
TONG LIEN DOAN LAO BONG CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
VIT NAM Bc Ip  - Tir do - Hanh phüc 

S& 4407/QD-TLD Ha Nói, ngày 25 tháng 03 nám 2022 

QUYET D!NH 
V vic chia s dir tài chinh cong doàn tIch lily ti thôi diem 31/12/202 1 

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

Can cü Lut Cong doàn näm 2012; Diu 1 Cong doàn Vit Nam nàm 
2018; 

Can ci'r Nghj djnh s 191/2013/ND-CP ngày 21 tháng 11 näm 2013 cüa 
ChInh phU quy djnh chi tiêt ye tài chInh cong doàn; 

Can cir Quyt djnh s 2550/QD-TLD ngày 29 tháng 4 näm 2021 cüa 
Doàn Chü tjch TOng Lien doàn Lao dng Vit Nam ye vic th%rc hin chê d kê 
toán hành chInh sir nghip trong các dan vj kê toán cOng doàn. 

Can ci1rNghj quyêt s 13/NQ-BCH ngày 12/01/2022 cUa Hi nghj lan 
mithi Ban Chap hành Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam (khóa XII); 

Can cü Kt 1un cüa Thu&ng trirc Doàn Chü tjch Tng Lien doàn 
dng Vit Nam h9p ngày 22/3/2022. 

Theo d nghj cüa Ban Tài chInh Tng Lien doàn, 

QUYET B!NH 

Diu 1. Thirc hin chia s du tài chinh cOng doàn tIch iQy cüa các cp 
cong doàn t?i  thai diem 31/12/2021 thành các qu nhu sau: 

- Di vói cOng doan ca so không có ti chirc b may k toán: S du tài 
chInh cOng doàn tIch lüy cüa dan vj ti thOi diem 31/12/2021 ducic trIch l.p 
100% vào Qu5 hot dng thuOng xuyên. 

- Di vOi cong doàn ca sO có th chirc b may k toán; cong doân cp trén 
ca sO: So dii tài chinh cong doàn tIch iQy cüa don v ti th&i diem 31/12/2021 
dtrçic trIch lip: Qu5 dâu tu 20% (theo dOi trên TK 43161), Qu hoat dng 
thuOng xuyen 50% (theo dôi trên TK 43163), Qu5 di din, bão v nguOi lao 
dng 30% (theo dOi trên TK 43164). 

Biu 2. Lien doàn Lao dng tinh, thành ph; Cong doàn ngành trung 
hang và thong duang có trách nhim thirc hin trIch 1p các qu5 tai  cap mInh và 
chi do, huOng dan cap duOi thirc hin. 
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Noi nhn: 
-NhuDiu3; 
- Các Uy vién DCT-TLD; 
- Luu: VT, TC. 

Diu 3. Quy& djnh nay có hiu 1irc thi hành tü ngày 01 tháng 01 nãm 
2022. Các ban, dan vi trizc thuôc Tong Lien doân, các cap cong doàn chju trách 
nhim thi hành Quyêt djnh nay.!. 

TM. DOAN CHU T4CH4 
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