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CÔNG ĐOÀN THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM 

CÔNG ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG 

VIỆT NAM 
______________ 

Số: 308/QĐ-CĐVNPT 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________

 

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2015 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Quy định tạm thời về phân cấp thu, 

 phân phối nguồn thu tài chính công đoàn 

 

BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM 

 

Căn cứ Luật Công đoàn năm 2012; Điều lệ Công đoàn Việt Nam; 

Căn cứ Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy 

định chi tiết về tài chính công đoàn;  

Căn cứ Quyết định số 112/QĐ-CĐBĐ ngày 04/02/2015 của Công đoàn Bưu 

điện Việt Nam về việc thành lập Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt nam; 

Căn cứ Quy định về phân cấp thu, phân phối nguồn thu tài chính công đoàn ban 

hành kèm theo Quyết định số 270/QĐ-TLĐ ngày 07/3/2014 của Tổng Liên đoàn Lao 

động Việt Nam;  

Căn cứ Quy định về phân cấp thu, phân phối nguồn thu tài chính công đoàn ban 

hành kèm theo Quyết định số 217/QĐ-CĐBĐ ngày 01/4/2014 của Công đoàn Bưu 

điện Việt Nam; 

 Theo đề nghị bộ phận văn phòng tài chính Công đoàn Bưu chính Viễn thông 

Việt Nam. 

QUYẾT ĐỊNH 

 Điều 1. Ban hành Quy định tạm thời về phân cấp thu, phân phối nguồn thu tài 

chính công đoàn. 

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2015. 

 Điều 3. Các bộ phận Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; Các công 

đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam chịu trách nhiệm 

thi hành quyết định này. 

 

Nơi nhận: 
- Như điều 3 (Để thực hiện); 

- Các đ/c UV BCH, UBKT;  

- Lưu TC, VT. Số AIS: 179983/ VBĐT. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

CHỦ TỊCH 

  

 

 

Bùi Văn Hoan  
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CÔNG ĐOÀN THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM 

CÔNG ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG 

VIỆT NAM 
______________ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________ 

 

 

QUY  ĐỊNH TẠM THỜI 

Về phân cấp thu, phân phối nguồn thu tài chính công đoàn 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 308/QĐ-CĐVNPT ngày 29/9/2015 

của Ban Thường vụ Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam) 

 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

 

 Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng. 

 - Quy định này quy định việc phân cấp thu, phối nguồn thu tài chính công đoàn 

giữa Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và công đoàn cơ sở trực thuộc. 

 - Đối tượng áp dụng là các cấp công đoàn trực thuộc Công đoàn Bưu chính 

Viễn thông Việt Nam.  

 

Điều 2. Nguyên tắc phân cấp thu và phân phối nguồn thu tài chính công 

đoàn. 

1. Nguyên tắc phân cấp thu 

- Tạo động lực khai thác nguồn thu, tạo sự chủ động trong sử dụng nguồn thu 

tài chính công đoàn phục vụ hoạt động của công đoàn các cấp. 

- Đơn vị được phân cấp thu phải thu đúng, thu đủ, kịp thời theo quy định của 

pháp luật, Tổng Liên đoàn LĐVN, Công đoàn Thông tin Truyền thông Việt nam và 

Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. 

2. Nguyên tắc phân phối  

- Nguồn thu để phân phối giữa công đoàn các cấp, bao gồm kinh phí công đoàn 

và đoàn phí công đoàn. Nguồn thu khác phát sinh ở đơn vị nào đơn vị đó được sử 

dụng. 

 - Đảm bảo công khai, minh bạch, tạo điều kiện cho công đoàn các cấp trong 

việc sử dụng có hiệu quả và tiết kiệm nguồn tài chính công đoàn. 
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Chương II 

QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CẤP THU TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN 

 

 Điều 3. Phân cấp thu kinh phí công đoàn 

 Kinh phí công đoàn do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng cho tổ chức công 

đoàn theo quy định của Luật Công đoàn và Nghị định của Chính phủ do Tổng Liên 

đoàn Lao động Việt Nam thống nhất thu.  

 Trên cơ sở được Công đoàn Thông tin Truyền thông Việt Nam phân cấp, Công 

đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam quy định về phân cấp thu kinh phí công đoàn 

như sau:  

1. Đối với công đoàn cơ sở trực thuộc:  

- Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam phân cấp cho công đoàn cơ sở 

thuộc doanh nghiệp Nhà nước (Doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước hoặc Doanh nghiệp 

do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ) trực tiếp thu kinh phí công đoàn của đơn 

vị, doanh nghiệp. 

- Đối với công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài Nhà nước (Công ty cổ phần, 

TNHH nắm giữ không quá 50% vốn điều lệ): Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt 

Nam trực tiếp thu kinh phí công đoàn của doanh nghiệp.  

2. Đối với tổ chức, doanh nghiệp chưa thành lập công đoàn cơ sở: Công đoàn 

Bưu chính Viễn thông Việt Nam trực tiếp thu. 

