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HIJ'ONG DAN 
Till HANH iEu L CONG DOAN VlT NAM 

1. Hiring dn sir diing Huy hiu Cong doàn Vit Nam 

1.1. Huy hiu Cong doàn Vit Nam (sau day ggi t&t là Buy hiu Cong doàn) 
di.rqc s dimg thng nh.t trong hoat  dng cüa cOng doàn các cap, dáng màu sic, bô 
ciic nhu Huy hiu in trên Diu 1 Cong doàn Vit Nam. Doàn Chü tjch Tong Lien 

. , , A A A A doan co hucing dan rieng ye quy chuan mau sac cua Huy hiçu Cong doari. 

1.2. Nhüng trumg hcip b&t buc sü d%ing Huy hiu Cong doàn gôm: 

a. Dai hOi, hi nghj cOng doàn các cap; 

b. L kt nap  doàn viên, 1 thành 1p t chirc cong doàn, 1 k nim ngày 
truyn thng cUa ti chüc COng doãn Vit Nam; 

c. Tr%1 sr ho.c noi lam vic cüa cong doàn các cap. Trithng hqp không có trii 
si thI treo tai  phông lam vic cüa chü tjch cOng doàn; 

d. Van kin in thành sách cüa cong doàn các cp; 

d. The doàn viên cOng doân; 

e. Các cOng trInh, san phm, trang phic nh.n din Cong doàn Vit Nam. 

2. Bài hat truyn thng cüa Cong doàn Vit Nam 

2.1. Ten bài hat: "Hay hat len bài ca cong doàn", nhac và 1i cüa nhac s' 
Lê Tui Anh (co khuong nhac và Ru kern theo). 

2.2. Bài hat duçuc ci'r hành sau Qu6c ca tai  các nghi 1 chào cô cüa dai  hi, 
hOi nghj và các hoat dng khác cüa cOng doãn các cap. 

3. Bi tirqng và diu kiin gia nhp Cong doàn Vit Nam theo Diu 1 
Dieu lç Cong doan Viet Nam 

3.1. Di tung gia nh.p t chi.rc Cong doàn Vit Nam 

Ngui Vit Nam lam cong hrOng luong trong các don vj sir di1ng lao dng 
dang hot dng hçp pháp theo quy djnh cüa pháp lu.t Vit Nam, bao gOm: 

a. Can bO,  cong chirc, vién chüc, ngui lao dng dang lam vic trong các 
don vi sr nghip; co quan hành chInh nhà nuóc, ccu quan cüa to chüc chInh trj, 
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t chüc chInh tn - xã hôi, tt chüc chInh trj xã hi - ngh nghip, to chirc xã hi 
ngh nghip. D&i vOi ca quan xã, phu?ng, thj trân bao gm nhüng ngi.thi huàng 
li.rang, djnh su.t luong, phii c.p, dang lam vic trong Co quan hi dong nhan 
dan, ñy ban nhân dan, tO chi'rc chInh tn, to chüc chInh tn - xã hi cap xâ. 

b. Ngui lao dng lam cOng hu&ng luong dang lam vic trong các don vj, 
doanh nghip, hçip tác xA. 

c. Ngi.thi lao dng dang lam vic trong các van phông dai  din cña t chüc 
nuóc ngoài, t chirc quôc tê, to chüc phi chInh phü tai  Vit Nam. 

d. Nguñ lao dung tr do, hçp pháp thuc khu virc lao dng phi chInh thüc, 
nu có nguyen vpng, duçcc gia nhap Cong doàn Vit Nam và duçc sinh hoat theo 
hInh thirc nghip doàn co sâ. 

ci. Ngui lao dng dugc co quan có thm quyn ci:r lam di din quãn l 
phn vn cña Nba nuóc, dang giü các chüc danh lath do, quán l trong các dcm vi 
sir nghip ngoài cong lap, các doanh nghip ngoài khu vrc nhà nuc, khu virc có 
von d.0 tir nithc ngoài. 

3.2. Di tuqng không kt n.p vào t chüc Cong doàn Vit Nam 

a. Ngi.thi nrnrc ngoài lao dtng ti Vit Nam; 

b. Nguôi lao dng lam cOng tác quãn 1 trong các doanh nghip ngoài khu 
vrc nhà nucc, bao gm: ChU doanh nghip tu nhân, thành viên hqp danh, chñ tjch 
hôi dOng thành viên, thành viên hi dng thãnh viên, chü tjch cOng ty, chü tjch hi 
dng quãn trj, thãnh viên hi dng quân trj, giám dc hoac tng giám dc và cá 
nhân giü chüc danh quân 1 khác có thrn quyên nhân danh cong ty k kt giao 
djch cüa cOng ty theo quy djnh ti diu l cOng ty; 

c. Hiu tru&ng, vin trixOng; phó hiu tru&ng, phó vin tru&ng dugc üy 
quyên quãn 1 don vj ho,c k hçp c1ng lao dng trong don vj sr nghip ngoài khu 
vuc nhà nuóc. 

d. Xã viên trong các hçip tác xã nông nghip; 

ci. Nguii clang trong thii gian chap hành các hInh ph.t tü theo quyt djnh 
cüatôaán; 

3.3. Ngithi dang là doàn viên ho.c can b cOng doàn, khi chuyên sang dam 
nhim vj trI thuc dôi tuclng không két np vào to chüc COng doàn Vit Nam ti 
diem b, diem c miic 3.2 HuOng dn nay, thi throng nhiên thôi là doàn viên, thôi là 
can b cong doàn. Tnthng hqp có nguyen v9ng tiêp tVc  duc tham gia sinh hoat 
cOng doàn, do ban chip hành cong doàn co s xem xét cong nh.n là doàn vién 
danh dir. Nguoi la doan vien danh d co quyen va nhiem vi nhu doan vien cong 
doan th.r quyen bieu quyet cac cong vlçc cua to chuc cong doan, quyen ung cu, de 
ci:r, bâu cr dai  biu chInh thrc dir dai  hi cOng doàn c.p trên và các co quan lânh 
dao cüa to chüc cOng doãn. 



3.4. Khuyn khIch ngui Vit Nam di lam vic nuc ngoài theo hçip dng, 
ngu?i nithc ngoâi lao dng hqp pháp tai  Vit Nam, tham gia các hInh thrc tp hçip 
cüa t chirc Cong doô.n Vit Nam nEar sau: 

a. Ngu&i Vit Nam di lam vic a nithc ngoài theo hçip dng, trên ca sei quy 
djnh cUa lust  pháp quôc gia s& ti cho phép thI lien kêt dê hInh thành hi ho.c câu 
lc b cüa nguài lao dng Vit Nam, duçic Cong doàn Vit Nam h trci cung cap 
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thong tin ye cac van de lien quan den quyen cua ngiirn lao dçng, cac hrnh thuc bao 
v, tir bào v quyn lçii cüa nguai lao dng Vit Nam a nu&c ngoài; Thông tin ye 
Cong doàn Vit Nam và chuong trmnh hqp tác cüa Cong doãn Vit Nam vai to 
chic cong doàn nuac sa tai (nu co) trong vic h try, bão v quyên li nguai lao 
dng Vit Nam lam vic ó nuic ngoài theo hçip dng... 

