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TONG LIEN BOAN LAO BONG CONG bA xA 1101 CHU NGHiA VIT NAM 
VIT NAM Bc 1p - Tir do - Hnh phüc 

S: 2550/QD-TLD Ha N5i, ngày 29 tháng 4 nám 202] 

QUYET B!NH 
v vic thirc hin ch d k toan 

hanh chinh siy nghiep trong cac don v ke toan cong doan 

DOAN CHU TICH TONG LIEN BOAN LAO BQNG VIT NAM 
- Can cii' Luat  C'Ong doàn sO' 12/2012/QHJ3 ngày 20 tháng 6 nám 2012, 

- Can cü Diu l COng doàn Vit Nam khóa XII; 

- Can thThOng tu'sO' 107/20]7/TT-BTC ngày 10 tháng 10 nãm 2017 cüa 
Bç5 Tài chInh ye vic hu'&ng dan chê do ké toán hành chInh, sit nghip, 

- C'ànc& Cong van sO' 10950/B TC-QLKT ngày 18 tháng 9 nám2019 cüa B 
Tài chInh ye viêc thc hién ché d ké toán hành chInh sy' nghip theo Thong tic sO 
107/201 7/TT-BTG, 

- Gán ce' Cong van 5O' 4346/B TC-QLKT ngày 29 tháng 04 näm 2021 cia 
B5 Tài chInh ye htrOng dan ché d ké toán hành chInh sy' nghip, 

- Theo d nghj cia Ban Tài chInh TO'ng Lien doàn. 

QUYET B4NH 
A A , A . A Bieu 1: Thong that ban hanh Huong dan ye vice thrc hiçn che d ke toan 

hành chInh sir nghip trong các don vj ké toán Cong doan theo Thông tu so 

107/2017/TT-BTC ngày 10 tháng 10 näm 2017 cüa B Tâi chInh cho các dan vj 
kê toán cong doàn ké tr ngày 01 tháng 01 nàm 2022, thay the Chê d ké toán cong 
doàn ban hành theo Quyêt djnh so 15731QD-TLD ngày 12 tháng 10 nàm 2006 và 
Huàng dan so 1435/HD-TLD ngày 30 thang 09 näm 2014 cüa Doàn Chü tjch 
Tong Lien doan Lao dng Vit Nam. 

Biu 2: Ban Tài chInh TLD chju trách thim huing dan, kim tra th%rc hin 
chê d kê toán Hàth chInh sir nghip trong các dan vj ké toán cong doàn. 

Biu 3: Ban Tài chIth TLD, U' ban kim tra TLD, Van phông TLD, Thu 
tnrâng co quan các cap cOng doàn và các don vj trrc thuc chju trách thim thi 
hành Quyet djnh nay.!. 

Noi nhln: 
- Nhix Diu 3; 
- B Tài chInh (d b/c); 
- Các D/c UV DCT TLD (de b/c); 
- Liu: VT, TC. 


