
TONG LIEN DOAN LAO DQNG CQNG HOA xA HQI ciii NGHIA VIT NAM 
VTET NAM Dc Ip-  Ti, do- Hnh phüc 

S& 505 1/QD-TLD Ha Ntpi, ngày 04 tháng 8 nám 2022 

QUYET DINH 

V vic ban hinh Quydjnh ch d chi t chfrc Dai hi Cong doàn các cp 
hen toi Dai hçi lan thu Xffl Cong doan Viçt Nam 

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

Can cir Lut Cong doàn nam 2012 và Diu1 Cong doàn Vi@ Nam khóa XII; 

Can cü Quy djnh s 3989—QD/VPTW ngày 16 tháng 8 nãm 2019 cüa Ban 
Chip hành Trung irong quy djnh v ch &) chi t chüc Di hi Dãng các cp 
ti&i tai Dai  hi  dai  biu toàn quc 1n thu XIII cüa Dãng; 

Can cü Quyt djnh s 429 1/QD-TLD ngày 01 tháng 3 nàm 2022 cüa 
Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam v quy djnh tiêu chun, djnh müc ch d 
chi tiêu trong các ccc quan cong doàn; 

Can cü Quyt dinh  s 4290/QD—TLD ngày 01 tháng 3 nãm 2022 cüa 
Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam v quy djnh thu, chi, quãn 1 tâi chmnh, tâi 
san ti cOng doàn ccc s&; 

Can cü K hoch s 179/KH—TLD ngày 03 tháng 3 nm 2022 cüa Tng 
Lien doàn v t chüc Di hi Cong doàn các cp tin tai Dai  hi XIII Cong doàn 
Vit Nam nhiêm 2023-2028; 

Theo d ngh cl'la Ban Tài chInh Tng Lien doàn; 

QUYET DINH 

Diu 1. Ban hành Quy dinh  ch d chi th chüc Di hi Cong doàn các cp 
ti&i tài Dai hi 1n thu XIII Cong doàn Vit Nam; di vâi các cong doàn cp 
trén ccc sc t chirc HOi  ngh.j Dai bi&i, không th chüc Dai hi dirçrc vn ding ch 
dO chi theo Quy djnh nay. 

Diu 2. Quyt djnh nay có hiu lirc thi hành k tir ngày k) và ht hiu 1c 
sau khi kt thüc D?i hOi Cong doàn các cp tin tai Dai hOi 1n thir XLII Cong 
doàn Vit Nam. 
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TM. DOAN Chili 
cmJ 'ncill 

guyn Dlnh Khang 

Diu 3: Các ban, &m vj trtrc thuc Tong Lien ctoàn, các cp cong doãn 
chju trách nhim thi hành Quyt djnh nay.!. 

Noinhn: 
-NhirDiêu3; 
- Yr Doãn Chü tjch (de b/c) 
- Lmi: VT, TC. 
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TONG LIEN DOAN LAO DQNG CONG  HOA xA HQI CHU NGHIA YIT NAM 
VIET NAM Dc 1p- Tiy do- Hinh phüc 

QUY DINTI 
a . • A• A * f • • • A A Che d9 chi to chirc Di hçi Cong doan cac cap hen to'i Dn hçn Ian thir XIII 

Cong doàn Vit Nam 

(Ban hành kern theo Quylt djnh s 5051/QD-TLD ngày 04 tháng 8 nárn 2022 
cza Tong Lien doàn Lao dng Vit Narn). 

I. QUY DINII CIIUNG 

Diu 1. Pham vi diu chinh, di tirqng áp diing 

1. Pham vi diu chinh 
Quy djnh nay quy djnh C11 the mt s chê d chi cho cong tác chuãn bj, 

cong tác t chüc di hi cong doàn các cp tiên t&i Dai  hi lan thu XIII Cong 
doàn Vit Nam. 

2. D& tuçing áp diing 

2.1. Di hi cOng doàn cp tinh, thãnh ph; Cong doàn ngành Trung uan 
và tilang dirang; Cong doàn Tng cong ty trirc thuOc  Tong Lien doàn (sau cia 

gi chung là Dai  hi cong doàn cp tinh, thành ph và lirang duang). 