A

b. Nguii rnthc ngoài lao dng hçp phap tai  VietNam hInh thành cac câulac 
b9 de to chuc cac hoat  d9ng xa h91, tu thiçn, hoat  dçng quan chung, duçc Cong 
doàn Vit Nam h trg tham gia các hoat  dQng van hóa, van ngh, the thao, các 
chucmg trInh tir thin, cac phong trao thi dua do cong doàn phát dng; dixcic dng 
viên, thàm hôi, h trq khi có kho khàn vuOng mac ho.c khi có dê nghj cUa cong 
doàn quc t có quan h hgp tác vâi Cong doàn Vit Nam. 

4. Thu tic gia nhp Cong doàn Vit Nam và chuyn sinh hot cong 
doàn theo Diêu 3 

4.1. Thu tVc  gia thp Cong doàn Vit Nam 

a. Nguai gia nhap  cong doàn phâi tan thành Diu l Cong doàn Vit Nam; 
Co don xin gia nh.p COng doàn Vit Nam, don phâi có chü k cüa nguai vit don 
(bao gm chft k2 din tü). Trtthng hçip don cüa tp th nguri lao dng phãi có chtr 
k cüa tirng nguOi lao dng. 

b. Nui dA có cong doãn Co sâ, nghip doàn co sa (sau day gçi chung là cOng 
doàn Co sä), ban chap hành cong doàn Co sâ nhn don, xem xét, quyêt djnh kt np 
và to chüc 1 kêt nap doàn viên. 

- Trong bui l có th ci'ing lüc kt nap nhiu doàn viên; nhfrng nguai dugc 
kêt nap  phâi có mt tai  buôi l (frr tru&ng hqp v.ng có l do chInh dang), cOng 
doàn Co sâ cOng bô quyt djnh kát np doàn viên, trao quyt djnh và trao the cho 
doàn viên Cong doàn (nki co). 

- NhfIng don vj có dông doàn viên, ban chap hãnh cong doàn co sr có th u' 
quyén cho cong doàn Co so thành viên ho.c cong doàn b phn, nghip doàn b 
phn (g9i chung là cOng doãn b phin), t cong doàn, tO nghip doàn (gpi chung là 
tO cong doàn) trirc thuOc  to chuc l kêt nap  doãn vien. 

c. Noi chua cO cOng doàn co sO 

- Ngithi lao dng np don xin gia nh.p cong doàn cho cong doãn cp trén 
noi gãn nhât hoc ban vn dng thành 1p cOng doãn Co sO (nêu co). 
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+ Tnthng hqp np don cho cong doân cp trén trirc tip Co si: Trong vOng 
15 ngày, k tü ngày np don, cong doàn cp trên phãi xem xét, quyêt djnh vic kêt 
np ho.c không kt nap doàn viên và giói thiu noi sinh hoat cho doan viên khi có 
quyt dnh k& nap. 

+ Trumg hçip ngithi lao dng np don cho ban vn dng: Trong thii gian 15 
ngày k tr khi np don, nu nai nguii lao dng có don xin gia thp cOng doàn, 
chua dü diu kin thành 1p cong doàn co s& thi ngui lao dng có quyn chuyên 
don len cong doàn cp trên xem xét, quyt djnh két nap doàn viên và duçic gii 
thiu sinh hoat tai cong doàn co sti g.n noi doàn viên dang lam vic nh.t, cho. den 
khi cong doàn co sâ tai  noi lam vic dugc thành lip. 

- Tnr?ing hçp có dü ngui lao dng lien kt thành l.p cong doàn cosâ theo quy 
dj.nh, thI ban vn dng t chüc dai  hi thành 1p cong doàn Co s& và dê nghj cong 
doãn c.p trên cOng nhn theo quy djiih tai  Mçic 12.1 và 12.2 ccia Hrnng dan nay. 

d. Vic kt nap lai  doàn viên cOng doàn: Doãn viên dà ra khOi t chüc ôOng 
doàn, nêu có nguyen v9ng gia nhp lai  tO chirc Cong doãn Vit Nam phãi có don 
xin ra nhâp lai gui cong doan co so noi lam viec Ban chap hanh cong doan co so 
Co trach nhiem xem xet, tham dnh neu du dieu kiçn thi de ngh cong doan Cap tren 
trixc tip quyt dnh kt nap 

lai• 

4.2. Sü dimg the doàn viên cOng doàn trong CáC trithng hçip sau: 

a. Biu quyt tai dai hi, hi nghj cUa t chüc cOng doàn khi c.n thit. 

b. Xu.t trinh the doàn vien khi: Chuyn sinE boat cong doãn; tham gia các 
hoat dng do cOng doàn t chic (khi co yéu câu); can tu van, giuip do' cUa cOng 
doàn các cap. 

c. Xut trInh the doàn viên vi cong doãn c.p trén d dirge tham gia sinh 
hoat tam  thai khi nai lam vic chua có t chirc cong doàn, t chirc cOng doàn nai 
lam vic bj giái th hoc trong thôi gian nghi vic do châm düt hçip dông lao dng 
chua tim ducic viêc lam. 

d. Sir dung the doàn viên d dugc huâng u'u dài khi sü ding djch viii tir các 
thit ch cong doàn, các hInh thüc lien kt, hqp tác khác cüa cong doàn. 

4.3. Cong tác quãn l doàn viên cong doàn 

a. Doàii viên cong doàn dirge quãn 1 thông qua the doàn viên, do Doãn Chü 
• A • . . 9 A • 1 - . A A A 

t!ch Tong Lien doan thong that quan ly ye phoi the, ma so the, phan cap cho lien 
doàn lao dOng  tinh, thãnh ph, cong doàn nganh trung i.rong và. tuong duong thirc 
hiên in the doàn viên. 

b. The doàn vien dugc trao trong bui l kt nap  hoc sau khi dirge kt nap 
vao t chüc Cong doàn Vit Nam. Doàn viên nhan the phâi thrc hin dung nguyen 
tc sü ding the doàn viên, khi mt ho.c hông phái báo ngay vi cong doàn Co 

noi dang sinh hoat  d dirge cap lai  hoc dôi the doàn viên. Khi phát hin the doãn 
viên giâ phái báo cáo kjp thxi v&i cong doàn co so' hoc cong doàn cap trén. 
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c. Doàn viên ra khôi t chüc cong doàn, bj khai trr khói t chirc cOng doàn 
thI cong doãn ca s& ncii doàn viên cOng doàn dang sinh hot hoc cOng doàn cap 

trên xóa ten trong danh sách dioàn viên. 

4.4. Thu tiic chuyn sinh hot cOng doàn 

a. Khi chuyn ncii lam vic, doàn viên xut trInh the d ducic sinh hot cong 
doàn ti noi din. Trithng hçip doàn vién chua diiçic cap the, cOng doàn co sà ncii 
doàn viên cong doàn chuyn di Co trách nhim cap giy gii thiu chuyên sinh hoat 
cong doàn cho doàn vién. 

b. Tri.r&ng hqp noi doàn vien lam vic chua có t chüc cOng doàn thI doãn 
vien lien h vâi cong doàn cap trên trirc tiêp cci sâ nai gân nhât theo dja giói hành 
chInh dê duçc huing dan, giáp dä tip tic sinh hot cong doàn. 

