TONG LIEN DOAN LAO DONG VIT NAM
LIEN BOAN LAO BONG T!NH MEN GIANG
S6: O

/HD-LDLD

CONG HOA xA HQ! CHU NGHiA VIT NAM
Dôc lap — Tir do — Hanh phñc
Kiên Giang, ngày O5Ttháng 7 nám 2019

H!fl1NG DAN
Thirc hin Quy djnh v tiêu chun, chê d, dnh mirc chi tiêu trong co' quan
Lien doàn Lao dng huyn, thành phô và cong doàn ngành
Can ccr Quyt djnh s 1908/QD-TLD ngày 19/12/20 16 cüa Doàn Chü tjch
Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam ye vic ban hành Quy djnh ye quãn 1 tài
chInh, tài san Cong d:oàn, thu, phân phôi nguôn thu và thrnng, phit thu, np tài
chInh cong doàn;
Can cr Quy& dnh s 191 1/QD-TLD ngày 19/12/2016 cüa Tng Lien doàn
Lao dng Vit Nam ye vic ban hành Quy djnh tiêu chuân, chê d chi tiêu trong
CC co quan cong doàn; Huâng dan so 849/HD-TLD ngày 05/6/2017 cüa Tong
Lien doàn Lao dng Vit Nam ye vic si'ra dôi, bô sung Diêu 6 cüa Quyêt djnh so
1911/QD-TLD ngày 19/12/20 16 cüa Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam;
Can ci.'r các van bàn cüa ChInh phü, b ngành Trung ucing, cüa Hi dng nhân
dan, Uy ban nhân dan tinh Kiên Giang ye linh virc tài chInh có lien quan Cong tác
Cong doàn.
Ban Thu&ng v Lien doàn Lao dng tinh Kiên Giang huóng dn Lien doàn
Lao dng các huyn, thành phô và cong doàn ngành (g9i chung là LDLD cap
huyn) thçrc hin Quy djnh ye tiêu chuân, chê d, djnh mác chi tiêu cii the nhu sau:
I. TIEU CHUAN, CHE DQ, IMNH M15'C CU THE
1. Chi ltro'ng, phi cp và các khoãn phãi dóng theo Itro'ng
Ch d tin lucing, phi,i cp lucing, phi,i cp can b cong doàn và các khoãn
phãi dóng theo lucing cUa CBCC, NLD tuân thu theo quy djnh cUa Dàng, Nhà ni.thc
và Tong Lien doàn.
2. Thanh toán tin lam them
Thanh toán tin lam them, lam dêm thirc hin theo Thông tu s
08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05/11/2005 cUa B Tài chInh và B Ni vi và
Cong van so 1 143 5/BTC-PC ngày 12/9/2005 cüa B Tài chInh.
Trong do, lu'u :
- CBCC có yêu can cong vic lam them ngoài gRi, phái có k hotch cong vic
C1;T the ducic sir dOng cüa Thu tru&ng cci quan phê duyt truâc khi thçrc hin.
- CBCC, NLD CO quan trong nhU'ng ngày di cOng tác, dir hi nghj, hi thào,
tp huân thanh toán cOng tác phi, không thanh toán tiên lam them, lam dém.
- CBCC, NLE) cci quan duçic phân cOng trirc cci quan trong các ngày nghi
hang tuân, iê, Têt nu có b trI nghi bü thI duqc hu&ng chê d bôi duOng:
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+ Trrc trong ngày nghi hang tun

200.000 dng/ngu?i/ngày.

+ Trrc trong ngày nghi 1, Tt

300.000 dng/ngu?i/ngày.

- CBCC, NLD c quan duçic ci'r di dirhi nghj, hOi thão, tp hun tai dja
phuang (trüng ngày nghi cuôi tuan, lê, Têt) dugc hrning chê d bôi duöng
100.000d/buôi.
3. Chê d h trçr cithc phi din thoii
- ChU tjch
- Phó Chü tjch

200.000 dng!tháng.
100.000 dông/tháng.

