
TONG LIEN BOAN LAO BONG CONG HOA XA HQI CHJ NGHiA VIT NAM 

WET NAM Bôc 1p  - Tw do - Hnh phñc 

So: 5692 /QD-TLD Ha N5i, ngày 08 tháng 12 nám 2022 

QUYET D!NH 
V vic ban Iiãnh Quy dnh ch d phii dip can b cong doàn các cap 

DOAN CHtJ T4CII TONG LIEN BOAN LAO BQNG VIT NAM 

- Can cü Lut Cong doàn, Diu 1 Cong doàn Vit Nam; 

- Can cü Quy& djnh s 128-QD/TW ngây 14/12/2004 v ch d ti&n hwng 
di vâi can b, cong chüc, viên chIrc co quan dãng, Mt trn và các doàn the; Quy 
djnh s 1 69-QD/TW ngày 24/6/200 8 cüa Ban BI thu Trung wing Dâng ye chê d 
phi dip trách nhim ct& vol dip üy viên các dip cüa Ban chp hành Trung wing; 
Hi.thng dn s 55-HDTBTCTW ngày 3 1/12/2005 ciia Ban T chüc Trung trong b 
sung thirc hin chuyn xp luang và phii dip di vOi can b, cong chtrc, viên chIrc 
Cu quan Dãng, Mt trn và doàn th; 

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

QUYET DINH 

Biu 1. Ban hãnh kern theo Quyt djnh nay Quy djnh ch d phi dip can b 
cong doàn các dip. 

Biu 2. Quyt djnh nay có hiu 1irc k tt'r ngày 01/01/2023, thay th Quyt 
djnh s 3226/HD-TLD ngày 20/9/2021 cüa Doàn Chü tjch Tng Lien doàn Lao 
dng Vit Nam Quy djnh ch di) phi,i dip can b cong doàn. 

Bin 3. Các ban, don vj tr1rc thuc Tong Lien doàn; các lien doàn lao dung 
tinh, thành ph& cong doàn ngành trung wing và tuang throng, cong doàn tng 
cOng ty trrc thuc Tng Lien doàn vâ các dip cOng doàn chju trách nhim thi,rc 
hin Quyt djnh này./. 

TM. BOAN CHU T!CH 
U TECH 

0' ' BAN! 
' CHAP H4' 

TRUNG L(dNG 

Noi nhn: 
-NhuDiu3; 
- Ban T ch(rc TW (dê b/c); 
- Các d/c JJV BCH TLD; 
- Ltru: VT, ToC. 

yen BInh Kliang 



OAN LAO DNG CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
NAM Dc 1p  - Tn do - Hinh phüc 

QUY DINH 
ch d phtj cp can b cong doàn các cp 

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

ChLrllng I 
QUY DNH CHUNG 

Diu 1. DÔi ttrçng vã phim vi áp c1ng 

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

2. Phi cp kiêm nhim di vi chü tjch, phó chU tjch cong doàn c.p trên 
trrc tip ca sO' tr& len, ncli duçic b trI can b cong doãn chuyên trách theo quy 
djnh cüa Tong Lien doàn, nhung hoat dng kiem nhirn. 

Diu 2. Nguyen tc thurc hin 

1. Dam bâo dung d& tizqng, tiêu chun, djnh müc trong phtm vi ngun tài 
chInh dircic sir diing cüa &Yn vj theo quy djnh cüa Tng Lien doàn. Ngun chi 
ph cp cüa dan vj cO trong dir toán duçc duyt và quyt toán cong khai, minh 
btch, dü chimg tr theo quy djnh. 

2. Can b cong doàn chuyên trách tharn gia ban chip hành, u' ban kim 
tra cong doàn nhiu cp chi duçc huO'ng müc phi cp trách nhim cao nht. Can 
b cong doàn khOng chuyên trách tham gia ban chp hành, u ban kim tra cong 
doàn cp trén trirc tip ca sO' trO' len thrçcc hithng phi,i cp trách nhim cüa cong 
doàn cp do. Trong mt cp cong doàn, can b git nhiu chc danh chi duçc 
huông mt müc phi,i cp trách nhim cao nht. 

3. Phii cp trách nhim và phi,i cp kiêm nhim trong quy djnh nay không 
ding d tInh dOng bâo hirn xâ hi, bào him y t, bâo him tht nghip. 

4. Nguii duçic hixO'ng phi cp theo quy djnh nay khi thôi gitr chirc vii, 
nhim vi duqc giao thI thôi huO'ng phii cp tü tháng tip theo. 

5. Cong doàn cAp co sO' duçic sü ding thi da 45% s thu doãn phI cOng 
doàn d lti cOng doàn cci sO' dung cho chi phi cAp trách nhim, phii cAp hem 
nhim va chi krcmg can bO cOng doàn chuyên trách (nu co). Truàrng hçp chi 
không ht 45% doàn phI d li cOng doàn cci sO' thi b sung chi thàm hOi doàn 
viên cong doàn. 