5. Can b cong doàn theo Diêu 4 

5.1. Can b cOng doàn bao gm: T truOng, t phó cOng doàn, üy viên ban 
chap hành cong doàn các cap; üy viên üy ban kiêm tra cOng doàn các c.p, thành 
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vien cac ban quan chung cua cong doan cac cap thong qua bau cu hoac  cap cong 
doàn Co thâm quyên chi djnh. Can b, cong chüc lam cOng tác chuyên môn, nghip 
vi trong to chirc b may cüa cong doàn các cap. 

5.2. Quàn l can b cOng doàn 

- Can b cong doãn chuyên trách và khOng chuyên trách do t chuxc cOng 
doàn ra quyt djnh cOng nhn (theo phân cp di vii trng cp cong doàn). 

- Can b Cong doàn chuyên trách hu&ng luong tr ngun tài chInh cong doãn do 
A A P A P P P A A A 

cong doan trirc tiep quan ly, th%rc hin chinh sach can b9 theo quy dinh  ye phan cap 
quãn l can b cüa Dàng và cUa Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam. 

- Can b cong doàn chuyên trách không hxàng lucmg tü ngun tài chInh 
cOng doàn và can b cOng doàn không chuyên trách thI vic quãn 1 và thrc hin 
chInh sách can bO do t chüc cOng doàn và dcin vj, doanh nghip ciing phi hçp 
thc hin theo nguyen täc: Dan vj, doanh nghip thrc hin trà lucing, náng ngch, 
b.c hrmg và các chê d, chInh sách quán l can b theo quy djnh chung cüa don 
vj, doanh nghip. COng doàn cap trên chi dao,  kiêm tra, huóng dn ye nghip vi và 
ni dung ho,t dng cOng doãn; giám sat viêc thuc hiên chInh sách dOi vâi can bô 
cong doàn theo quy djnh cüa pháp 1ut và thc hin ch d phi cp theo quy djnh 
cUa TOng Lien doãn Lao dng Vit Nam. 

5.3. Ngithi giU chüc vi lãnh dao,  quán l là ngithi dai  din chü doanh nghip 
ho.c nguYi duçxc quyên k hçp dng lao dng trong các doanh nghip ngoài khu 
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vrc nha ni.rcic; nguoi giu chuc vi tong giam doe, giam doe doanh nghiçp nha niroc, 
thU trithng CC ca quan hành chinh, don vj sir nghip khu vijc nhà nuóc, khOng 
duçic kiOm nhim chirc vii chU tjch cOng doàn CO SO. 
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6. Di hçi cong doan cac cap theo Dieu 8 

6.1. Di vói cong doàn co sâ, cong doàn Co sà thành viên, cong doàn b 
phn và to cong doàn 

a. Nhim k' cUa cong doãn co si theo nhim kr cüa cong doàn c.p trên trirc 
tiêp quãn 1, chi dao. 

Di viii cOng doan cci so mth thành lip, thôi gian kt thiic thim k' theo 
thi gian cüa cüa cong doàn cp trên trirc tiêp. Tru?mg hop khi cong doàn Co s 
dirçic thành 1p ma thii gian kt thüc nhim k cüa cOng doãn cp trên trijc tip 
con duói 18 tháng thI nhim cüa cOng doàn co sc thirc hin theo nhim k' k 
tiêp cüa cong doàn cap trén trrc tip. 

Vi dy: nhim k' cüa cong doàn cp trén trrc tip là 2018 - 2023, nu cOng 
doàn Co s& thành 1p näm 2019, nhim kS'  cüa cOng doàn cci s& së là 2019- 2023; 
tuong tsr, nu thành 1p näm 2020, nhiêm ki së là 2020 - 2023; nêu thành 1p cui 
nãm 2022 nhiêm k' se là 2022 - 2028. 

b. Cong doãn cci s thành viên, cOng doàn b phn (nu co) to chüc di hi 
theo nEim k' cüa cOng doàn co s&; tO cong doàn (neu co) tO chüc hi nghj toàn 
the doàn viên dé thirc hin các thim v1i theo kê hoach di hi cüa cOng doàn Co s 
va b,u to trumg, tO pho cong doan Truong hop khuyet tO tn.rong, tO pho cong 
doan, ban chap hanh cong doan co so chi dao  to cong doan to chuc h9l ngh toan 
the dê bâu bô sung. 

6.2. Cong doàn c.p trên duçc diu chinh nhim kS' dai hi cong doàn cp 
duâi trong các tru0ng hop sau: 

a. Cong doàn cp trên kéo dài hoc rut ngn nhim kST dai  hi d phü hop 
tiên d d.i hi cong doàn các c.p theo k hoach di hi Cong doàn Vit Nam. 

b. Cong doàn c.p trên mâi thành lap, sap nh.p, hop nh.t, sp dn k' dai  hi 
ln thir nhât ma cOng droàn cp duâi dã dü nhim kS' dai hOi 5 nm. 

c. Cong doàn cp duéri mâi thành lip, sap nhp, hop nht, t chüc di hi 1n 
thu nh.t chua dü nhiêm k' 5 näm. 

d. Cong doàn c.p duâi t chüc dai hOi sau thOi gian hoat  dQng cüa ban ch.p 
hãnh lam th&i theo quy djnh ti dim b khoãn 1 Diu 11 Diu l Cong doãn Vit 
Nam, chua dü thim k' 5 näm. 

•6.3. Cách tInh thu tx k' dai  hi cong doãn các c.p 

- Di vi t chi.'rc cOng doàn dai  hi sau khi chia tách, duçc k thua nhim 
k' truâc khi chia tách. 

- Di vOi th chiirc cOng doàn d.i hi sau,  khi sap nhp, hop nhât, nêu giü 
nguyen ten gi cüa tO chiic cOng doãn nào thI tiêp tVc  kê thira nhim kS'  trucc cüa 
t chüc cOng doãn do, nu có ten gi mói thI d.i hOi  sau khi sap nh.p, hop nhât, 
duac tInh là thim kS'  thi.'r nhât. 
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- Di vri cong doàn cc si do có sir thay di v mô hInh t chüc duqc nãng 
c.p thành cong doàn cp trên tr%rc tip co so', hoc cong doàn cap trên trirc tiêp Co 

so' ha cap thành cong doàn co so' thI dai  hii sau khi nâng cap, ha cap duçc kê thira 
nhim k' truóc khi nâng cap, ha c.p. 

6.4. Dai  hôi  dai  biu và dai hôi toàn th dioàn viên 

a. Di ttrclng t chrc dai  hi  dai  biu 

- Cong ctoàn cp trén trrc tip co so' tro' len. 

- Cong doàn co so', nghip doàn cci so' có tr 200 doàn viên tro' len. 

- Cong doàn co so', nghip dioàn cci so' có duOi 200 doàn vien nhung hoat 
dng phân tan, luu dng, khó khãn trong vic t chirc dai  hi toàn the thI co th t 
chirc diai  hi  dai  biêu khi dugc cong doãn cap trén trirc tiêp dong . 

b. Di tuçYng t chüc dai  hi toàn th doàn viên 

- Cong doàn cci so', cOng doàn co so' thành viên, cong doàn b ph.n có dithi 
200 doàn viên. 