4. Tiêu chuân sfr diing xe ô to
Tiêu chun, djnh mirc và chê d quail l, sü ding phucmg tin di li trong co
quan cong doàn thtrc hin theo Nghj djnh so 04/2019/ND-CP, ngày 11/01/2019 cüa
ChInh phü quy djnh tiêu chuân, djnh müc si:r diing xc ôtO.
CBCC có phi cp chirc vi lãnh dao tr 0,7 dn dithi 1,25 m9i có ch d sir
diing ôtô cong di cong tác.
5. Ch d cong tác phi.
Thirc hin theo Nghj Quyt s 90/201 7/NQ-HDND ngày 20/7/2017 cüa Hi
dng nhân dan tinh Kiên Giang Quy djnh chê d cong tác phi, chê d chi hi nghj
trên dja bàn tinh Kiên Giang.
5.1. Thanh toán tin chi phi di lti
5.1.1 Thanh toán theo hóa don thy'c té'.
Ch d, chirng tü thanh toán thirc hin dung theo Nghj Quyt s6 90/2017/NQHDND ngày 20/7/2017 cüa Hi dông nhân dan tinh Kiên Giang.
5.1.2 Thanh toán khoán tiê'n xáng tic tic phucing tin
- CBCC, NLD khi di cOng tác each trçi si co quan tü 15km tth len ma t1r tue
phuong tin cá nhân thI duçic khoán thanh toán tiên tàu xc bang 0,2 lit xäng/km
tInh theo khoãng each dja gi&i hành chInh và giá xäng t.i thyi diem di cong tác.
- Truông hqp CBCC, NLD di cong tác each trçi s&co quan tü 10 dn duâi
15km ma tir tue phuong tin thI duqc khoán thanh toán tiên tàu xc cho 02 luqt di,
ye là 50.000 d hoc thanh toán thirc tê theo giá ye phuong tiên cong cong (xc but,
xc honda ôm).
* Vic xét djnh khoàng each tt'r trçi sâ co quan dn noi lam vic, LDLD cap
huyn áp d%ing theo Thông báo cüa UBND cap huyn hotc co quan chirc näng
(neu co); xác djnh khoàng cách the trong Quy chê chi tiêu ni b cüa CO quan.
5.1.3. Thanh toán tin khothn cong tác theo tháng.
Di vi Van thu thung xuyen di gui cOng van, k toán thanh toán và thu qu
cci quan thithng xuyen di giao djch vâi kho bac và ngân hang trên 10 ngày/tháng
dugc ho trçY tiên xäng xc không qua 500.000d/ngithi/tháng (Phãi có bang chm
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công). Trung hçp duçic phân cong di cong tác cách trçi sO' Co quan ti'x 15km trO' len
thI vin duçic thanh toán chê d cong tác phi.
5.2. Phii c.p lu'u trñ.
ThO'i gian luu trü duçic tInh tui ngày b.t du di cong tác dn khi k& thüc dçit
cOng tác trO' ye co quan (bao gôm thO'i gian di trén duO'ng, thO'i gian hxu trt'i tti noi
den cong tác).
Müc thanh toán phii cp li.ru trü cii th nhu sau:
- Cong tác trên bin, dào

250.000 dngIngày/nguO'i;

- Cong tác ngoài tinh

200.000 dOnglngày/nguO'i;

- Cong tác trong tinh:
+ TrirO'ng hçip phâi nghi lai dêm

200.000 dhnglngày/nguO'i;

+ TruO'ng hqp di và v trong ngày:
Khoáng cách trên 60km

160.000 dng/ngày/ngwài,

Khoáng cách tü 15km den 60km

120.000 dng/ngày/ngwài;

* Khoáng cách dithi 15km khóng thanh toán phy câ'p luu trj.
5.3. Thanh toán tin thuê phOng nghi ti noi cOng tác.
CBCC, NLD duçic cci quan ci:r di cong chrçic thanh toán tin thuê phOng nghi
theo mt trong hai hInh thüc: Thanh toán theo hInh thüc khoán hoc thanh toán
theo hóa don thuc té;
Tri.rO'ng hçp nguO'i di cOng tác duc co quail, dan vj noi dn cong tác b tn
phOng nghi không phài trà tiên, thI nguO'i di cOng tác không dugc thanh toán tiên
thuê phOng nghi.
5.3.1 Thanh toán theo hóa doii thyc te' (dä bao gm thuê).
- Di cong tác t.i các qun, thành ph thuc thành ph trirc thuc trung uang,
thành phô là do thj loai I thuc tinh và huyn dào Phii Quôc duçic thanh toán müc
giá thuê phông ngü là 1.000.000 dông/ngày/phOng theo tiêu chuân 2 nguO'ilphOng.
- Di cOng tác tii các vüng con lai duqc thanh toán mirc giá thuê phOng ngü là
700.000 dOng/ngày/phông theo tiêu chuân 2 ngithi/phOng.
* Tru'&ng hcrp doàn cong tác có lé ngithi hoic lé nguài khác giói, thI dup'c
thuê phông riêng theo mic giá thuê phông thirc tê nhung tói dci khóng du'crc vup't
mlc tiên thuê phông cia nhüng nguài di ciing doàn (theo tiêu chuân 2
ngwài/phông).
5.3.2 Thanh toán theo hlnh thc khoán.
- Di cOng tác tai qun, thành pM thuc thành pM trirc thuc trung 1.rang,
thành phO là do thj loi I thuc tinh và huyn dào Phü Quoc, müc khoán 450.000
dông/ngày/nguO'i;
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- Di cong tác tai huyn, thj xã thuc thành ph trrc thuc trung uGng, ti thj
xä, thành phô con 1i thuc tinh, mirc khoán 350.000 dông/ngày/ngu?ii;
- Di cong tác ti các vüng con 1i, müc khoán 300.000 dngIngày/nguii.
6. Di cong tác theo doàn cong tác phi hqp lien ngành, lien co' quan
Ch d, chimg thanh toán thirc hin dung theo Nghj Quy& s 90/2017/NQHDND ngày 20/7/2017 cüa Hi dông nhân dan tinh Kiên Giang.
tux

