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BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2014- 2019 
 

A. CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN 

- Số Lao động theo quỹ lương đóng kinh phí công đoàn: 

+ Đầu kỳ: 204 người;  

+ Cuối kỳ: 181 người 

- Số đoàn viên đầu kỳ: 191 người          

- Số đoàn viên cuối kỳ:  170 người  

- Số cán bộ Công đoàn chuyên trách trong kỳ: 0 người  

- Số cán bộ Công đoàn không chuyên trách trong kỳ:  09 người 

- Quỹ lương đóng kinh phí công đoàn đầu kỳ: 8.092.000.000 đồng 

- Quỹ lương đóng đoàn phí công đoàn đầu kỳ: 8.092.000.000 đồng 

- Quỹ lương đóng kinh phí công đoàn cuối kỳ: 12.380.000.000 đồng 

- Quỹ lương đóng đoàn phí công đoàn cuối kỳ: 12.380.000.000 đồng 

B - CÁC CHỈ TIÊU THU, CHI TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN 

TT NỘI DUNG  SỐ TIỀN  

I - PHẦN THU                             -    

1 Đoàn phí công đoàn           458.066.778  

2 Kinh phí côngđoàn           917.408.897  

   - Thu khác tại đơn vị             76.469.000  

  Cộng Thu   1.451.944.675  

3 Nhận bàn giao tích lũy tài chính           39.223.350  

  TỔNG CỘNG THU   1.491.168.025  

II - PHẦN CHI                             -    

1 Lương, phụ cấp & các khoản đóng theo lương             50.231.600  

2 Quản lý hành chính             41.863.216  

3 

Hoạt động phong trào (bao gồm: khen thưởng, trợ cấp, 

ủng hộ, hỗ trợ du lịch và các hoạt động phong trào 

khác…) 

          843.731.815 

  Cộng chi 935.826.631 

4 
Kinh phí, đoàn phí và tiết kiệm chi 10% nộp CĐ Bộ 

TNMT 
          514.591.020  



  TỔNG CỘNG CHI   1.427.717.651  

III . Tích lũy tài chính cuối kỳ 
40.750.374 

C- VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH 
          Hàng năm lập kế hoạch dự toán tài chính theo đúng quy định của Ban Tài 

chính Công đoàn Bộ TN&MT, Lập báo cáo quyết toán tài chính công đoàn đúng 

thời hạn, theo mẫu biểu, quyết toán theo đúng mục và định mức thu, chi.  

       Thu công đoàn phí đầy đủ, nộp kinh phí công đoàn cho cấp trên đầy đủ 

đúng thời hạn. Xây đựng định mức chi phù hợp theo đúng quy chế chi tiêu nội 

bộ và gửi đến các công đoàn cơ sở thành viên. 

       Hàng năm, báo cáo quyết toán đều được Công đoàn Bộ TN&MT đánh giá 

là đơn vị thực hiện quản lý tài chính Công đoàn tốt, hồ sơ chứng từ đầy đủ, ngăn 

nắp dễ kiểm tra. 

      Tuy nhiên, việc thu công đoàn phí tại một số tổ còn chậm; đề nghị các tổ 

Công đoàn thu công đoàn phí nộp về thủ quỹ theo đúng thời gian vào đầu tháng 

thứ 3 từng quý. 
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