- Tri.ro'ng hqp có ti'r 200 doàn viên tro' len, vic t chirc dai  hi toàn th doàn 
viên do ban chap hành cong doàn co so' quyêt djnh ho.c khi có qua mt ph.n hai 
(1/2) doàn viên dng daihi  toàn th. 

- Truo'ng hçip cn thit, cOng doàn cp trên triic tip có quyn chi djnh cOng 
doàn co so' to chirc dai  hôi toàn th doàn viên. 

c. Dai  hi, hi nghj trçrc tuyn 

- Nhüng cong doãn cci so' hoat dng trên dja bàn nhiu tinh, thành ph, nu 
chuãn bj tot các diu kin ye cong ngh thông tin và than lirc diiu hãnh, phc vii, 
có the to chrc dai  hi, hi nghj cong doàn trijc tuyên, khi dixçic sir dng cüa cong 
doân cap trên trirc tiêp. 

- Vic t chüc dai  hi, hi nghj cong doàn tnrc tuyn phãi dam bão thirc hin 
dung các nguyen tc cüa tO chüc cOng doàn; khuyên khIch các cong doàn co so' có 
dOng doàn viên tO chüc dai  hi toàn th doàn viên, khi duçc tin hành theo hmnh 
thirc dai  hi trirc tuyn. 

- Vic b&u co' o' dai  hi,  hOi  nghj trirc tuyn thirc hin theo Miic 8 cüa Huo'ng 
dn nay. 

6.5. S lucmg dai  biu chInh thüc dr dai  hi 

S lucing di biu chmnh thüc clr dai hOi cong doàn các c.p do ban chp hành 
cOng doàn c.p triu tp quy& djnh cn eli vào s luqng doàn viên, s lucmg cong 
doãn co so', nghiêp doàn co so' va diu kin ci the cüa don vj, nhu sau: 

a. Dai hOi dai biu cOng doàn co so', nghip doàn co so' dugc triu tp không 
qua 150 dai  biêu; cong doàn co so', nghip doàn co so' có tir 5.000 doàn viên tro' len 
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không qua 200 dai  biu (trir cong doàn co s0, nghip doãn co s duqc phép tO chi'rc 
A. ' . . .z 

di h9l toan the theo quy dnh tal  diem b, miic 6.4 cua Hucing dan nay). 

b. Di hQi cong doàn cp trên trrc tip cci sâ khOng qua 200 di biu. Nth Co 

trên 80.000 doãn viên hoc quân l trrc tip trén 300 cong doãn cci sO', có the thng 
them nhimg không qua 300 d.i biu. 

c. Dai  hi cong doàn tinh, thành ph& cong doàn ngành trung uong 

- Co duói 80.000 doàn viên: KhOng qua 250 di biu. 

- Co tir 80.000 doànviên dn dirài 100.000 doàn viên: Không qua 300 di biu. 

- Co tir 100.000 doãn viên dn 3 00.000 doàn viên: Không qua 400 diai biu. 

- Trên 300.000 doàn viên: KhOng qua 500 dai  biu. 

d. Dai  hi cong doàn tng cOng ty trirc thuc Tng Lien doãn: Không qua 
300 dai  biêu. 

d. S lucmg di biu friu tp du Dai  hi COng doàn Vit Nam do Ban ChAp 
hành Tng Lien doàn quyt djnh. 

e. Không triu t.p s hrcmg dai  biu chInh thüc thAp hcm mt phAn hai (1/2) 
so krcmg quy djnh ti dim a, diem b, diem c, mic 6.5 cüa Huóng dn nay. Truing 
hop can tang so hiqng di biu chInh thi'rc vucit qua quy djnh tai  Huing d.n nay thI 
phãi duçic cOng doàn cap trên trirc tip dong , nhi.rng không dugc vuçlt qua 10%. 

6.6. Diu kin, tiêu chuAn di biu chInh thüc dir dai  hi 

a. Phái là doán viên cOng doàn, dang tham gia sinh hoat trong tt chO'c Co sO' 
cüa Cong doàn Vit Nam. 

b. Uy viên ban chAp hành duong nhim trong nhim k' có tham d trên 50% 
so kSr  h9p, kê tir khi di.rcic bâu vào ban chap hành cong doàn cüng cap. 

c. Nguii không bj bác tu each dai  biu theo quy djnh t?i  khoãn 4, Diu 8 
Diêu 1 Cong doàn Vit Nam. 

d. Ngi.rii duc giói thiu d bu cit hoc chi djnh là di biu chInh thirc dr 
di hOi,  hi ngh di biêu cOng doàn cAp trOn, phâi có them các diu kin, tiêu 
chuãn sau: 

- Co diu kin, khã nang tham gia xây drng nghj quyt dai  hi, hi nghj 
cong doàn cAp trén va truyên dat, trin khai thirc hin nghj quyt di hi, hi nghj 
cong doàn cap trên a cong doàn citng cAp và cAp di.thi. 

- Duçic chi djnh hoc dugc dai  hi, hi nghj cOng doàn cAp duO'i b.0 theo 
dung quy djnh cüa Diêu l COng doàn Vit Nam. 



d. Mt s tru&ng hap thay dti dai  biu: 

- Vic chuyn dai  biu dv khuyt thành dai  biu chInh thüc do ban ch.p 

hành cong doán cp triu tp dai  hti, hi nghj quyt djnh khi có d ngh cUa Cong 

dioan cap durn. 

- Trithng hqp dã b,u dai  biu, nhung có quyt djnh chia tách cong doãn cp 

do thành mt s cong doàn mth, thI cong doàn cp triu tp di hi có th quyt 

djnh cho b.0 b sung dai  biu & cong doàn mói chia tách chi.ra có dai  biu nu s 

lucmg dai  biu chua dat  müc ti da theo quy djnh). 

- Tru&ng hop dä b.0 dai  biu, nhung do yêu cAu chia, tách, cOng doàn do 
duqc v trrc thuc cong doãn c.p trên mói, nu cong doàn c.p trên mói chua tin 

hành dai hôi thI có trách nhiêm triêu tp s dai  biu cüa cOng doàn mói chuyn ye 

và dugc tang dai  biu triu tp so vâi k hoach. 

- Tru&ng hap dã bu dai  biu, nhimg có quyt djnh giãi th cong doàn cap 

do, thI cac dai  biu &rçYc b.0 không cOn là dai  biu chInh thirc di dir dai  hi cong 

doàn cp trên. 

- Các truOng hap thay di di biu chinh thüc dir dai  hi,  hOi  nghj phái 

duçic th hin trong báo cáo cüa ban thm tra til each dai  biu  dai  hQi. 

6.7. Trinh tr ni dung chInh cüa dai  hi cong doàn các cp duo'c tin hành 

theo quy trInh sau: 

- Chào c& (Quc ca và Bài hat truyn thong cüa Cong doàn Vit Nam) 

- B.0 doàn chü tjch, doàn thu k, ban thm tra tu each dai  biu. 

- Tuyên b l do, gi&i thiu dai  biu, din vn khai mac. 

- Thông qua chuang trInh, quy ch lam vic cüa dai  hi. 

- Báo cáo thm tra tu cách dai biu. 

- Báo cáo tng kt nhim k' và phucing huàng nhim kS'  t&i. 

- Thão luân các van kiên cüa dai hôi. 

