TONG LIEN DOAN LAO DQNG CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dôc lap - Tir do - Hanh phüc
VI1T NAM
S& 30/HD-TLD
Ha N3i, ngày 19 tháng 08 nám 2021

IJU'(ING DAN
Quyt toán khoãn chi h trq cho doàn 'viên, ngu'ô'i lao dng bj ãnh hirô'ng bôi
dch Covid-19; can b cong doàn và các di tirqng khác tham gia cong tác chng
d1ch Covid-19 theo các Quyt dnh cüa Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam
- Can cü Lut Cong doàn näm 2012;
- Can cü Lust K toán nàm 2015;
- Can cü Nghj djnh s 191/20131ND-CP ngày 21/11/2013 quy djnh chi
tit v tài chInh cong doàn;
- Can cir Hithng dn s 143 5/HD-TLD ngày 30/9/2014 cUa Tong Lien
doàn Lao dng Vit Nam v vic thirc hin ch d kê toán HCSN trong các &in
vj k toán Co quan cong don;
- Can cir Hrnng dn s 270/HD-TLD ngày 11/3/2014 cüa Tng Lien
doàn Lao dng Vit Nam v vic thirc hin quy ch quãn 1 tài chInh cong doàn
vâ ch d k toán di vâi cong doàn Co sâ;
- Cn Cu Quyt djih s 826/QD-TLD ngày 7/7/2014 cüa Tng Lien doàn
Lao dng Vit Nam v vic ban hành miic 1iic thu, chi tài chInh co quan cong doàn;
- Can cü Quyt djnh s 1911/QD-TLD ngày 19/12/2016 cüa Tng Lien
doàn Lao dng Vit Nam v vic ban hành quy djnh v tiêu chun, djnh mrc
ch dO chi tiêu trong các Co quan cOng doàn; Hithng dn s 8491HD-TLD ngày
05/6/2017; Huung dn so 350/HD-TLD ngày 19/03/2019 cüa Tong Lien doàn
Lao dng Vit Nam;
- Can cü Quyt djnh s 1910/QD-TLD ngày 19/12/20 16 cüa Tng Lien
doàn Lao dng Vit Nam v vic ban hành quy djnh thu, chi, quãn l tâi chinh
cong doàn Co sà;
- Cn cir các quyt djnh cüa Tng Lien doãn Lao dng Vit Nam có lien quan;
Tng Lien doân Lao dng Vit Nam hithng dn các Lien doàn Lao dng
tinh, thânh phô; Cong doàn ngành Trung uong và tuong throng; Cong doàn
Tong cOng ty trijc thuOc Tng Lien doàn; Cong doãn cap trên trrc tiêp co s0;
Cong doãn co s& quy& toán khoân chi h trçi cho doân viên, nguè'i lao dng bj
ãnh hithng bi djch Covid-19; can bO cOng doàn và các dôi tucing khác tham gia
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cong tác chng djch Covid- 19 theo các quyt djnh cüa Tng Lien doàn Lao
dng Vit Nam nhu sau:
1. Ngun kinh phi thirc hin
1.1. Di vâi cong doàn c si
Ban chp hành cOng doàn cci sâ tir can di trong ngun tãi chfnh duçic si:r
diing dé quyêt djnh và chju trách nhim; chü dng can di, ct giám ni dung hot
dung không thirc hin disçic d dành nguOn chi h trçi cho don viên, nguôi lao
dng bj ânh hiiông b&i djch Covid-19 và can b cong doàn tham gia cong tác
chông djch Covid-19.
1.2. D& vói cOng doàn cp trén co si
- Ngun kinh phi d chi h trçr cho doàn viên, ngithi lao dng bj ãnh hiRing
bâi djch Covid-19; can b cong doàn và các di ti.rqng khác tham gia cong tác
chông djch Covid-19 duçic can di trong dr toán thu, chi tài chInh cOng doàn
näm 2021 ti các Lien doàn Lao dung tinh, thành ph; Cong doàn ngành Trung
ucing và tucing ducing; Cong doan tng cOng ty trçrc thuc Tng Lien doàn;
Cong doàn cap trên trirc tip cci si (bao gOm Ca nguOn kinh phi dir phông näm
2021) và nguOn xâ hi hóa cho doàn viên, nguôi lao dung bj anh hiRing b&i djch
Covid-19; can b cOng doàn và các d& tuçing khác tham gia cOng tác chng djch
Covid- 19.
- Chü dng can di, ct giãm kinh phi hoat dng chua cp thi&, không
thirc hin duçic, kinh phi hi nghj, cOng tác trong và ngoài nuâc, kinh phi chi
thuing xuyên theo tinh thn Nghj quy& so 58/NQ-CP ngày 8/6/202 1 cüa ChInh
phü và Cong van s 6299/BTC-NSNN ngày 10/6/2021 cüa B Tài chInh v vic
hiRing dn tit kim chi thiRmg xuyên 11am 2021.
- Truèng hçip các don vj không có ngun d phông, khOng tr can di
di.rçic ngun thu, chi theo dir toán duçic giao 11am 2021, phãi sCr diing tài chInh
cOng doàn tIch lüy cüa don vj hoc d nghj Tng Lien doàn cap h trçi thI báO
cáo Tng Lien doàn xem xét, quy& djnh duçic sü dicing hoc cp h trçl.
2. K hoach thuc hin ti các don v
- Ban chp hành/ban thu?:ing vi cOng doàn cci sà, cOng doàn cp trên cci
sâ cn clr ngun kinh phi thirc hin nêu trén xay dimg, ban hành kê hoch h trçi
doàn viên, nguôi lao dng bj ãnh hiRing bô'i djch Covid-19; can b cOng doàn và
các di tuqng khác tham gia cOng tác chng djch Covid- 19 theo các quyêt djnh
cüa Tng Lien doan, trong do quy djnh ci th di tuqng, müc h try, hInh thüc
h trci.
- Trong qua trinh trin khai th'rc hin, ban chp hành/ban thu&ng v%1 cOng
doàn cci sO, cOng doàn cp tren cci sO can cü vào tInh binh th%rc t, din biên djch
trén dja bàn d có hInh thüc h trq linh hot phü hçip nhimg dam bâo quy djnh
2

