân tham gia bão him xä hi lam can cir 
trIch np kinh phi cong doàn trong phtm vi don vj quãn 1 cüa näm trixrc lien 
k. Cu th nhu sau: 

TT S lao dng bInh quail 

H s phui dip trách nhim 

Uy viên 
BCH 

Uy viên 
UBKT 

tJy viên ban nü 
cong qu.n chüng 

1 Dud 10.000 lao dng 0,20 0,15 0,10 

2 Tü 10.000 dn dthi 30.000 LD 0,25 0,20 0,15 

3 Tir 3 0.000 lao dng trâ len 0,30 0,25 0,20 

3. Mire chi phii dip trách nhim di vOi can b cOng doàn dip trén trirc 
tip co sâ hang tháng = (H s phii dip trách nhim) x (Mirc hio'ng co sâ theo 
quy djnh cüa Nhà nuóc). 

A A * A A 9 Dieu 5. Phii cap trach nhiçm can b9 cong doan cap t,nh, nganh trung 
iro'ng Va turo'ng dwrng 

1. Di ti.rçmg chi phi dip trách nhim: 
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a) Uy viên ban chp hành lien doàn lao dtng tinh, thành ph& cong doàn 
ngành trung trong và tucing throng; 

b) Uy viên üy ban kim tra lien doàn lao dng tinh, thành ph& cong doàn 
ngành trung ucmg và tucing throng; 

2. H s phii cp trách nhim can b cong doàn cp tinh, ngành trung 
ucing và tuong ducing thrcic xác djnh theo s lao dng bInh quail tham gia bào 
him x hi lam can cir trIch np kinh phi cong doàn trong phm vi don vj quail 
1 cüa näm tnr9c 1in k. Cu th nhu sau: 

TT A A A So lao dçng binh quan 
H s phit cp trách nhim 

Uy viên BCH Uy viên TJBKT 

1 DuOi 300.000 lao dng 0,40 0,30 

2 Tü300.0001aodngtr&lên 0,45 0,35 

3. Müc chi phii cp trách nhim di vâi can b cong doàn cp tinh, ngành 
trung wing và tumg ducing h&ng tháng = (H s phii cap trách nhim) x (Müc 
lucing co sâ theo quy djnh cüa Nba nuóc). 

Diu 6. Phii cp trách nhim can b cp Tng Lien doàn 

1. DM tuçrng chi phii cp trách nhim. 

a) Üy viên Ban Chp hành Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam; 

b) TiJy viên Uy ban Kim tra Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam. 

2. H s phii cp trách nhim 

- Uy viên Ban Chap hành, h s ph1i cp: 0,50. 

- Uy viên TiJy ban Kim tra, h s phii c.p: 0,40. 

3. Mrc chi phii cp trách thim Ban Chap hành, Uy ban Kim tra Tng 
Lien doàn Lao dng Vit Nam hang tháng = (H s phi cp trách nhim) x 
(Müc lucing Co sâ theo quy djnh cüa Nba nithc). 

Diu 7. Phii cap kiêm nhim chuc danh chü tich,  phó chü tch cong 
doàn cp trên co s& 

1. Di tucing chi phi cap kiêm thim 

a) Ng'iräi giü chirc danh länh do, quán l co quan chuyên mon kiêm chirc 
danh chü tjch, phó chü tjch cOng doàn dng cap. 

b) Can b cong doàn cp trên kiêm nhim chüc danh chU tjch, phó chü tjch 
Cong doàn cp duâi là cOng doàn cp trên trirc tip co sâ tth len. 
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n BInh Khang 

2. Müc chi ph cp kiém nhim. 

a) Chü tjch cong doàn kiêm nhim &rçlc hithng ph cp hing tháng bng 
10% mIrc 1uang vâ phii cp dang dóng bâo him xa hôi. 

b) Phó chü tjch cong doàn kiêm thim duçic hithng ph ctp hng tháng bang 
7% müc hwng và phi cp dang dóng bão him xA hOi. 

Chirorng Ill 

TO CH(rC THIJC HIN 

Diu 8. Thrc hin khi có quy djnh mói cüa Bang, Nhà nu*c 

Qua trInh thrc hin, nu Dãng, Nhà nuâc ban hành quy djnh mói lien 
quan dn ch d phii cp can b cOng doàn thI trong khi chi sira di, b sung 
Quy djnh nay, Doàn Chü tjch Tng Lien doàn së xem xét tcmg tnthng hçip c11 th 
d chi dto thrc hin phü hqp vói quy djnh mói cüa Dâng, Nba nithc và tInh hmnh 
thrc tin cüa t chirc cong doàn. 

Biu 9. Trách nhim thrc hin 

1. Quy djnh nay thirc hin tr cOng doàn cp co s& tth len. 

2. Ban T chüc, Ban Tâi chInh, Uy ban Kim tra Tng Lien doãn có trách 
nhim hurng dan, kim tra, giám sat các cp cOng doàn thc hin Quy djnh nay. 
Qua trInh th1gTC hin nu có vuâng mac, báo cáo Doàn Chü tjch Tng Lien doàn 
xem xét, giãi quyêt./. 

Noi nhmn: 
- Các ban, don vj trtrc thuc TLD; 
- Các LDLD tinh, thánh phô, CD ngành 
trung uang và tixclng drnmg, CD tong 
cong ty triic thuOc  TLD; 
- Ban T ch(rc TW (d b/c); 
- Các die UV BCH TLD; 
- Luu: VT, ToC. 
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