- Phát biu cüa dai  din cong doãn cp trên, c.p u' dáng, chInh quyn, 

chuyên mon. 

- T chirc bu ccr theo quy djnh. 

- Thong qua ngh quyet dal  hçi. 

- Din van b mac 

- Chào c&. 
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6.8. Nhim vi, quyn hn cüa Ca quan triu t.p và diu hành dai  hi 

a. Ban chp hành cong doàn cp triu tp dai  hi 

- Chju trách thim xây dimg van kin, chuong trInh lam vic cüa dai  hi; d 
kin s luong, ca cu, thành phân va danE sách doàn chü tjch, doãn thu k, ban 
thâm tra tix cách dai  biu, trInh dai  hi thào 1un, thông qua bang biêu quyêt giG tay 
theo da s (co th biu quyt thông qua mt lan cã danh sách ho.c biêu quyêt 
thông qua ti'rng nguôi). Trithng hçip có da s kin không tan thành mOt  hoc mt 
sthanh viên ducic gicn thiêu tin ban chap hành cap triêu tap dai hôi trmh lai du 
hen cci cau de xin y kien dai  h9l ho?c lay y hen da hçi gioi thieu nguoi khac bo 
sung và dai  hi thông qua b.ng bik quyt gici tay. 

- Xem xet, giai quyt va cung cap ho so dai biêu cho ban thãm tra tu each 
dai bieu, ket qua giai quyet khieu ni, to cao hen quan den dai  bieu. 

b. Doàn chü tich dai hOi 

- Doàn chü tjch di hi là cci quan diu hành các cong vic cüa dai  hi. 

- Thành viên doàn chü tjch là di biu chInh thüc cüa dai  hôi. Truông hgp 
can thiêt có th m?yi dai  biêu khách mi tham gia doàn chü tjch vói tu each là thành 
viên danh dir. S luqng thành viên danE dii tham gia dioãn chü tjch dai  hi không 
qua mt phân nàm (1/5) tong s thành viên doàn chü tjch. 

- Doàn chü tjch di hOi  diu hành cong vic cüa d.i hQi theo nguyen t.c tp 
trung dan chü, quyt djnh theo da se', có thim viii, quyn hn: 

+ Phãn cong thành viên diu hành cong vic cUa dai  hi theo chucing trInh, 
quy ch lam vic dà duçic di hOi  biu quy& thông qua, chun bj ni dung d di 
hOi thào lun, biêu quyêt theo da so. 

+ Diu hành cong tác nhân sr và t chi'rc b.0 ci'r ban chp hành khóa miii, 
bâu cü dai  biu dr dai  hi cong doàn cp trén (nu co). 

A A I A • .h . . A , A 
+ Nhn bien ban hem phieu va phieu bau da niem phong tu ban bau cu de 

bàn giao cho ban chap hãnh cong doãn khoá mói. 

+ Chi djnh triu t.p viên kS'  hçp thu nh.t cüa ban chap barth sau khi Cong b 
két qua bu cCr ban chap hành cong doãn. 

+ Giài quyt các v.n d lien quan dn di biu chInh thüc dr di hi phát 
sinE sau khi biu quyêt tu each dai  biêu. 

c. Doànthukdaihi 

- Thãnh viên doàn thu k phãi là dai  biu chInh thüc cüa di hOi,  do d.i hi 
bâu ra bang hInh thüc biêu quyt s hzqng và nhân s1r, theo danh sách do ban ch.p 
hành cp triu t.p di hi giói thiu. 

- Doàn thu k có nhim vii: Ghi biên bàn tng hçip kin thào lu.n, dr thào 
các van ban kt lun, nghj quyt cUa di hi; tiêp nhn, quãn l và phát hành tài 
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1iu lien quan dn dai  hôi theo su chi do cüa doàn chU tjch dai  hi; thu nhn, bâo 
quail vã gui doàn chü tjch dai  hi d.y dü ho sa, van kin chInh thi.'rc cüa dai  hi. 

- Doân thu k chiu trách nhiêm truâc dioàn chü tich dai  hôi v nhim v'i cüa 
thu k; tnthng doàn thu k (n&i co) chju trách thim phãn cong nhim vi cii th 
cho các thành viên. 

d. Ban thm tra tu each dai biu 

- Ban thm tra tu each dai  biu do d?i  hi bu ra bang hInh thirc biu quyt. 

- Ban thm tra tu cách dai biu có nhiêm vu: 

+ Nghiên ci'ru các tài 1iu v dai  biu  dai  hi do ban ch.p hãnh cp triu tp 
dai hi cung cp. Can cü vào tiêu chuan di biêu và các quy djnh, nguyen täc cüa 
Diu 1 Cong doàn Vit Nam d xem xét tu cách dai  biêu. Tong hp, phân tIch và 
báo cáo truóc diai hii v tInh hmnh dai  biêu và các tnthng hqp ban chap hãnh dã xir 
1 do không dñ tu cách dai  biu theo quy djnh. 

+ Xem xét cac don thu khiu nai,  t cáo Co lien quan dn dai  biu  dai  hi 
g1ri truâc ngày dai  hi, hi nghj chInh thüc khai mac 30 ngay (tInh tr ngàynh.n 
duçc don, thu). Cac don thu gui sau thm diem nay ban tham tra tu each dai  bieu 
khOng xem xét giài quy& ma tng hçrp day dü và chuyên ho sci cho ban chap hành 
khóa mâi hoc co quan có tham quyn giãi quyt. 

+ Báo cáo viêc tham tra tix each dai biu và kt lu.n viêc xem xét các don 
thu d dai  hi thão lun và quyt djnh bang biu quyt. 

- Ban thm tra tu each dai biu cüa dai hôi cham dirt nhiêm vu sau khi dai 
hi biêu quyêt thông qua tu each dai  biêu. 

• A A • 7. Hçi ngh di bieu, h9i ngh toan the cong doan cac cap theo Theu 9 

7.1. Các truvng hcip t chüc hi nghj dai  biu, hi nghj toàn th doàn viên 

a. Cong doàn co s& thay di cci bàn v nhim vi so vñ nghj quyt dai  hi d 
ra do don vj chuyên di hInh thuc s& hthi, chuyn di ni dung hoat dng. 

b. Khi khuyt qua mt phn hai (1/2) tng s üy viên ban chap hành cOng doãn 
cap tren trirc tiêp co sO' irO' len, qua hai ph.n ba (2/3) tong sO üy viên ban chap hành 
cOng doàn co sO' ma ban chap hành chua kjp t chüc ban cu b sung. 

c. Co hai phân ba (2/3) s u' viên ban chp hành bj t chüc cong doàn xu l 

k' luât tir hInh thuc cãnh cáo trO' len. 

7.2. TruO'ng hcip khOng th t chüc duçic hi nghj dai  biu, hi nghj toàn th 
thI t chuc hi nghj ban chap hành mO' rng sau khi cO kin bang van bàn cüa 
cOng doàn cap trên trirc tip. S luqng, thânh phAn dai  biu dir hi nghj ban chap 
hãnh mO' rng do ban chap hành triu tp hOi  nghj quyt djnh. 
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7.3. S lucmg di biu chInE th1rc dir hi nghj, trInh tir ni dung, các co quan 
diu hành và thrn tra tu each dai  biu  tai  hi nghj di biêu, hOi  nghj toàn the thirc 
hin thu Miic 6.6, Mc 6.7 và Miric 6.8 cüa Hithng dn nay. 