 

 Điều 4. Phân cấp thu đoàn phí công đoàn, thu khác 

 

 1. Phân cấp cho tất cả các công đoàn cơ sở trực thuộc thu đoàn phí công đoàn 

do đoàn viên đóng theo quy định của Điều lệ công đoàn Việt Nam và Hướng dẫn số 

258/HD-TLĐ ngày 07/3/2014 của Tổng Liên đoàn LĐVN. 

 2. Nguồn thu khác theo khoản 4 điều 26 Luật Công đoàn năm 2012 phân cấp 

cho đơn vị có phát sinh thu. 

 

Chương III 

QUY ĐỊNH VỀ PHÂN PHỐI NGUỒN THU TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN 

 

Điều 5. Phân phối nguồn thu tài chính cho công đoàn cơ sở trực thuộc  

1. Căn cứ tổng số thu kinh phí công đoàn và đoàn phí công đoàn của đơn vị, 

Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam quy định mức nộp cụ thể như sau: 

Công đoàn cơ sở trực thuộc giữ lại 65% tổng thu kinh phí và đoàn phí công 

đoàn và nộp về Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam 35% tổng số thu kinh phí 

và đoàn phí công đoàn, chủ động phân cấp nguồn kinh phí để lại cho công đoàn cơ sở 

thành viên đảm bảo cân đối và sử dụng có hiệu quả.  
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- Đối với các Công đoàn cơ sở có tổng thu kinh phí và đoàn phí công đoàn trên 

10 tỷ đồng giữ lại 70% tổng thu kinh phí và đoàn phí công đoàn và nộp về Công đoàn 

Bưu chính Viễn thông Việt Nam 30% tổng số thu kinh phí và đoàn phí công đoàn, 

đảm bảo kinh phí để lại cho công đoàn cơ sở thành viên tối thiểu bằng 55% tổng thu 

kinh phí và đoàn phí công đoàn.  

- Đối với các Công đoàn cơ sở có tổng thu kinh phí và đoàn phí công đoàn từ 5 

tỷ đến dưới 10 tỷ đồng giữ lại 75% tổng thu kinh phí và đoàn phí công đoàn và nộp về 

Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam 25% tổng số thu kinh phí và đoàn phí 

công đoàn, đảm bảo kinh phí để lại cho công đoàn cơ sở thành viên tối thiểu bằng 55 

% tổng thu kinh phí và đoàn phí công đoàn.  

2. Nguồn thu khác tại đơn vị, được để lại 100% để chi cho các hoạt động công 

đoàn cơ sở theo quy định. 

Điều 6. Đối với Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt nam 

 

Số thu của Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam được sử dụng: Nộp 

nghĩa vụ đối với Công đoàn Thông tin Truyền thông Việt Nam theo quy định; phục vụ 

chi hoạt động của Cơ quan Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; hỗ trợ kinh 

phí cho các công đoàn trực thuộc theo tình hình thực tế hoạt động hàng năm, hỗ trợ 

kinh phí đối với hoạt động các cụm công đoàn đảm sử dụng nguồn tài chính công đoàn 

có hiệu quả ở các cấp công đoàn. 

 

Điều 7. Phương thức nộp:  

 

1. Căn cứ dự toán được phê duyệt, Công đoàn cơ sở trực thuộc nộp về Công 

đoàn Bưu chính Viễn thông Việt nam 2 kỳ (6 tháng đầu năm nộp trước ngày 30/6 và 6 

tháng cuối năm nộp trước ngày 25/12). 

2. Chậm nhất 15 ngày sau khi báo cáo quyết toán được phê duyệt, công đoàn cơ 

sở nộp nghĩa vụ về Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.   

 

Chương IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

Điều 8. Trách nhiệm của Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam 

 

1. Quyết định nguyên tắc xây dựng dự toán, giao dự toán hàng năm; hướng dẫn 

công đoàn cơ sở trực thuộc thực hiện đúng quy định này 

2. Kiểm tra việc thu, phân phối, sử dụng, quản lý tài chính công đoàn theo quy 

định của các công đoàn cơ sở trực thuộc. 
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Điều 9. Trách nhiệm của Công đoàn cơ sở trực thuộc 

1. Ban Chấp hành (Ban Thường vụ) công đoàn triển khai thực hiện quy định 

này tại cấp mình và hướng dẫn công đoàn cấp dưới; chỉ đạo làm tốt công tác thu, quản 

lý và phân phối nguồn thu tài chính công đoàn. 

2. Chủ động đề nghị chuyên môn đồng cấp hỗ trợ  tổ chức bộ máy kế toán công 

đoàn và bố trí cán bộ làm công tác kế toán công đoàn. 

3. Tăng cường công tác kiểm tra, đặc biệt là kiểm tra đồng cấp để kịp thời 

hướng dẫn, chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại trong công tác quản lý tài chính công 

đoàn, chống lãng phí, đảm bảo sử dụng hiệu quả tài chính công đoàn được phân cấp. 

 

 

       TM.BAN THƯỜNG VỤ 

           CHỦ TỊCH  

 

 

 
 

 

      

 

            Bùi Văn Hoan 
 

 


