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Kiểm toán Nhà nước nhận xét tỷ lệ chi trực tiếp cho người lao động còn thấp (chiếm 46%) so
với tổng nguồn tài chính công đoàn được sử dụng trong các năm.

Công đoàn các cấp tổ chức “Tuần lễ ra quân” hướng dẫn cài Bluezone

Dấu ấn Tháng Công nhân đặc biệt của Công đoàn ngành Thông tin & Truyền thông

Gia đình nghèo xúc động với món quà của Công đoàn Bưu điện

 

Thu tăng nhanh, chi chưa “trúng”

Tại báo cáo kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công năm 2019 của Tổng liên
đoàn Lao động Việt Nam, Kiểm toán Nhà nước cho biết tổng thu tài chính công đoàn là hơn 20,2
nghìn tỉ đồng (đóng góp lớn nhất là khối sản xuất kinh doanh với gần 12,4 nghìn tỉ đồng, chiếm
69%). Còn tổng chi là hơn 14,5 nghìn tỉ đồng.

Theo báo cáo tổng kết thực hiện luật Công đoàn của Tổng LĐLĐ vào tháng 8 vừa qua, tổng thu tài
chính công đoàn trong 7 năm (từ 2013 đến 2019) là 100.353 tỉ đồng, trong đó đoàn phí công đoàn là
25.250 tỉ đồng, chiếm 25,1% tổng số thu; kinh phí công đoàn là 62.825 tỉ đồng, chiếm 62,6% tổng số
thu; ngân sách nhà nước hỗ trợ 332 tỉ đồng và các khoản thu khác là 11.946 tỉ đồng, chiếm 12,3%
tổng số thu.

Thu tài chính công đoàn trung bình mỗi năm tăng 12%. Tổng thu tài chính công đoàn năm 2019 so
với năm 2012 tăng 2,3 lần, trong đó thu kinh phí công đoàn tăng 2,57 lần, đoàn phí công đoàn tăng
2,26 lần, thu khác tăng 1,24 lần.
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Chi từ tài chính công đoàn còn nhiều bất cập.

Đối với việc sử dụng tài chính công đoàn, số tổng chi là hơn 14,5 nghìn tỷ đồng, trong đó chi lương
phụ cấp là hơn 2,6 nghìn tỷ đồng; quản lý hành chính là hơn 895 tỷ đồng; chi hoạt động phong trào
là hơn 10,7 nghìn tỷ đồng; chi sửa chữa mua sắm hơn 240 tỷ đồng, còn lại chi hoạt động các đơn vị
chưa thành lập công đoàn cơ sở.

Theo Kiểm toán Nhà nước, các cấp công đoàn còn phê duyệt một số nội dung chi vượt, chi chưa
đúng định mức quy định của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, chưa kiểm tra kiểm soát các nội
dung khi đưa vào quyết toán tài chính công đoàn. Một số khoản chi được đánh giá là chưa phù hợp,
hoặc chưa có quy định, đang thiếu về cơ chế chính sách. Nguồn tài chính công đoàn chủ yếu chi cho
hoạt động phong trào như đào tạo cán bộ, tuyên truyền, hội nghị hội thảo, tập huấn… hướng đến
đối tượng là cán bộ công đoàn chuyên trách các cấp.

Trong khi đó, nội dung chi thăm hỏi đoàn viên, lao động tại công đoàn cơ sở chi từ nguồn tài chính
công đoàn của công đoàn cấp trên có giới hạn về nội dung, định mức, đối tượng. Ví dụ, phải là đối
tượng khó khăn do bị tai nạn lao động, bệnh hiểm nghèo, thiên tai… chưa đa dạng về nội dung chi
như tại cấp công đoàn cơ sở theo Quyết định 1910 của Tổng liên đoàn.

"Điều này hạn chế tính chủ động của công đoàn cấp trên trong việc tổ chức các hoạt động chăm lo
cho người lao động", Kiểm toán Nhà nước nhận xét.

Dưới cơ sở thiếu tiền hoạt động, bên trên đem tiền gửi ngân hàng

 

Ngoài ra, khi xem xét số liệu quyết toán thu chi tại các cấp công đoàn, Kiểm toán Nhà nước nhắc đến
một bất cập là cấp công đoàn cơ sở không đảm bảo kinh phí hoạt động, không có tích lũy và không
có thu khác từ lãi tài chính công đoàn tích lũy, hạn chế các khoản chi chăm lo trực tiếp cho người lao
động.

Kiểm toán cho thấy tình trạng thiếu kinh phí hoạt động diễn ra phổ biến tại các công đoàn ngành và
một số công đoàn cơ sở.

Điều này dẫn đến ngoài 2% ngân sách nhà nước cấp cho kinh phí công đoàn, thì ngân sách còn phải
hỗ trợ 0,5% tổng thu kinh phí công đoàn cho hoạt động (số tiền hỗ trợ năm 2019 là hơn 61,7 tỉ
đồng); chưa kể hằng năm phải huy động nguồn đóng góp hỗ trợ của các cá nhân, tổ chức để thực
hiện hoạt động phong trào (Tháng công nhân, Tết sum vầy) hoặc thông qua các quỹ Mái ấm công
đoàn, Nguyễn Đức Cảnh...  