7. Thanh toán tin cong tác phi cüa can b cong doàn diy hi nghj, hi
thão, tp hun:
7.1. Can b, cong chrc trong các cc quan cOng doàn cp trén ca sâ:
Can b, cOng chi'rc trong các co quan cong doàn duçc ci:r dçr hi nghj, hi
tháo, tp huân (bao gôm cã hi nghj Ban Chap hành, Ban Thung vi) do co quan
Lien doàn Lao dng tinh to chüc, tir chi trã tiên phirang tin di, ye, tiên thuê ch
nghi và thanh toán vi ci quan can b, cong chüc dang cong tác theo chê d cong
tác phi hin hành.
7.2. Can b cong doàn cci sâ:
Cc quan Lien doàn Lao dng huyn t chüc hi nghj, hi thâo, tp hu.n có
trách nhim thanh toán tiên phrnmg tin di, ye, tiên thuê chô nghi, tiên km trü cho
can b cong doàn c s& theo chê d cOng tác phi hin hành.
A

A•

A'
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8. Che dç chi hçi ngh, hçn thao.
8.1. Hi nghj Ban ThuOng vi, Ban Chp hành, UBKT LDLD c.p huyn (k
cá hi nghj BTV, BCH mi rng).
- Tin an h trg cho dai biu

75.000 dng /ngu?i/bui.

- Nuâc ung cho dti biu

20.000 dng Ingu?i/bu&i.

- Bi duO'ng chU tn (hi thâo)

150.000 dng /cuc.

- Bi duO'ng vit bài tham 1un (hi tháo)

100.000dng /bài.

- Chi bi dung báo dài (thi da)

150.000 dng /ngithi/cuc.

- Chi bi duOng nhân viên ph%ic vii

70.000 dng /nguñ/ngay.

Sé krgng dai biu tham dir, nhân viên phiic vii do Thu trrnng co quan quyt
djnh.
* Khóng chi ho trçi tin an, nithc udng, nhân viên phyc vy triró'c, sau h5i ngh/,
hi2i tháo).
8.2. Các cuc hçp do co quan LDLD cp huyn t chirc (Co k hotch, thu
mñ cu the):
- Tin an h trçi cho dai biêu

50.000 dng/ngui/bui.

- Nithc ung cho dai biu

20.000 dng/ngu?yi/buM.

8.3. Chi hp c1im, khi thi dua
4

- Chi hçp cvm, khi thi dua, gm: T chüc l k kk; s kt 6 tháng, tng kt
näm.
- Chi phi t chCrc hçp ciim, khi thi dua, gm có:
+ Tiên an h trg cho di biu

75.000 dng /ngi.thilbuôi.

+ Nuóc ung cho dai biu

20.000 dng /nguôi/bui.

+ Chi bM duong báo dài (t& da)

150.000 dông /ngu?i/cuc.

+ Chi bi duông nhân viên phiic vi
trang trI
+ Tiên in an tài

70.000 dng IngithiIngày.
Thanh toán theo thirc t nhimg
1.000.000 dông/cuc.
không

lieu,

qua

* Thin vj ttáng cai to chác có trách nhim tOng hip chi phi và chia dêu cho
các thành viên cym, khOi thi dua dóng gop.
8.4. Các cuc hçp con 1i:
Hi ; trin khai k hoach; phân cong nhim vi1 thành viên ban chi dto, ban
th chüc,. . . chi h trçi tiên nithc uông cho dti biêu 20.000 dông/ngui/buôi.
A

•A

A

9. Che d9 chi ttp huan do LDLD cap huyçn to chtrc
- Tin tài

lieu;

thuê, trang trI hi trueing theo thirc t.

- Tiên an h trg cho h9c viên

50.000 dng/ngui/buôi.

- Nithc ung cho h9c viên

20.000 dông/ngithi/buôi.

- Chi bi duôiig báo dài (ti da)
- Chi bi duoiig nhân viên phiic v

150.000 dng/nguii/cuc.
70.000 dng/nguii/ngày.