A 9 t A A• * • A 9 

8. Nguyen tac, hinh thtrc bau cir tt di h9i, h9i ngh cong doan theo 
.A Dieu 10 

8.1. Tng dr 

a. Doàn viên cong doàn là di biu hoc không là dai  biu chinE thüc dir dai 
hi du có quyn 1mg cIt vào ban ch.p hành cong doàn các c.p. 

b. Doàn viên cong doàn là ct.i biu chInh thlrc cña di hi 1mg cIt trirc tip 
tai dai hOi hoc gIti dcm 1mg cIt den doàn chü tjch di hi. 

c. Doàn viên cOng doàn không là dai  biu chInh thlrc cüa d.i hi 1mg cIt thi 
ch.m nh.t tnthc ngày khai mac dai hi 15 ngày lam vic, phái np h so 1mg cIt 
cho ban chap hãnh cap triu tp dai  hii. Ho so 1mg cIt gOm có: dcm 1mg clr; ban 
khai l ljch có xác nhn cIta co quan, don vj noi dang lam vic; bàn nhn xét cña 
cong doãn co so hoc nghip doàn co sO noi doãn vién sinh hoat.  DOi vOi doàn 

A 9 7 • A 9 • I' • . . 9 , • 9 A A vien la dang vien phai co y kien cap uy dang ncn doan vien cong tac. 

d. Cong doàn co sO noi doàn viên sinh hoat có trách nhim nhn xét ye 
nguOi 1mg cIt. Nhftng vn d cn thrn tra, xác rninh nu vuçit qua thAm quyn thI 
dé nghj cong doàn cap trên trirc tiêp xem xét, quyêt djnh. 

ci. Ban ch.p hành cp triu t.p dai  hi có trách thim phi hcip vOi the co 
quan lien quan xác minh tInh hqp l cIta ho so và ti.r cách cIta nguôi 1mg cIt. 

e. Doàn viên 1mg cIt dai  biêu di dr dai  hi, hi nghj cOng doàn cap trên phâi 
là dai  biêu chInh thlrc dir dai  hi, hi nghj. 

g. Doãn vién là dãng viên khi 1mg cIt thirc hin theo quy djnh cüa Diu l 
Dàng Cong san Vit Nam. 

8.2.Dci:r 

a. Ban chap hành cOng doàn cap triu tp di hi có quyên dé elm ngu?yi tham 
gia vào ban ch.p hành khoa mIti, dai  biu di dr dai hOi cong doàn cp trên (nu co) 

va phai cung cap ly lch trich ngang tung ngucn. 

b. Các dai  biu chInh thlrc clia dai  hi,  hOi  nghj Co quyn d cIt ngi.rOi là dai 
biêu dai  hi,  hOi  nghj, hoc doàn viên cOng doàn không phâi là dai  biêu  dai  hi, hi 
ngh vào ban ch.p hânh. 

S 9 7 A S A 9. 5 • c. Triwng hqp ngi.roi duqc de cit vao ban chap hanh khong phai la dat  bieu 
chinh thlrc dma dai  hi, hi nghj thi nguOi giOi thiu có trách nhim cung cp cho 
dai hi, hi nghj so yêu l ljch nguM duçic gi&i thiu, có nhn xét cüa cong doàn 
co sO ncii sinh hot và nht thit phãi duçic sir dng bng van ban dma nguOi di.rgc 
giOi thiu. 
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d. Nguii duçic d cü d bu dai  biu di dir dai hOi, hi nghj cong doàn c.p 

trén phái là dai  biu chInh thüc cüa dai  hi, hi nghj. 

d. Vic d cü và nhn d cü cüa doàn viên là dãng viên thc hin theo quy 
djnh cüa Diu l Dãng Cong san Vit Nam. 

8.3. Danh sách b.0 cü 

a. Doàn chü tjch di hi, hi nglij Co trách nhim tng hqp và báo cáo dy dü 

danh sách d cir, üng Cu, nguii xin rut khOi danh sách d cr, trng ci'r dê di hi 

thâo lu.n, quyt djnh. 

b. Danh sách b,u cir phãi duçic dai  hi, hi nghj biu quyt thông qua tnrOt 

khi thuc hiên bu ci'r. 

8.4. Các hInh thüc b.0 cir cUa cOng doàn 

a. Bu cir b.ng hInh thirc bO phiu kin trong các tru?ing hcip sau: 

- Bu cir ban chap hành và cac chirc danh cüa ban chp hành cong doàn cac 
cap (bao gom ca cong doan ca sa thanh vien, cong doan bQ phn): 

+ Bu ban chap hành tai dai hi cong doàn các cap; bu b sung üy viên ban 
chip hành tai  hi nghj ban ch.p hãnh cong doàn các cp. 

+ Bu üy viên ban thuông vi tii hi nghj ban chp hãnh cong doãn các cap. 

+ Bu chIrc danh chü tjch, phó chñ tjch. 
.7 , . .. . ,

, .7
- 

- Bau cu uy ban kiem tra va cac chuc danh cua Uy ban kiem tra cong doan 
A cac cap bao gom: 

+ Bu Uy ban kim tra, b sung üy viên Uy ban kim tra, chüc danh chñ 
nhim Uy ban kim tra tai  hi nghj ban chap hành cOng doàn các c.p. 

+ B.0 chüc danh phó chCi thim üy ban kim tra t?i  hi ngM üy ban kim tra 
cong doàn các cap. 

- Bu t tru&ng, t phó cong doàn t,i t cong doàn và các chüc darih can bô 
cong doan khác. 

- B.0 di biu di d di hi cong doãn c.p trên, bao gm di biu chInh thüc 
và dai  biu dr khuyt. 

- Ly phiu giài thiu các lrng cu vién d dua vào danh sách b.0 cu theo quy 

dj.nh cüa cap có thãm quyên. 

b. BAu cu bng hInh thüc biu quyt gia tay trong các tniOng hqp sau: 

- B.0 doàn chü tjch, doàn thu k)2, ban thm tra tu cách 4i biu t.i di hi, 
hi nghj cOng doãn các c.p. 
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- BAu ban b.0 Cu ti dai hOi,  hi nghj cong doàn, hi nghj ban ch.p hành 

cong doàn các cp. 

8.5. Ban b.0 cir 

a. Ban bâu cü là Ca quan giñp vic bu cü cüa di hOi,  hi  ngM.  Ngtthi tham 

gia ban b.0 cir phài là dai  biu chInh thi'rc ciia cti hi, hi nghj và không có ten 
trong danh sách b.0 cir. 

b. Ban bAu Cu có nhiêm vi: 
77 7 A 7 7

7 

- Pho bien nguyen tac, cach thuc, the lç bau cu, huong dan cach thuc bo 
phiu, phát phiêu, thu phiu. Kim tra thüng phiêu truóc khi bô phiu và niêm 
phong thüng phiu. 

- Kim phiu, 1p biên bàn kim phiu và thông qua biên ban kim phiu 
trong ban b.0 cir, cong b kt qua b,u cr, kt qua trñng Cu truóc dai  hôi; niêm 
phong phiu bu cir chuyn cho doàn chü tjch di hi. 

