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V/v thực hiện trích nộp  
kinh phí công đoàn 

Lạng Sơn, ngày 10 tháng 12 năm 2018 

                                                                           
Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh; 
- Liên minh Hợp tác xã tỉnh. 

 

Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã thực hiện khá tốt 
việc trích nộp kinh phí công đoàn theo quy định của pháp luật, tạo điều kiện 
thuận lợi cho các cấp công đoàn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, góp phần 
thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ quan, 
đơn vị, doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước 
chưa thực hiện nghiêm việc trích nộp kinh phí công đoàn theo quy định; một số 
chủ sử dụng lao động chưa nhận thức đúng về trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi 
khi thực hiện đóng kinh phí công đoàn. Vì vậy thu kinh phí công đoàn của các 
doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước kết quả chưa cao, cụ thể: Doanh nghiệp 
đã có tổ chức công đoàn đạt 50%, doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn đạt 
5%. Tỷ lệ thất thu kinh phí công đoàn bình quân hàng năm là 50% so với dự 
toán.   

Để thực hiện nghiêm túc Luật Công đoàn năm 2012; Nghị định số 
191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết về tài chính 
công đoàn; thực hiện trách nhiệm và bảo đảm quyền lợi của các tổ chức công 
đoàn, đoàn viên công đoàn các cấp trong việc xây dựng tổ chức công đoàn vững 
mạnh, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức 
chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức 
xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập và ngoài công lập, doanh 
nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc 
các nội dung sau: 

1. Các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, 
tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề 
nghiệp; đơn vị sự nghiệp công lập và ngoài công lập có trách nhiệm trích nộp 
kinh phí công đoàn mỗi tháng một lần cùng thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt 
buộc cho người lao động. Nguồn đóng kinh phí công đoàn được bố trí trong dự 
toán chi thường xuyên hàng năm của cơ quan, đơn vị theo quy định của pháp 
luật về phân cấp quản lý ngân sách Nhà nước. 

2. Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế thành lập, hoạt động theo 
Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư; Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã thành lập, 
hoạt động theo Luật Hợp tác xã không phân biệt đã có hay chưa có tổ chức công 
đoàn cơ sở có trách nhiệm trích nộp kinh phí công đoàn mỗi tháng một lần cùng 
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thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động. Khoản đóng kinh 
phí công đoàn được hạch toán vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ. 

3. Cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế có liên quan đến tổ chức 
và hoạt động công đoàn, văn phòng điều hành của phía nước ngoài trong hợp 
đồng hợp tác kinh doanh tại Việt Nam có sử dụng lao động là người Việt Nam, 
các tổ chức khác có sử dụng lao động theo quy định của pháp luật về lao động 
có trách nhiệm trích nộp kinh phí công đoàn mỗi tháng một lần cùng thời điểm 
đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động. Khoản đóng kinh phí công 
đoàn được sử dụng từ nguồn kinh phí hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị 
theo quy định của pháp luật. 

4. Riêng đối với các tổ chức, doanh nghiệp nông nghiệp, lâm nghiệp trả 
tiền lương theo chu kỳ sản xuất, kinh doanh đóng kinh phí công đoàn theo tháng 
hoặc quý một lần cùng thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao 
động. 

5. Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thuộc các loại hình trên thực hiện 
mức đóng kinh phí công đoàn bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo 
hiểm xã hội cho người lao động. Kinh phí công đoàn được gửi vào tài khoản tiền 
gửi của tổ chức công đoàn tại Kho bạc Nhà nước, ngân hàng. 

6. Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thủ 
trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp chỉ đạo, đôn đốc, 
kiểm tra việc thực hiện trích nộp kinh phí công đoàn đảm bảo theo đúng quy 
định hiện hành của Nhà nước. 

7. Kho bạc Nhà nước các cấp có trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát việc thực 
hiện trích nộp kinh phí công đoàn của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp 
nhà nước theo quy định. 

8. Liên đoàn Lao động tỉnh hướng dẫn các đơn vị thực hiện trích nộp, 
quản lý và sử dụng kinh phí công đoàn theo quy định; chủ trì, phối hợp với cơ 
quan Tài chính, Thuế cùng cấp kiểm tra, thanh tra việc thực hiện đóng kinh phí 
công đoàn của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; kiến nghị các cơ quan chức 
năng xử lý vi phạm pháp luật về đóng kinh phí công đoàn. 

UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị và các doanh 
nghiệp trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện. Quá trình thực hiện nếu có vướng 
mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Liên đoàn Lao động tỉnh để tổng hợp, báo cáo 
UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết./. 

Nơi nhận:                                                           
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- LĐLĐ tỉnh; 
- C,PVP UBND tỉnh, 
Các phòng ban, đơn vị trực thuộc; 
- Lưu: VT, KGVX, (LTT). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Hồ Tiến Thiệu 
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