- Chi phi tin tàu xe di lai, tin thuê phOng cho giâng viên, báo cáo viên theo
chê d cong tác phi hin hành.
- Phij cp tin an cho giãng viên, báo cáo viên thi da bang müc ph%1 cap liru
trñ theo ché d cOng tác phi hin hành.
- Thu lao giâng viên, báo cáo viên (bao gm Ca tin so.n bài)1:
+ Giàng viên, báo cáo viên là Uy viên Trung ung Dáng, Chü tjch Tng
Liêndoàn, B tru&ng, BI thu Tinh üy và các chüc danh tumg drnmg, mi'rc
chi tôi da 2.000.000 dông/nguñ/buôi.
+ Giáng viên, báo cáo viên là Phó Chü tjch Tng Lien doàn, Thir trithng,
Chü tjch Hi dông Nhân dan, Uy ban Nhân dan cap tinh, thành phô tnrc
thuc Trung uong, Phó BI thu Tinh üy và các chüc danh tuang duang; Giáo
su, Chuyên gia cao cap, chuyên viên cao cap, nghiên ciru vien cao cap, Tiên
si khoa hoc, mirc chi tOi da 1.500.000 dônglnguôilbuoi.
+ Giáng viên, báo cáo viên là cp Phó ChU tjch Hi dng nhân dan, Uy
ban Nhân dan cap tinh, thành phô tr'çrc thuc Trung uong; Lãnh do cp
Viii, Vin, Tinh üy vien, Truàng phó các S, Ban ngành cap tinh và các chüc

Civic,

Theo Huàng dn s 3 5OIHD-TLD ngây 19/3/2019 cüa Doàn Chü tjch TLD
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danh tuong duang; Phó Giáo sr, Tin si', Giàng viên chinh, chuyên vién
chInh, nghiên ciru viên chInh mrc chi tôi cIa 1.000.000 dông/ngithi/buôi.
+ Giâng viên, báo cáo viên con 1i là CBCC cong tác t?i các ca quan,
clan vi Trung uang và cap tinh(ngoài 03 dôi tuqng trên), mirc chi tôi cIa
800.000 dng/nguôri/buôi.
+ Giàng viên, báo cáo viên con 1ti là CBCC cong tác tai các clan vj ti'r
cap huyn và tuung duang tr xuông, müc chi tôi cIa 500.000
dông/ngu?ñ/buôi.
10. Ch d chi tip khách
Chi tiêp khách trong nuóc thirc hin theo Thông tix s 71/2018/TT-BTC ngày
10/8/20 18 cüa B Tài chInh quy ctjnh ye chê d chi to chic hi nghj, hi thâo quôc
tê tai Vit Nam và chê d tiêp khách trong nuâc, trong do:
- Chi tin nmfc giái khát: 30.000 dng/bui/ngui.
- M't'rc chi mi cam: 3 00.000 dng!sut (d1 bao gm d ung).
* Vic thanh toán tiê khách phái có các chzng tii' diln giái: Ni dung, thành
phán, so lu'crng khách, ngzthi tiêp khách; chwcmg trInh, kê hogch lam vic có lien
quan. Tru'ô'ng hQp dgc bit do thz tru&ng don vj xem xét, quyêt d/nh mi'c chi trong
khoán kinh phi ty' chi cia doii vj.
11. Ch d chi phüc hyi.
11.1. Ch d chi thäm hói, trq cp khó khän.
- CBCC, NLD trong ca quan cOng doàn bj m dau, tai nan phài vao bnh vin
diêu trj (Ni, ngoi trñ) dugc chi thäm hOi tôi cIa 500.000 dOng/lân, mt nam không
qua 02 lan.
- CBCC, NLD trong ca quan bj bnh him nghèo duçc trçl cp ti cIa
3.000.000 dOng/nguii/näm.
- CBCC, NLD trong co quail bj ch&, gia dInh CBCC, NLD ducyc h trçl t& cIa
3.000.000 dOng; chi phing viêng 500.000 dông và tiên huang boa.
- Cha, mc rut hoc ben vçi, ben chng, vçi ho.c chng, con cüa CBCC, NLD