- Tru&ng hçip kim phiu bang các phi.rcing tin k5 thu.t, ban b.0 cr di.rcic sCr 
ding mt s k5r thuat viên không phãi là dai  biu di hOi. 

- Ngoài các thãnh viên ban bau cir, các k5 thu.t viên và dai  din cüa cong 
doàn cp trên giám sat vic kim phiu, ban bu cü không duçic phép cho ngu?i 
không có nhim vi vào khu vrc kim phiu. 

8.6. Th lê b.0 cir 

a. Th thüc cüa phiu ban ci'r 
9 9 A 7 A A 

- Phieu in san danh sach bau cu phai day du h9, ten, chuc vi, don v cong 
tác cüa ngui có ten trong danh sách bâu cu, xép theo thu tir bang chft cái Tiêng 
Viêt di vói toàn b danh sách bu c1r hoc theo khôi cong tác (cac khôi cOng tác 
xp theo thir tir bang chü cái Ting Vit). 

A

- Phiêu bâu cirphai duoc dong dâu cüa ban chap hành cong doan c.p triêu 
tap a goc trai phia tren. Phieu bau Cu cua cong doan co so thanh vien, cong doan 
bi phn, t cong doàn, duçic sü diing con d,u cüa cOng doàn co sà. 

- Tru&ng hçp cOng doàn co sâ thành viên, cong doàn b phn, t cOng doãn 
xa, không th dong d.0 cUa ban ch.p hãnh cong doàn ca sO' thI phài có chU k 

cüa trithng ban b.0 ci'r O' góc trái, phia trên phiu b.u. 

- Phiu bâu cO' t?i dai hi thành l.p cong doãn co sO' phài có chü k cña 
truâng ban vn dng O' góc trái, phIa trên phi&i bAu. 

b. Phiu bu hap l 

- Là phiu bu do ban b.0 cu phát ra theo th thüc nêu tai  dim a, Miic 8.6. 

- Phiu b.0 dñ ho.c thiu s hrcing uSr vién ban chp hành d duçic dai hOi, 
hOi nghj biu quy& thông qua. 
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c. Phiêu bâu không hqp 1 
,. .. ' 

- Doi voi. phieu bau in san: 

+ Phiu b.0 cir không dung th thuc duçic neu trong nguyen t&c, th 1 b,u 
cü cña ban bâu cir và không do ban bâu c~ phát ra. 

+ Phiu b.0 cir không dóng d.0 cüa ban ch.p hành hoc không có chü k 
cüa trithng ban b,u cir hoc tru&ng ban vn dng theo quy djnh. 

+ Phiu gach  ht ten trong danh sách b,u cr, tth tru&ng hqp phiu bâu in 
danh sách có mt ngithi. 

+ Phiu bâu thra s hrqng dã duçic di hi, hi ng biu quyt. 

+ Phiu ghi ten ngui ngoài danh sách bu ci'r dã dizcic di hi, hi nghj 
thông qua. 

+ Phiu có dánh du riêng, hoc dung tü hai màu mrc trâ len; phiu dung 
bt chI d b&u cr. 

+ Phiu bj rách thi, nhàu nat. 

+ Phiu bu có s du chi gch phIa duâi ho,c phIa trên hQ và ten; chi gch 
h9 và ten dm, không gch ten hoc phiu chi gch chirc vii, dan vj cong tác, 
không gch hç và ten. 

+ Phiu b,u không có s du: không dánh du hoc dánh d.0 Ca hai ct 
"dông " và "không dng p"; ho.c gch h9 và ten nguñ trong danh sách b.0 cCr. 

- Di vé,i phiu bu vit tay: 

+ Phiu b.0 Cu không dung th thurc duçic nêu trong nguyen tc, th l b.0 
ci'r cüa ban b.0 cü và không do ban b.0 Cu phát ra. 

+ Phiêu không ghi ten ai, tth truèng hccp bâu cur mOt  nguii. 

+ Phiu bu thura s hrcing dã duçic dai hOi, hi nghj biu quyêt. 

+ Phiu b,u ghi ten nguii ngoài danh sách b.0 cur dà dugc dai  hi, hi ng 
thông qua. 

+ Phiu có dánh d.0 riêng, hoc dng tir hai màu mvc  trâ len; phiu dung 
bñt chI d b,u cü. 

+ Phiu bj rách thi, nhàu nat. 

+ Phiu không ghi ten, chi ghi h9, ten dm, chüc vi, dan vj cong tác; phiu 
chi ghi chüc vi, dan vj cong tac ma khOng ghi ten, h9, ten dm. 

d. Kt qua bAu cur 

- Ngi.r?i tráng Cu phãi có s phiu bu dt qua mt ph.n hai (1/2) so vOl tng 
sO phiêu ban bu cü thu ye. 
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- Trumg hçp s ngithi có s phiu qua mt ph.n hai (1/2) nhiu hon s 

hrcing cn bu dã duçic dai  hi, hi nghj biu quyt, thI ngithi trng cir duçc 1.y 
theo thir tr tt'r nguM có s phiu cao, dn ngithi có s phiu thp hn cho dn khi 
dü s luqng. 

- Tru&ng hcip có nhiu ngui có s phiu qua mt phn hai (1/2) ngang nhau 
ma chi c.n 1y mt ho.c mt s ngu?ii cho dü s lucing cn bu, thI dai  hi; hi 

nghj thâo 1u.n và quyt djnh bu tip trong s nhUng nguôi có s6 phiêu ngang 
nhau d chpn ngir&i Co s phiu cao hcm, trong tnr&ng hçp nay không cn phài dat 
s phiu bu qua mt phn hai (1/2) so vói tng s phiu ban bu cir thu v. 
Tnthng hqp bu 1..n thu hai ma s phiu vn ngang nhau thI vic có bu ntTra hay 
không do dai  hi, hi nghj quyt djnh. 

- Tnràng hçp s nguôi có s phi&i qua mt phn hai (1/2) It han s krng cn 
bu, thi di hi, hi nghj tháo 1u.n va quyt djnh bu tip cho dü s luqng c.n bu, 
hoäc không bu ma lay s luang dà tráng cü (It han so luong dai hôi dã thông qua) 
Truang hp dal  h91 quyet dnh bau tiep cho du so luçng can bau thi thrc hiçn quy 
trInh giâi thiu nhân sir mri, không trüng vi danh sách dã bu ci'r trtthc do. 

- Tru&ng hçip s phiu do ban bu ci'r thu v nhiu han s phiu do ban bu 
phát ra, ho.c phát hin phiu b.0 cir không dung quy djnh, thI ban b.0 cir phái 

báo cáo ngay vói doàn chü tjch dai hOi, hi nghj dê báo cáo dai  hi, hi nghj và to 

chüc b.0 lai. 

d. H so, tài 1iu b,u cü 

- Biên bàn b.0 ci'r phâi ghi rO các ni dung sau: Tang s dai  biu chInh thIrc 

duqc triu tsp; tng s dai  biu chinh thüc dr dai  hi, hi nghj; s phiu phát ra; s 
phiêu thu v; s phiu hçip l; s phiu không hgp 1; kt qua theo danh sách bu 
c1r; kt qua tráng cr theo danh sách tr cao xung th.p; dng thOi phài duqc 1p 
thãnh 03 ban có chü k cüa tru6ng ban bu ci và dai  din doàn chü tjch dai  hi, 
hi nghj. 