2.2. Di hOi  cong doàn cp huyn, qun, thj xã, thành ph thuc tinh; 
Cong doãn ngành dja phrnmg và tuang drnmg; Cong doàn các khu cOng nghip, 
khu ch xut, khu kinh t, khu cong ngh cao; Cong doàn lông Cong ty và mt 
s cOng doàn cp trén trrc tip Ca si có dc thu khác (sau day gi chung là Dai 
hi cong doãn cp trên trirc tip Ca sà). 

2.3. Riêng Dai  hi cong doàn ca s&, ch d chi do Ban chp hành Cong 
doàn ca s?i quyt djnh can cü nguOn tài chinh cong doàn và h trçi cüa chuyên 
mOn, các nguàn thu hçip pháp khác,... dê 1p dir toán chi. 

Diu 2. Nguyen tc chung 

1. Can cü vao ngun 1c tâi chmnh ti dan vj, cOng doàn các cAp can di và 
xây dirng dir ton chi, trinh cong doàn cp trén trrc tip phê duyt. Cong doàn 
các cap quàn 1 chat chê vic sfr ding tai chinh, tài san phic vi dai  hi theo 
phuong chám thit thc, tit kim, không phô triicing, hinh thüc; D nghj chuyên 
mOn cho sü ding ca s& vt chit k5 thut, phi.rang tin hin có cüa ca quan 
phcvidihi. 

Cong doàn các cp xem xét khã nãng ngun kinh phi hr do quyt djnh cii 
th cho phü hçrp v&i tInh hinh thc t cia dan vj. Các khoãn chi không có trong 
quy djnh nay thrc hin theo Quyêt djnh s 429 1/QD-TLD ngày 01/3/2022 cüa 

B 
CHAF 

- TRUNi 
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Tng Lien doàn v tiêu chu.n, djnh mirc, ch d) chi tiêu trong các cci quan cong 
doàn và Quyêt djnh cüa Tnr&ng Tiêu Ban t chüc và phiic vii di hi. 

2. Th&i hn quyt toán thu, chi là mt thàng sau khi dai  hi kt thüc. Các 
ti&i ban chuãn bj di hi phái quyêt toán thu, chi di hi báo cáo Ban Thu&ng vi 
cOng doàn càng cp; UBKT dng cap cüa cong doàn các cp t chIrc kim tra 
thu, chi kinh phi t chüc di h)i. 

3. Th&i gian di hi, s hrcing di biu dir dai  hi cOng doàn các c.p thirc 
hin theo K hoach s 179/KH-TLD ngày 03/3/2022 cia Tong Lien doàn. 

II. QUY DINT! CV THE 

Diu 3. Ni dung và mfrc chi 

1. Chi cho cong tác chun b van kin di hi, chun bj phirong an 
nhán sir trInh di hi 

Chi xây drng d ci.wng so b, d cumig chi tit, biên tsp, son thâo, tng 

hqp kin, báo cáo giái trInh, thni dnh, chinh l, thu lao cho cá nhân dóng gop 
kin bng van bàn; chi h9p Tiu ban, T biên tap,  T giáp vic; chi t chüc ly 
kin dóng gop ... và hoàn chinh dn khi trmnh dai  hi. 

1.1. Di hi cOng doàn cp tinh, thành ph và tixccng dixcing: müc chi ti 

da 25.000.000 dng. 

Trong dO, mirc chi hi ngh, hi thão nhtr sau 

- Ngithi chü tn 300.000 dng/nguii/buôi. 

- Thu k, dai  biu dr h9p 200.000 dông/ngtiii/buôi. 

- Chi nithc ung, giâi khát gifta gi& 20.000 dng/nguii/bui. 

- Bi dueing ngu?ri-phic vii 100.000 dng/nguciIbui. 