Chirong II 

CHE DQ PHU CAP CAN BQ CONG DOAN 

Diet. 3. Phij cp trách nhim can b cong doàn co so' 

1. Di tuçing chi phii cp trách nhim 

a) Chü tjch cong doàn c so, cong doàn Ca sO thành viên, cong doàn b 
phn (nêu có); 

b) Phó chü tjch cong doàn cci sO; cong doàn co sO thành viên, cong doàn 
b phn (neu có); 

c) ChO nhim Oy ban kim tra cOng doàn ca sO, üy viên ban chap hành 
cong doàn co sO, cOng doàn co sO thành viên, cong doàn b phn (nêu có); 

d) To truOng, to phó cOng doàn. 

2. H s ph. c.p trách nhim can b cong doàn co sO duçc xác djnh theo 
sO luçing doàn viên cOng doàn, kêt qua np doàn phi cong doàn cOa näm truOc 
lien kê, thrc hin theo khung sO hxçng doàn viên, thu sau: 

a. D& vOi chüc danh chü tjch cong doàn co sO: 

So lu'çrng doàn viên cong doàn 

(1y so 1iu cUÔi näm trlJâc lam co SO 

xác djnh phi,i cap) 

• A . Hç so phtj cap trach nhiçm to. da do. 
vó'i ChL1'C danli cliii tcli  COCS 

Khu virc doanh nghip 
và CDCS ngoài khu 

vuc nhà nuOc 

Khu virc hành 
chInh sir nghip 

nhà nuOc 

Dithi 50 doân viên 0,10 0,14 

TO 50 dn duOi 200 doàn viën 0,20 0,28 

TO 200 den duOi 500 doàn viên 0,30 0,35 

TO 500 dn duOi 1.000 doàn viên 0,40 0,45 

TO 1.000 dn duOi 2.500 doàn viên 0,50 0,60 

TO 2.500 dn du&i 5.000 doàn viên 0,60 0,80 

TO 5.000 dn duOi 10.000 doàn viên 0,70 1,00 

TO 10.000 dn duOi 20.000 doàn viên 0,80 - 

TO 20.000 den duOi 3 0.000 doãn viên 0,90 - 

TO 30.000 doàn viên trO len 1,00 - 

0 

N 



b. Các di tixqng con lai theo quy djnh ti Dim b, c, d Khoân 1 Diu nay 
do ban chap barth cong doãn Co si can cü nguôn chi duçic duyt dê ci,i the bOa h 
so chi phr cap trong quy chê chi tiêu ni b cüa cong doàn Co s, theo khung so 
hzçmg doàn viên, âôî ti.rçmg duqc chi phr cap, xêp thu tir 'iu tiên gän vâi trách 
nhim hr cao den thâp (chü tch, phó chü tjch...) và dánh giá két qua hot dng 
cüa các dôi tizclng hithng phi cap. Thai gian chi phi cap CO the thrc hin theo 
tháng, qu, 6 tháng hoc näm. 

3. Müc luong lam co sO tInh hithng phi cp: 

a) Cong doàn co sO khu virc hành chInh, si,r nghip nhà nuOc, müc phi 
cap hang tháng = (H so phii cap trách nhim) x (Mirc luong co sO theo quy 
djnh cüa Nhâ nuOc). 

b) Cong doàn co sO doanh nghip và cong doàn co sO ngoài khu vçrc nhà 
nuóc, müc phii cap hang tháng = sO phir cap trách nhim) x Müc lucing tôi 
thiéu vüng theo quy djnh cüa Nhà nuOc). 

Diu 4. Phi cp trách nhim can bi cong doàn cap trên trt•rc tiêp co' so. 

1. Di tuçmg chi phi cp trách nhim 

a) tJy viên ban chp hãnh Cong doàn cp trén trrc tip co sO; iN 

b) Uy viên üy ban kim tra cong doàn cp trên trirc tiêp Co sO; 

c) Uy viên ban nii cong qun ching cOng doàn cp trên trirc tip Co sO. 

2. H s phii cp trách nhim can b cong doàn cp trên trirc tip co sO 
duçc xác djnh theo so lao dng bInh quân tham gia bão hiêm xã hi lam can c1r 
trIch np kinh phi cong doàn trong phm vi don vj quán l cüa nàm truOc lien 
kê. C,i the nhu sau: 

TT S lao dng bInh quãn 

H s phi,i trách nhini 

Uy vien 
BCH 

Uy viên 
UBKT 

Uy viên ban nü 
cOng quân chüng 

1 DuOi 10.000 doàn viên 0,20 0,15 0,10 

2 Tr 10.000 dn du&i 30.000 DV 0,25 0,20 0,15 

3 Tr 3 0.000 doàn viên trO len 0,30 0,25 0,20 

3. Muc chi ph%i cp trach nhim déii vOi can b cOng doãn c.p trên trrc 
tiêp Co sO hang tháng = (H sO phii cap trách thim) x (Müc krong Co sO theo 
quy djnh cüa Nhà rn.rOc). 