trong ca quan bj chêt dixçc trq cp 1.000.000 dng/nguii; Chi phUng ving
500.000 dOng và tiên huang boa.
- Gia ctInh CBCC, NLD gp kbó khàn dt xut do thiên tai, boa hoan dixçic trq
cap tôi cIa 1.000.000 dông/lân; có ngui than (Cha, mc rut ho.c ben v, ben
chOng, vq hoc chOng, con) ôm dau dài ngày, tai nan phãi diu trj duc tr cp ti
cIa 500.000 dOng/lân, mt nàm xét trq cap khOng qua 02 1n.
11.2. Ch d chi h trçi may trang phiic.
- CBCC, NLD trong ca quan duçic chi h trçY may trang phiic t& cIa 2.000.000
dông/ngui/nam (CBCC, NILD ye ca quan dmi 06 tháng khOng chi khoàn h trçi
nay).
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- Déñ vói Uy viên liJy ban kim tra Cong doàn ngoài ch d tai quy djnh nay
con duqc hu&ng ché d tr cap tiên may trang phitc theo Quyêt djnh 83 1/QD-TLD
ngày 02/6/2004 cüa Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam.
11.3. Ch d chi khám sirc khoê djnh kr.
- Ca quan t chüc khám süc khOe djnhkr tp trung cho CBCC, NLD Co quan
01 lan trong näm. Ca quan miii to chüc Y tê có dü diêu kin den khám tai co quan
hoc hcp dông khám sirc khoO tai bnh vin, co s khám chtIa bnh. Quy trInh, ni
dung khám sue khôe thc hin theo quy djnh hin hành cüa B Y tê.
- ChI phi khám sue khoê do co quan chitheo Hqp dàng kinh t hoc müc thu
vin phi hin hành cüa co s& y tê. Müc chi tôi da 1.000.000 dông/ngui. Co quan
không chi khám sirc khoê don lé cho CBCC, NLD và khOng chi khám chuyên khoa
cho CBCC, NLD sau khi có kêt qua khám sirc khóe tai Ca quan.
- Trurng hçip ca quan không t chüc khám sue khoé tp trung có th thçrc
hin khoán kinh phi cho CBCC, NLD. Mirc khoán theo hoá don thrc tê nhu'ng tôi
cIa 1.000.000 dông/ngithi (CBCC, NLD phãi cung cap ho so kêt qua khám sue
khoé).
11.4. Ch d thanh toán tin nghi phép näm.
Ch d nghi phép näm và thanh toán tin nghi phép näm thrc hin theo
Thông tu sO 141/20 1 1/TT-BTC ngày 20/10/2011 cüa B Tài chInh; Thông tu sO
57/2014/TT-BTC ngày 06/5/20 14 cüa B Tài chInh süa dôi, bô sung mt so diu
cüa Thông tu so 141/201 1/TT-BTC.
* Dê dam báo không ánh hiróiig cong vic chung cia cc quan CBCC, NW
sap xêp thai gian nghiphép hcrp lj, hgn chê nghiphép nám vào thai diem tháng 1
và tháng 12 cia nám, tric tru&ng hQp cong vic riêng khOng the trI hodn du'Qc.
12. Ch d chi cho CBCC cr quan dirqc cu di dào tio, bi dtrong 2•
CBCC co quan duçic cp üy (cp huyn và tuang throng trâ len), co quan
cong doan có thâm quyên cu di dào tao, bôi throng trong nithc.
12.1. Dao tao, bi duOng ngn han (thôi gian khóa hpc dui 01 thang)
* Th&i gian là' 10 ngày tthxu6ng du'yc thanh loan
- Thanh toán theo ch d cong tác phi (bao gm tin tàu Xe, phi cp hru trü,
thuê chO nghi), trong do:
+ Tru'ô'ng hcrp ncri td chic
thanh toán tiên thuê chô nghi.
+ Trirông hcip
50.000/ngithi/ngây.