12. Di hi cong doàn cp trên ca sâ: müc chi ti cIa 15.000.000 dng. 

Trong do, müc chi hi nghj, hi thâo nhu sau 

- NguOi chü tn 200.000 dng/ngu?iJbuôi. 

- Thu k, di biu dir hQp 150.000 dng/ngu?i/buôi. 

- Chi nuâc ung, giâi khát gii'ta gitY 20.000 dngfngtriiIbui. 

- Bi di.räng ngu&i phiic viii 100.000 dông/nguài/buoi. 

Müc chi ci1 th ph%lc vi cho cong tác biên tip,  son thâo, hoãn chinh van 

kin do cOng doãn các cp quy& dinh  theo dir toán duqc cp có thin quyn phé 

duyt và dam báo dung quy dinh cCia Nba nithc và Tng Lien doàn. 
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A. •A . . . 

2. Chi boi throng thanh vien cac tieu ban, to giup viçc cac lieu ban 
phiic vii di hi 

2.1. Dai  hi cong doàn cp tinh, thành ph và tucing dxng. 

- Tnr&ng tiu ban 1.200.000 dng/ng't.thi/thang. 

- Thithng trrc tiu ban 1.000.000 dng/ngu&iItháng 

- Thành viên tiu ban, t truông t giüp vic 800.000 dng/ngtr&iItháng. 

- Thx k)? tng hqp tiu ban, t giüp vic 700.000 dng/ngithiItháng. 

- Thành viên th giüp vic 500.000 dng/ngiräi1tháng. 

2.2. Dai  hi cong doàn cp trén trrc tip co s&. 

- Trithng tiu ban 700.000 dng/ngthiItháng. 

- Thu?mg trirc tiu ban 600.000 dng/ngu?iIthng. 

- Thành viên tiu ban, t tnthng t giüp vic 5 00.000 dng/ngu&i1tháng. 

- Thu k) tng hçTp tiu ban, t giüp vic 400.000 dng/nguthiItháng. 

- Thành viên t giáp vic 300.000 dng/ngu&iItháng. 

2.3. Ch d clii bi duöng duqc thrc hin ttr khi các quyt djnh thành 1p 

tiu ban, t giüp vic Co hiu 1irc thi hành dn khi kt thüc nhim vi.0 cüa dai  hi. 

- TnrOng hçip mOt  dng clii tham gia nhiu tiu ban thI &rçlc huOng müc 

clii bM duäng cüa các tiu ban; tnr?ng hçip mt dng chI thani gia nhiu vj trI 

trong mt tiu ban thi clii di.rçic hurng mt murc chi bi duo'ng cao nht cia các 

vj trI dO. 

- .Th?ii hn hur&ng tinh tü ngày có quy& dnlithènh 1p các tiu ban dn 

khi di hi kt thüc (thñ dim b&t du truóc ngày 16 thI hu&ng cã tháng, tr ngày 

16 hithng '/2 tháng, th&i dim k& thác tnthc ngày 16 thI huâng '/2 thong, tr ngày 

16 hithng câ tháng). 

. A . • A • 3. Chi lien an cua di bieu, khach moi d di hçi 

3.1. Di hi cong doàn cp tinh, thành ph và ti.wng duong müc clii ti 
da 5 00.000 dOngInguñJngày. 

3.2. Dai  hi cong doàn cp trên Ca sä müc clii ti da 400.000 dng/ 
nguäi/ngày. 

3.3. Chi bui gp mt tng k& dai  hi bng müc clii tin an 1 ngày quy 
djnh t?i  tiêt 3.1, 3.2 khoãn nay. 

AN 
HAN 

HJON 
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3.4. Dai biu & xa v dr dai  hi duçic chi tin an theo ch d di hi 1 
ngày tnr&c và 1 ngày sau dai  hi; di biu di,r dai  hi không an tp trung duçic 
thanh toán tiên an theo các m1rc dã quy djnh trên. 

4. Chi n1roc ung, giãi khát gifra gib trong thôi gian di hi 

- Dai hi cong doàn cp tinh, thành ph và tirong duang mlrc chi 50.000 
dông/ngi.r&i/buOi. 