cüa pháp 1ut (tin m.t, chuyn khoãn, üy quyn ngi.thi nhn hoc quy di thành
nhu yu phm, phiu mua hang...).
- Vic thanh quy& toán dam bão cong khai, minh bach, th'ing di tixqng
theo quy djnh cUa Nhà nuóc và Tng Lien doàn.
A
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3. Ho so' thanh quyet toan va hich toan ke toan khoan ch ho trq
3.1. Di vói di tuqng là doàn vien, ngithi lao dng bj inh hix&ng bii djch
Covid-19
3.1.1. Tnr&ng hqp chi h trçi bng tin mat, tin giri ngãn hang
- Van bàn (Quyt djnh ho.c Thông báo v di tuqng, mirc chi h trci) cüa
cOng doàn cc sâ, cong doàn c.p trên co sâ (dã ducic ban chip hànhlban thu?mg
vi thông qua) kern danh sách doàn viên, nguôi lao dng bj ãnh hu&ng bii djch
Covid- 19.
- Danh sách k nhan (trong tru&ng hqp chi tin mtt).

- Uy nhim chi, Giy báo Nçi Ngãn hang (trong tarè'ng hqp chuy&i khoãn).
- Gi.y Uy quyn cUa di tiiçing duqc h trçi cho ban chp hành!ban thi.r&ng
vçi cong doàn ca
cOng doàn cp trên c sâ, chInh quyn, th dan phô, dai din
khu cách ly, giãn cách,... (Trong trumg hqp doàn viên, nguè'i lao dng trong
khu cách ly, khu diu ti-j không th k nhn hoc không có tâi khoãn ngn hang).
s,