lop

lap

dâ bd trI ch nghi khOng thu tin thI không

top huá'n td chic tgi ma phwo'ng, ho trcr

- Thanh toán tin h9c phi, tài lieu theo phiu thu hoc hóa don tài chInh cüa
co quan to chuc lap h9c.
Theo Diu 8; Quyt djnh 191 1/QD-TLB ngày 19/12/2016 cüa Tng Lien doàn và Nghj quyét s6 181/2018/NQHDND ngày 14/12/20 18 cüa Hi dông Nbân dan tinh Kiên Giang.
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* Thôi gian Irên 10 ngày den dithi 01 (hang dwic thanh todn
- Thanh toán tin tàu xc 01 luqt di, v.
- H trq mt phn tin thuê ch nghi:
+ HQC trong tinh mz'c chi tó'i dci: 50.000 do'ng/ngitài/ngày.
+ HQC ngoài tinh mc chi tó'i dci: 80.000 dng/ngwài/ngày.
- Thanh toán tin h9c phi, tài 1iu theo phMu thu hoc boa &m tài chInh cüa
Ca quan t chirc hfrp h9c.
- H trçi chi phi di th'çrc t.p, nghiên ciru thirc t (nu co) theo chi'rng tü, hóa
dan cüa ca quan t chüc l&p h9c, nhung không qua 1.000.000 dôngllóp.
12.2. Dào tto, bi du5ng dài htn (thii gian khóa hçc tü 01 tháng tr& len)
- Thanh toán tin tàu xc di, v cho mt dqt t.p trung, nghi 1, Tk
- H trçi mt phn tin thuê ch nghi:
+ HQC trong tinh ml'c chi tô'i da: 50.000 dó'ng/ngwài/ngày.
+ HQC ngoài tinh mi'c chi ti da: 80.000 dng/ngw&i/ngày.
- H trçl tin hpc phi theo quy djnh cüa Chinh phü, tin tài lieu theo chuang
trInh dào tto. Mirc ho trq do Thu tnr6ng ca quan quyêt djnh và quy djnh trong quy
ché chi tiêu nôi bô cüa dan vj.
- H trq chi phi di thrc tap, nghiên ciru thirc t (nu co) theo chirng tü, hóa
dan cUa co quan to chüc lcp hcc, nhixng không qua 2.000.000 dOngll&p.
- H trq CBCC là flu: 100.000 dngIngi.thi/tháng.
- H trçi CBCC là ngui dântc thiu s: 100.000 dng/nguii/tháng.
*L ) .
- Không thanh loan nhfrng khodn chi ma Huyn üy, UBND huyn, ctl
quan, don vj to chá'c 1ôo h9c cia ho lrçr.
- Không chi hó' trçl các khoán l phi on thi, l phi thi dcu vào dó'i vó'i các l&p
dào tao.
- Nhimg n5i dung khác Co lien quan chê' dç3 dào tgo, bi du'&ng CBCC thy'c
hin Diêu 8, Quyêt djnh 1911/QD-TLD ngày 19/12/2016 cüa Tong Lien doàn và
Nghj quyêt sO 181/2018/NQ-HDND ngày 14/12/2018 cüa H5i dOng Nhân dan tinh
Kiên Giang.
- Thz 4w thanh, quyê't toán phái kern theo dcy dz van ban cá'p cO thdrn quyn
triu tc2p hoic ci'c di dào tçio, bOi dufing; kê hogch, chitong trInh khóa hQc; các
chth'zg tir hcip l cO lien quan.
13. Ché d chi phong trào
13.1. Ch d chi thành 1p cong doàn Ca s& và phát trin doàn viên.
- Chi in n, phát hành tài lieu truyên truyn thành lap cong doàn ca s&, phát
triên doàn viên (theo so luqng thirc tê, dam bâo hóa dan, chüTlg t1r thanh toán).
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- BM duöng cho CBCC duçic phân cong gp g nguYi sü diing lao dng,
ngi.thi lao dng ngoài giô' lam vic dê h'tthng dan, tuyên truyên phát triên doàn
viên, thành 1p cong doàn cci sâ 150.000 dOng/ngithi/ngày.
- Thanh toán cong tác phi cho CBCC duqc phân cOng lam vic theo quy djnh