- Dai  hi cong doàn cp trên Ca s&: müc chi ti da 40.000 
dng/ngix&iJbui. 

5. Chi thuê phông ughi cho di biu và khách môi 

Tiu Ban t chi'rc và phic vii di hti thuê và thanh toán tin thuê phông 
nghi trong thai gian dir dai  hi và trithc dai  hi 1 ngày, sau kêt thiic di hi 1 
ngày cho dai  biu khách m&i & xa nth t chüc di hi. Giá thuê phông nghi th%rc 
hin theo quy djnh hin hành do Tiêu Ban to chIrc và phic vi dai  hi quy& 
dnh. 

6. Chi b1i duông cho ngiroi dirçrc trirng tp phiic viii di hi 

Chi bi duông cho ngi.r&i di.rçic tnrng tp thani gia phiic vii trong nhttng 

ngày t chüc dai  hi (khong bao gm can bO,  nhân viên thuc các dan vj cung 

cp djch vi hi tnr&ng, an, nghi, và phtrang tin dim don dai  biu) bang 70% 

tng chi tin an cüa dai  biu khách mai. 

Can cü vào mi.'rc khoán chi bi dring trén, Tiu Ban t chirc và phiic vi 

dai hi xây drng müc chi bM duô'ng cii th cho tang di nrçing trên ca s& tng 

s ngix&i tham gia ph%Ic vi theo phi.wng an phiic vi1 dai hi dâ drn7c phê duyt 

và tong müc kinh phI dirçic khoán. 

7. Chi tng phm hru nim 

7.1. Di hi cong doãn cp tinh, thành ph và ti.rclng duong 

+ Dai biu, khách m&i, müc chi t,i da 1.000.000 dng/ngu&i. 

+ Uy viên Ban chip hành, Uy viên Uy ban Kim ira duxmg nhim thôi tham 
gia Ban chip hành, Uy ban Kiêm tra khOa m&i, müc chi tôi da 2.000.000 
dông/ngu&i. 

+ Phóng viên, báo, dài dtra tin d?i  hi, müc chi ti da 300.000 
dng/nguii. 

7.2. Dai  hi cOng doàn cp trên ea sà 

+ Dai biu, khách môi, müc chi ti da 500.000 dng/ngithi. 
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+ Uy viên Ban chip hàrih, Uy viên Uy ban Kim tra dtring nhim khi thôi 
tham gia Ban chip hành, Uy ban Kim Ira khóa mài, mirc chi ti cIa 1.000.000 
dng/ngu&i. 

+ Phóng viên báo, dài dua tin dai  hi, müc chi ti cIa 200.000 dng/ngtr&i. 

8. Chi lam them gi& 

D& vài cong vic lam them ngoài gi phiic vi dai  hi, phâi Co XáC nhn 
s ngithi, thai gian, ni dung cong vic và kêt qua cüa vic lam them drn7c Thu 
tru&ng dan vj xét duyt m&i thrçrc thanh toán theo ché d hin hành. 

9. Chi di vói khách môi là thu biu quc t 

Cn ci K hoch di ngoi hang nãm duçrc Th.rmg trrc Ban BI thu.r, Ban 
Di ngoi trung uung phê duyt, chi cho khách m&i tham dir Di hi theo Thông 
tt.r s 71/2018/TF-BTC ngày 10/8/2018 cia B Tài chInh. 

• • A. A . . 10. Cac ni dung chi to chirc di hçn khong quy dnh mirc chi c1i the 
duçic thirc hin theo quy djnh hin hành cüa Nhà nrnc và Tong Lien doãn, trong 
phm vi dr toán chrcic phé duyt, gOm:

N 
10.1. Chi cho cong tác thông tin, tuyen truyn di hi. 