Thế nhưng, ở chiều ngược lại, các cơ quan công đoàn cấp trên cơ sở, liên đoàn lao động các tỉnh,
thành phố; Tổng LĐLĐ lại sử dụng kinh phí tích lũy chỉ để gửi ngân hàng có kỳ hạn, đầu tư, cho vay…

Theo Kiểm toán Nhà nước, đến cuối năm 2019, số tài chính công đoàn tích lũy là hơn 28,95 nghìn tỉ
đồng, chủ yếu tập trung tại cấp LĐLĐ tỉnh, thành phố và tương đương (chiếm 36% toàn ngành),
trong đó một số công đoàn có nguồn tích lũy cao hơn rất nhiều so với nguồn chi trong năm. Đơn cử,
Công đoàn giao thông vận tải tích lũy bằng 225% tổng chi.

Kiểm toán Nhà nước đánh giá việc sử dụng tích lũy cũng chưa đúng quy định và chưa có hiệu quả.
Theo Kiểm toán Nhà nước, các cấp công đoàn sử dụng chi từ nguồn tích lũy nhưng không lập dự
toán, không được công đoàn cấp trên có thẩm quyền phê duyệt dự toán, sử dụng chi thường xuyên
vượt 50% số dư tích lũy đến cuối kỳ năm trước không đảm bảo quy định. Một số cấp công đoàn sử
dụng nguồn tích lũy chưa hiệu quả do chưa cân đối giữa nguồn thu và nhiệm vụ chi nên gửi các
khoản tiền ngắn hạn hoặc không kỳ hạn (lãi suất thấp).

Hoạt động đầu tư góp vốn, mua cổ phần, liên doanh, liên kết, cho vay từ nguồn tích lũy còn chưa có
cơ chế rõ ràng, minh bạch, chưa quy định về thời hạn trả nợ, điều kiện ràng buộc và trách nhiệm trả
nợ cũng như không giám sát việc sử dụng vốn vay. Trong đó, Tổng LĐLĐ chủ yếu cho vay xây trụ sở
từ 2011 đến nay là 167,5 tỉ, nhưng chưa có giải pháp thu hồi.

 

Kiểm toán Nhà nước kiến nghị Tổng Liên đoàn lao động chấm dứt việc góp vốn thành lập
ồ ấ
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Chia sẻ | Gửi bình luận

Chủ đề : Công Đoàn An Sinh Xã Hội Người Lao Động Kiểm Toán Nhà Nước

Lương Bằng

Kiểm toán dự án BT Thủ Thiêm: Thiếu mặt bằng, chậm tiến độ
Kiểm toán Nhà nước cho rằng quá trình tổ chức thực hiện các dự án BT ở khu đô
thị mới Thủ Thiêm cơ bản tuân thủ các quy định pháp luật của Nhà nước và Hợp
đồng BT. Tuy nhiên, còn một số tồn tại, hạn chế. 

 

 
 

Đề xuất miễn đóng kinh phí công đoàn năm 2020

Đề nghị miễn đóng phí công đoàn, chậm nộp BHXH cho DN gặp khó vì dịch

 
Cảnh báo nhân viên ngân hàng 'dỏm' lừa
mở thẻ tín dụng
TÀI CHÍNH   09/09/2020 

Nhiều ngân hàng tiếp tục cảnh báo thủ đoạn mạo danh
nhân viên ngân hàng gửi thẻ tín dụng giả cho khách hàng
để chiếm đoạt tiền phí.

 
Ba ngày hoảng loạn, tín hiệu bất ngờ cho
Donald Trump
TÀI CHÍNH   09/09/2020 

Thị trường chứng khoán Mỹ lao dốc phiên thứ 3 liên tiếp với
nhiều cổ phiếu công nghệ tụt giảm hàng chục phần trăm.
Đây là một cú sốc với nhiều nhà đầu tư nhưng là cần thiết
cho thị trường và là tín hiệu tốt cho ông Donald Trump.

 
Người dân đóng thuế thu nhập cá nhân
nhiều hơn bất chấp Covid-19
TÀI CHÍNH   09/09/2020 

Mặc dù dịch bệnh Covid-19 gây tác hại lớn cho kinh tế, mức
giảm trừ gia cảnh được nâng lên song số thu thuế thu nhập
cá nhân 8 tháng qua vẫn tăng khá mạnh so với cùng kỳ năm
trước.

 
ể

doanh nghiệp và cho vay từ nguồn tích lũy tài chính công đoàn do hoạt động này gây thất
thoát kinh phí và không đúng quy định; chỉ đạo các cấp công đoàn xây dựng kế hoạch trung
hạn, dài hạn và phương án sử dụng nguồn tích lũy tài chính công đoàn hằng năm để sử
dụng có hiệu quả; tăng cường kiểm tra việc sử dụng vốn vay, có biện pháp thu hồi nợ. Đồng
thời, phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu, sửa đổi trình Chính phủ ban hành Nghị định
191/2013 sau khi sửa đổi luật Công đoàn theo hướng quy định hằng năm Chính phủ báo cáo
Quốc hội tình hình sử dụng tài chính công đoàn để đảm bảo công khai, minh bạch.

TIN LIÊN QUAN

KHÔNG THỂ BỎ LỠ
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