hin hành.
- Chi bui 1 thành 1p cong doàn Co sO', gm: Chi khánh ti&, h trçl tin an,
nuO'c ung cho dai biu thrc hin theo chê d hi nghj do cci quan LDLD cap
huyn to chrc.
- Can cir vào khã nàng ngun kinh phi LDLD cp huyn, quy mô CDCS mOi
thành lip, chi h trçi nhir sau:
+ CDCS duO'i 15 doàn viên:

Mrc h trç tôi da 2.000.000d/dcin vj;

+ CDCS tr 15 dn duói 50 doàn viên: Mirc h trg ti da 3.000.000d/dan vj;
+ CDCS tü 50 doàn viên trO':

Müc h trc ti da 5.000.000d/&m vj;

13.2. Ch d chi khen thuO'ng.
* Nguyen tc chi tin khen thuâng.
- Dcin vi d nghj khen thu&ng, si.'r ding ngun tài chInh cOng doàn cüa don vj
d chi tiên thuO'ng kern theo danh hiu thi dua.
- Riêng di vO'i CO' thi dna, Bang khen cüa Tng LDLD; Car thi dua, Bang
khen cüa LDLD tinh do LDLD tinh chi tiên khen thrnmg.
- Bed vO'i nhU'ng cOng doàn co sO' có dithi 10 doàn viên, LBLD cp huyn h
trçi chi tiên khen thu&ng Giây khen cüa LDLD cap huyn, KST nim chuong vi sr
nghip xây ding to chirc Cong doàn.
* Mirc chi và ngun kinh phi khen thu&ng thuOng.
- Tin thu&ng kern theo danh hiu thi dua thirc hin theo quy djnh cüa Nhà
nuO'c và Hu&ng dan cüa Tong Lien doàn.
- Chi tin thuO'ng kern theo danh hiu thi dna hang nàm cüa t.p th& Ca nhan
trong coquan cong doàn nhu: Tp the Lao dng xuât sac; Tp th Lao dng tiên
tiên; chiên s' thi dna (cap toàn quôc, Tong LD, co sO'); lao dng tiên tiên,. . .chi tü
nguOn tài chInh cüa LDLD cap huyn.
- NguM h trV khen thuO'ng cho cOng doàn co sO' có duói 10 doàn viên tir
nguôn hoat dng phong trào cüa LDLD cap huyn (bang hInh thüc cap kinh phi h
trç cho cong doàn co sO').
13.3. Ch d t chüc các cuôc thi.
- Chi giái thuóig. Can cir tInh cht, quy mO cuc thi, quy djnh cüa Nhà nuO'c
('neu co), khá nang nguOn kinh phi cüa co quan. LDLD cap huyn quyed djnh müc
chi giâi thu&ng cho tp the, cá nhân dir thi.
- Chi h trg CBCC, NLD và doàn viên cong doàn 1uyn tp, tham gia các
cuc thi, hi diên,... mirc chi tôi da 100.000 dông/nguO'i/ngày.
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- Chi bi duOng ra d thi, dap an müc chi t& cIa 200.000 dng/1 b d thi,
clap an.
- Chi bi duô'ng Ban T chirc, Ban Giám khão, Trng tài , Thu k, Nhan viên
phiic vii:
100.000 dèrng/nguMlngày.
+ Thành viên Ban T cht'rc
200.000 dong/nguôri/ngày.
+ Thành viên Ban Giám khão, Tr9ng tài
100.000 dong/ngudIngày.
+ Thu k
70.000 donglnguèri/ngày.
+ Nhân viên phiic v11
* Tru'thig hcrp CBCC du'çxc phán cong vào nhiu ban cia hi thi, thI du'cic
ldnh mç5t m&c bOi du&ng cao nhdt.
- Các khoân khánh tit, cci si 4t chit phi.ic v1 hi thi (am thanh, ánh sang,
thuê mi.r&n 4n chuyên, bang rOn, c phuâng,...) chi theo thrc tê phát sinh, nhixng
phâi có dir trü kinh phi do Thu trumg co quan phê duyt trixâc khi thirc hin.
13.4. Di v9i chi hi thao CNVCLD, hi thi v ph bin giáo dic pháp 1ut:
Müc chi theo quy djnh hin hành cüa UBND tinh Kiên Giang.
A