10.2. Chi tin van phOng phm, in n, phát hành tâi 1iu; mua cp tâi lieu, 1 1 
s& but, phü hiêu dai hôi cho dai biêu. 

10.3. Chi tin thuê hi tnr1ng, trang tn khánh tit, chi van ngh chào V 
müng, trang phiic dti hi. 

10.4. Tin thuê phtrcmg tin clixa dOn di biu, khách m&i t& nai nghi dn 
nai to churc di hi (trong tru&ng hçTp ban to chirc phic vi.i di hi không có 
phucmg tin hoc có nhung không clap urng dirçic s lixçing dai  biu). 

10.5. Chi khác: Thuc chia beth thông thu&ng phic vi di biu, khách 
mai và các khoàn chi khác lien quan trtrc tiêp dn cong tác t chüc dai  hôi... 

10.6. Các khoãn chi dt xuAt, phiic viii di hi: Do Tnr&ng Tiu Ban t 
chüc và phiic vii di hi dê xuât dông chI Thu tnr&ng Ca quan cong doàn các cp 
xem xét, quyt dinh. 

III. TO CHI5C TH1C 1TIN 

Diu 4. Ngun kinh phi 

1. Ngun kinh phI chi th chüc dai  hi cüa cOng doàn các cp nêu trên can 
di trong dr toán tài chInh cong doàn cüa näm chu.n bi và trong nãm din ra di 

hi. Trurng hçvp thi&i duçic sur dung ngun qu5' hot dng chi thu&ng xuyen cüa 
dan vj (TM khoãn 43163). Khi clan vj t chüc di hi di.rcic chuyên mon h trçl 
hoc có ngun thu hqp pháp khác thI có th dung ngun kinh phI trên d chi cho 
các ni dung cao han trong quy djnh nay. Tnr&ng hçip cO clan vj h trçl kinh phi 
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TM. DOAN ciiU T!CH "  
CBIJ TICH 

guyên DInh Khang 

mua hin 4t hoc h trçi bang hin 4t thI giá tn do dc?n vj h trçi quy& dinh. 
Quyt toán kinh phI chi dai  hi bang ngun tài chInh cong doàn thrc hin theo 
quy dinh  cua Tong Lien doan. 

2. Ngun kinh phi chi tt chüc dai  hi duçic co quan, don vj, chInh quyn 

dng cp h trçl ghi thu tài chinh cOng doàn và quyt toán chi di hi tixo'ng 1mg 
vài s tin duçic htrçi. Vic sIr ding cho dai  hi do Trithng Tiu ban t churc và 
phiic vti di hi quyt djnh. K& thüc ctai hi các tiu ban phâi báo cáo cOng khai, 
minh bach  kinh phI boat  dng clia tik ban. Tin, tài san và hin 4t khác dirqc 
h trq, n&i sIr diing khOng ht cho dai  hi, ghi thu tài chIrih cong doàn d sIr 

ding vao cac hoat d9ng cong doan tal  don v, neu la nguon ngan sach nha nucic 
phãi np lai Kho bac  Nhà rniôc. 

Diu 5. H3ch toán chi dai hôi 

- Clii cho cong tác chuk bj ni dung van kin, chuong trmnh dai hOi; chi 
in n van kin., nghj quyt cüa dai hOi... phát sinh vào niên dO k toán nam nào 
thI duçic quyt toán vào niên dO k toán nãm do. 

- Kinh phI t chlrc dai hOi ducic  bach  toán vào Ma s 32 - Chi tuyên 
truyn doàn viên và ngtrài lao dng - Mic 32.07 Chi di hOi, hOi nghj Ban ch.p 
hành, doãn chü tjch, Ban thi.ring vi; hOi  nghj,  hOi  tháo chuyên d. 

Trong qua trInh thrc hin nu có vuâng mc phãn ánh v& Tng Lien doàn 
(qua Ban Tài chInh) d xem xét, giãi quyt kp th&ii. 

Noi nhmn: 
- Ti' DCT TLD (dé b/c) 
- Các Lien doàn Lao dç5ng tinh, thành ph& 
-CacCDngànhTWvàtuangthrcrngCD 
TCTy trrc thuic TLD; 
- Các ban, don vj trrc thuc TLD 
- Luu: VT, TC. 
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