Diêu 5. Phu cp trách nhim can b cong doàn Cal)  tinh, ngành trung 
tro'ng và tirong dirong 

1. Di tucmg chi phii cp trách nhim: 
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a) Uy viên ban ch.p hành lien doàn lao dng tinh, thânh ph& cong doàn 
ngành trung ung và ti.xcing duong; 

b) Uy viên üy ban kim tra lien doàn lao dng tinh, thành ph& cong doàn 
ngành trung trang và tucrng &rorng; 

2. H s phi cp trách nhim can b cong doàn cap tinh, ngành trung 
umg Va ti.rang ducing dtrçic xác djnh theo so lao dng bInh quân tham gia bão 
hiêm xà hi lam can cü trIch np kinh phi cong doàn trong phtm vi dn vi quán 
l cüa näm tnrâc lien kê. Cit the nhix sau: 

TT So Lao c1ing bInh quân 
H s phui cip trách n1iiiii 

Uy viên BCH Uy viên UBKT 

1 Duâi300.000doànviên 0,40 0,30 

2 Tr 300.000 doàn viêntrô len 0,45 0,35 

3. Mi'rc chi phii dtp trách nhim di vâi can b cOng doàn dtp tinh, ngành 
trung ucmg và tucmg throng hang tháng = (H s phii cp trách nhim) x (Müc 
luong cci s theo quy djnh cüa Nhà nuâc). 

- • A , A • A 

Dieu 6. Phii cap trach nhiçm can b9 cap Tong Lien doan 

1. Di tixcmg chi phii ctp trách nhim. 

a) Uy viên Ban Chip hãnh Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam; 

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

2. H sé, phi,i cp trách nhim 

- Uy viên Ban Chip hành, h s phii c.p: 0,5 0. 

- Uy viên Uy ban Kim tra, h s ph%i cp: 0,40. 

3. Müc chi phii cp trách nhim Ban Chp hành, Uy ban Kim tra Tng 
Lien doàn Lao dng Vit Nam hang tháng = (H s phii cp trách nhim) x 
(Mirc hicng Co s& theo quy djnh cüa Nhà nithc). 

• A r r A 

Dieu 7. Phii cap kiem nhiçm chuc danli chu tc1i, pho chu t!ch  cong 

doàn cp trên co' s& 

1. D& tixqng chi phii cp kiêm nhim 

a) Ngu?i giü chüc danh lanh do, quãn l co quan chuyên mon hem chüc 

danh chii tjch, phó chü tjch cOng doàn dtng cp. 

b) Can b cOng doàn cp trên kiêm nhim chüc danh chü tjch, phó chü tjch 
cong doàn cp drnii là cOng doàn cp trên tri,rc tip cor s tth len. 

a 

G, 
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TM. BOAN CHU T!C3 
T!CH 

fl BInh Khang 

2. Müc chi phi cap kiêm nhim. 

a) Chü tjch cong doàn kiêm nhim duçic hithng ph%1 cp hang tháng b.ng 
10% müc lucing và ph1i cp dang dóng bão him xä h)i. 

b) Phó chü tjch cong doàn kiêm nhim dtxcc hithng phi cp hng tháng btng 
7% müc lirang và phi,i cp dang dóng bão him x hi. 

Chirong III 

TO CH15C THITC HIEN 

Diu 8. Thiyc hin khi Co quy djnh mói cüa Bang, Nhà ntrO'c 

Qua trInh thirc hin, nu Dâng, Nhà nuOc ban hành quy djnh mâi lien 
quan dn ch d ph cp can b cong doàn thI trong khi ch?i si.'ra di, b sung 
Quy djnh nay, Doàn Chü tjch Tng Lien doàn së xem xét ti'zng tnthng hçip c1i th 
d chi do thrc hin phü hqp vâi quy djnh mói cüa Dãng, Nhà nuâc và tInh hInh 
thirc tin cOa t chüc cOng doàn. 

Biu 9. Trách nhiêm thirc hiên 

1. Quy djnh nay thirc hin tü cong doàn cap cci s tth len. 

2. Ban T chüc, Ban Tài chInh, Uy ban Kim tra Tng Lien doàn có trách 
nhim hung dan, kim tra, giám sat các cp cong doàn thirc hin Quy djnh nay. 
Qua trInh thirc hin nu có vuâng mAc, báo cáo Doãn Chü tjch Tng Lien doàn 
xem xét, giãi quyét./. 

Neil n/zmn: 
- Các ban, don vj tWc  thuc TLD; 
- Các LDLD tinh, thành phô, CD ngành 
trung ircing vâ tixong throng, CD tong 
cong ty trirc thuc TLD; 
- Ban To chirc TW (dé b/c); 
- Các dic UV BCH TLD; 
- Luu: VT, ToC. 
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