P.

-

14. Che d9 chi hott c19ng xa hQl.
- Chi thàm hói, dng viên doàn viôn, CNVCLD tai các cong doàn co si gp
khó khän do bj tai nan lao dng, bnh nghê nghip, thiên tai, bnh hiêm nghèo,
thàm hOi thuong binh nhân ngày thuong binh lit s" müc chi tôi cIa
500.000dInguñ/lân (So lucing nguôi thäm hOi, m1c thäm hOi do Thu tru&ng Co
quan quyêt djnh).
- Länh ctao co quan di thäm hói, dng viên các don vj b di, cong nhân, viên
chirc, lao dng & biên gii, hãi dão, thäm trai thrnmg binh, trai tré mO côi... mirc
chi do Thu truing cci quan quyêt djnh nhung không qua 1.500.000 dOng/don vj.
15. Ch ct chi bão v ngirô'i lao dng.
Thirc hiên dt'ing theo Diêu 9, Quyêt djnh s 1911/QD-TLD ngày 19/12/2016
cüa Tong Lien doàn Lao dng Via Nam.
16. Ch d chi cong tác viên.
16.1. Các t.p th& cá nhân cO nhiu dóng gop, gillp di hoat dng cüa t chüc
cOng doàn và don vj duçc chi cong tác viên theo mi.Trc:
- Tx 100.000 clng dn 300.000 dng/cá nhân
- Tr 500.000 dng dn 1.000.000 dng/tp th
16.2. Di vâi cong tác viên, lãnh dao các Ban ngành, các don vj huyn, thành
phô thrning xuyên có quan h, giüp di, h trçr don vj trong trumg hçip m dau,
bnh tat, bj chêt ho.c có ngithi than (ti than phy mu, vçr hogc chng, con) ch&,
tuS' trng truO'ng hçip, Thu tru&ng co quan don vj quyt djnh müc chi thäm hOi,
phung viéng tôi da 500.000 dông/nguii/lan.
Trong tru?ing hçTp phâi chi cong tác viên müc cao hon Thu trtthng co quan
xem xét quyêt djnh.
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16.3. Chi chüc muing các dan vj nhân ngày 1 k5' nim nhu: ngày Nba giáo
Vit Nam, ngày Thây thuôc Vit Nam, ngày Báo chI Cách mtng Vit Nam..., müc
chi tôi da 500.000 dông den 1.000.000 dôngldcin vj.
17. Ch d chi bili dtr&ng hçp báo, gtp g phóng viên báo chI.
Chi h9p mit, gp gi phóng viên báo chI m1rc chi tir 300.000 dông den
500.000 dng/nguii/cuc.
Truing hcip chi müc cao han Thu trithng Co quan xem xét, quyt djnh.
18. Chê d chi di v&i CBCC trong co quan nghi hiru, chuyên cong tác.
- Chi tang qua cho CBCC trong Co quan khi nghi huu, müc chi ti da
3.000.000 dông/ngu?i.
- CBCC trong Co quan khi chuyn cong tác sang don vj khác chi t.ng qua téi
da 1.500.000 dOng/ngiRi.
- Các dng chI là US' viên Ban Chp hành, U5' viên US' ban Kim tra cong
doàn khi thOi tham gia Ban Chap hành, US' ban Kiêm tra chi tang qua tôi da
1.000.000 dônglngu?ii.
- Chi thäm hOi can b cOng doàn chuyên trách trong Co quan dã nghi htru
nhân djp ngày thành 1p Cong doàn và Tot nguyen dan, müc chi tôi da 300.000
dong/nguii/1ân.
- Chi thäm hOi CBCC trong Co quan dä nghi hu'u bj bnh him nghèo, mi.'rc
chi tôi da 1.000.000 dông/nguii/lân/näm.
- Chi phüng ving CBCC trong Co quan dä nghi hixu bj ch&, müc chi thi da
1.000.000 dông/ngui và tiOn mua hiiang, boa.
19. Chi hoit dng no'i chira thành 1p cong doàn co s&.
Can cir kinh phi cOng doàn thu dugc tü noi chua có tè chüc cOng doàn,
LDLD cap huyn xây dirng djnh müc chi chäm lo, bào v quyên lqi ngixñ lao
dng. Trong do:
- Chi bi duông can b cong doàn tham gia giãi quy& tranh chp lao dng:
Müc chi tôi da không qua 3 00.000 dông/01 v1i.
- Chi chäm lo cho ngi.thi lao dng:
+ Chi thäm hOi ngixYi lao dng m dau, thai san; tang qua l, T&,...: Mirc chi
tôi da không qua 500.000 dông/01 ngi.thi.
+ Chi trçi cp khó khän cho ngi.thi lao dng do tai nan lao dng, tai nan rüi ro,
thiêntai, bnh tt hiêm nghèo, hOa hoan gay ton that vO sic khOe hoc tài san: Müc
chi tôi da khOng qua 1.000.000 dông/nguèi.
20. Quãn iS', mua sm, sfra chfra tài san cong
20.1- Du tu XDCB, süa chtta, mua srn tài san
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Quân 1 xây dirng ca bàn, sCra chCta, mua sm tài san cUa các Co quan cong
doàn phài tuân thu trInh tir, thu tiic dâu tu; Thanhtoán, quyêt toán von dâu tu theo
quy djnh cüa pháp 1ut ye dâu tu XDCB và dâu thâu.
Khi thng hçip quy& toán vn dtu tu XDCB, mua sm tài san vao báo cáo
quyêt toán thu, chi tài chInh cong doàn cüa don vj vâi cong doàn cap trên, phãi
kern theo ho so quyêt toán dâu tu XDCB, mua sam tài san.
Di vâi cong trInh xây dimg co bàn, si'ra chüa CO mCrc du tu tCr 200 triu
dông tr& len phái có d%r toán, thiêt kê và báo cáo thâm djnh d toan trixóc khi thçrc
hin. Khi cong trInh hoàn thành phái dixçyc kiêm toán hoc thâm dnh quyêt toán
cüa co quan có chCrc näng.
Di vâi cong trInh xây drng ca bàn, sCra chEta có müc du tu tEr 50 triu dng
den dithi 200 triu dông phâi có ho so thiêt kê, dir toán, thâm djnh dir toán truOc
khi thirc hin, phê duyt báo cáo quyêt toán cong trInh hoàn thành sau khi ducyc
thâm dinh.
20.2- Mua sm cong ci, dirng c, sCm cha tài san nhO
Vic mua sm cong cv dung cv, sCm chüa nhO các loai tài san phãi có d nghj
mua sam, kern theo báo giá cüa 3 dan vj ban hang; trInh Thu tru&ng Co quan phê
duyt truâc khi thvc hin vic mua sam.
II- TO CHUC THC HIN
- Can cCr hirng dn nay d nghj LDLD c.p huyn diu chinh, b sung Quy
chê tiêu chuân, chê d, djnh mCrc chi tiêu ni b cüa Co quan d thirc hin.
- Ban Tài chInh Lien doàn Lao dng tinh có trách nhim huâng dn LDLD cp
huyn thvc hin dung các ni dung cüa huàng dan.
- Tiêu chun, ch d, djnh mCrc chi tiêu së diu chinh theo quy djnh cüa Nhà
nuâc và Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam (neu cO thay dM).
- Trong qua trInh thvc hin Co phát sinh khó khän, vuing mac, kjp thai báo
cáo, dê xuât Ban ThuOng vv Lien doàn Lao dng tinh (qua Ban Tài chInh) d duqc
giài quyet.I.9P?

No'i nhji- Các dlc UVBTV LDLD tinh;
- Các Ban LDLD tinh;
- LDLD huyn, CD ngành;
-LiruVP,BanTC.

BAN
CHAP HA H
LIEN DO N
LAO ON
TIN H
KIN GIAN

M. BAN THIf1NG Y
CHU T!CH

Tran Thanh Viet
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