a

3.1.2. Trumg hqp chi h trçi bang hin 4t hoc phiu mua hang
Trên ca s& s luqng doãn viên, ngithi lao dng, djnh müc và nhu yk phm
h trçl, ban chap hânhlban thu&ng vi1 cong doàn ca sO', cong doàn cp trén ca sO'
phê duyt và cong khai dir toán gói h trq bang hin 4t hoac phieu mua hang.
Can cü các quy dinh hin hành, ban chap hànlilban thixO'ng vi cong doàn ca sO',
cOng doan cap trén ca sO' quyt djnh la chçn nhà cung cp và thirc hin quy
trInh mua srn.
- Danh sách k) nhn cüa các di tuçlng &rqc hiRing h trçi (trong tnr&ng
hqp phát trirc tip).
- Tru&ng hçip các di tucing không trçrc tip nhn h trçi do dang & trong
các khu cách ly, giãn cách thI cong doàn cci sO', cOng doàn cp trên cci sO' chuyn
hin 4t, phiu mua hang cho chInh quyn, tt dan ph& dai din các khu each ly,
giãn cách,... tip nhn và giao
cho di tuçing duçic h trq theo danh sách có
xác nhân cüa dan vj nhân kern theo.
lai

3.2. Di vâi d& tixçlng là can bO cong doàn và các di tticing khác tham gia
cOng tác chng djch Covid-19.
3.2.1. Di vói can bô cOng doàn
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- Quyêt djnh ye vic phân cong nhim vi1 cüa ban chap hànhlban thu&ng
vi cong doàn Ca so', cong doàn cp trên ca so' kern danh sách can bO cOng doàn
tham gia cOng tác cMng djch Covid-19.
- Bang chrn cOng (nêu co).
- Danh sách k nhan (trong tnr&ng hçip chi tin rnt).
- TiJy nhim chi, Giy báo Nq Ngãn hang (trong tnthng hçip chuyn khoãn).
3.2.2. Di vâi các d& tixçmg khác tham gia cOng tác chng djch Covid-19.
a. Tnrng hçip chi h trq bang tin rnt, tin gui ngãn hang
- Quy& .djth cüa ca quan chüc näng v vic phân cOng thiic hin nhim
vii kern danh sách các dôi tilclng tham gia cOng tác chng djch Covid-19.
- Danh sách k nhn, Phiu chi (trong tru&ng hçTp chi tin mt).

- Uy nhirn chi, Giy báo Nçi Ngân hang (trong tru&ng hçp chuyn khoãn).
b. Tnr?mg hqp chi h trçi bang hin 4t hoc phiu mua hang
ThirchiênthuMuc 3.1.2.
3.3. V hach toan kê toán
- Tnr&ng hçp cOng doàn ca so' không t ch(rc cOng tác k toán: can c1r vào
ho sci quyêt toán, ghi vào So tin mt (nêu chi bang tiên mit); S tin gui ngan
hang (nu chuyn khoãn) và ghi vào Mijc 31.02 trên So thu, chi tài chfnh cOng
doàn ca so' (Mu S82 — TLD).
- Tru&ng hçip cOng doàn ca so' cO M chüc cong tác k toán và cOng doàn
cap trên co so':
Can Cu vào h sa quyt toán:
+ Di vói h trçl tr1rc tip cho nguo'i lao dng, doàn viên, can b cOng
doàn và các d& tuçing khác, khi th%rc hin chi, k toán ghi:
NqTK 661 —Apmic 31.02
CóTK 111, 112.
+ Di vâi mua nhu yu phm h trg, khi thirc hin chi, k toán ghi:
NçiTK661—Apmiic31.11
CO TK 111, 112.
Trên day là huàng dn quyt toán khoân chi h tr cho doàn viên, nguo'i
lao dng bj ãnh hithng bo'i djch Covid-19; can bO cOng doàn và các di tuqng
khác tham gia cOng tác chông djch Coyid- 19 theo các quyêt djnh cüa TOng Lien
doàn Lao dng Vit Nam. Dê nghj ban thuo'ng vi cong doãn các cp nghiêm tue
trin khai thc hin. Trong qua trInh tO chüc thtrc hin neu có vuo'ng mac, dê
4

nghj phãn ánh v Tng Lien doàn (qua Ban Tài chInh, Ban Quan h Lao dng)
d duqc giài dáp, huàng dn./.

No'inhân:
- Thu&ng trc DCT (d b/c);
- LDLD các tinh, thành phô; Cong doàn ngành
Trung i.wng và tuo'ng ducmg; Cong doàn Tng
Cong ty trrc thuOc Tong Lien doãn (dê t/h);
- UBKT TLD (de k/tra, gs);
- Lmi: VT, QHLD, TC.

TM. DOAN CHU T!CHA'
CIIEJ TICH
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