- Kt thüc Cong tác bu cü, ban b.0 cir them phong phiu bu ci:r và các tài 
lieu lien quan gui doàn chü tjch dai hOi, hi nghj d giao cho ban chap hành hru trU 
trong thii gian 6 tháng, k ti'r ngày bu cir. 

e. Tri.rng hgp cn thit, üy ban kim tra cong doàn cüng c.p hoac cp trén 
trrc tip duçic ma niêm phong phiu bu. Sau 6 tháng, nu không có khiu nai,  t 
cáo v k& qua bu cü, Doàn ChU tjch Tng Lien doàn, ban thu&ng vii hoc ban 
ch.p hãnh (noi không có ban thRmg vv) cong doãn các c.p duçic phép hu' phiu 
bau Cu. 
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C- 

8.7. Cong tác b.0 cü trong truông hcrp dai  hi, hi nghj trrc tuyn và dai 
hi toàn the doàn viên ô' noi không the dmg san xuât 

a. Di hôi true tuyn 

- Can ci quy djnh v cong tác bu cir tai  Miic 8 cña Huóng dn nay, ban 
ch.p hành khóa ducing nhim xây dmg quy chê bâu cir ti di hi trirc tuyn trInh 
dai hi thông qua quy ch b.0 cü. 

, ' , S 

- Bâu ban bâu cü và các to bâu cir y ca dâu cau khác. 

- T b.0 cir tai các dAu cu có nhiêm vu: 

+ Chu.n bi phiu bâu theo danh sach bâu cu dã duoc dai hôi biuquyt 
thong qua. Phieu bau phai co dau cua ban chap hanh cap triçu tp di hçi ho.c chu 
k cüa t tnxâng bu cü tai  các dim c.0 a góc trái, phIa trên. 

+ Thirc hin vic phát phiu b.u, kiêm phiêu, l.p biên bàn kiêm phiêu, niêm 
phong phiu b.0 và thông báo cong khai kt qua kim phiu v d,u cu trung tam. 

- Ban bu cir tng hçip kt qua kim phiu & các du cu, 1p biên bàn kim 
phiêu chung và cong bô kêt qua bâu cü truâc di hOi. 

b. Di v&i dai  hi toàn th doàn viên & nai không th dimg san xut d triu 
tp toãn th doàn viên dir dai  hi ti hi trumg 

- Ban chap hành khóa throng nhim xây d%rng quy ch b.0 c& trmnh dai  hi 
thông qua. 

- Doàn viên cong doàn thiCrc hin quyn b,u cir cac co quan diu hành dai 
hi, bâu cü ban chap hành, bâu cü di biêu d dai hi cong doàn cap trên bang 

A . . . A phieu kin. Viçc bau cix duccc thçrc hiçn bang thung phieu luu dung theo quy che bau 
cü dä duoc dai  hi thông qua. 

8.8. Bu dai  biu dir di hi, hi nghj cong doàn c.p trên 

- S lucmg dai  biu chInh thüc bu dir dai  hi, hi nghj cong doàn c.p trên 
th%rc hin theo phãn bô cüa cong doàn cap trén. Nhüng cong doàn cap trén dugc 
phân cap phoi hçip chi do hoat dng cOng doàn ngành, nghê, dja phuong theo quy 
dinh tai Diêu 19, Diêu 20 Diêu l Cong doàn Vit Nam, do cOng doàn cap ên 
phân bô (neu can), nhung không qua 10% dai  biêu chmnh thüc triu tip. 

- Dai hOi, hi nghj Cong doàn quyt djnh vic bu ho.c không b.0 và s 
lucing bâu dai  biêu dr khuyêt dir di hi, hi nghj cong doàn cap trén. 

-Khibâu dai biêu dix khuyt dir dai hôi, hôi nghi cOng doàn cap trén co the 
thirc hiçn bang cach ch9n nguoi CO SO phieu bau dat  qua m9t phan hai (1/2) lien ke 
vói ngithi có so phiêu thâp nhât dã tiling c& dai  biêu chInh thüc, hoc to chirc bâu 
riêng, do dai  hi, hi nghj quyêt djnh. 

- Vic t chrc bu riêng d.i biu diCr khuyt dir di hi, hi nghj cong doàn 
cap trên chi thrc hin sau khi dã bâu dü sO luqng dai  biêu chInh thi2rc theo phan bO 
cüa cOng doàn cap trên. 
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9. Ban chap hành cong doàn các cp theo Diu 11 

9.1. S luçxng u' viên ban ch.p hành cong doàn c.p nào do d.i hi, hi nghj 
cong doan cap do quyet dnh nhu sau: 

a. Cong doàn c sà - 

- Ban chp hành cong doàn c s ttr 03 dn 15 u' viên. Noi có tir 3.000 doàn 
viên trä len có th tang them nhiing khOng qua 19 u' viên. Riêng các cong doàn ca 
sâ thirc hin thI dim tang s h.rcing ban chap hành cong doàn ca so theo Miic II, 
HuOng dn s 132/HD-TLD ngày 17/02/2017 thI giü nguyen s hrcing dn ht 

nhim k. 

- Ban chp hành cong doàn cci sO thãnh viên tr 03-15 üy viên. 

- Ban chap hành cong doàn bQ phn tr 03- 07 u' viên. 

- Nth có duó'i 10 doàn vién bu chCrc danh chü tjch (khOng bu ban chp hãnh). 

b. Ban chap hành cong doàn cp trên trirc tip cc sO không qua 27 u' vién; ban 
chip hành cOng doàn tang cong ty triic thuc Tng Lien doàn không qua 35 u' viên. 

c. Ban chp hành cong doàn ngành trung uong và trcmg ducmg, ban ch.p 
hành lien doàn lao dng tinh, thành ph không qua 35 u' viên; cOng doàn ngành 
trung ucmg, lien doàn lao dng tinh, thành ph Co tr 100.000 doàn viên trO len có 
th tang them s hrcmg Uy viên ban chp hành nhung không qua 49 u viên. Ban 
Chap hành Lien doàn Lao dng thành ph Ha NQi, Lien doàn Lao dng thành ph 
H CbI Minh khOng qua 55 u' viên. 

d. Trithng hqp cn thng them s lucmg ban chap hàrih vuçit qua s luqng dã 
.'. . . , . -. ,. -' ' 

di.rçic dai  h91 thong qua hoac quy dinh ye so luçing toi cia, phai duçcc cong doan cap 
trén trrc tip dng . S luqng ban chip hành tang them không vuqt qua 10% so vOi 
quy djnh tai  dim a, dim b, dim c, Mic 9.1. cüa Humg dn nay. 

9.2. Các truOng hçip chi djnh ban chap hành lam thOi 

a. COng doàn c.p trén trrc tip cO quyn chi djnh ban chp hành lam thOi 
cong doàn cp duOi và các chirc danh trong cci quan thuOng trVc cOa ban chp hành 
lam thOi cOng doàn (b&ng van bàn) trong các truOng hçp sau: 

- Khi quyt djnh thành 1.p t chOc cong doàn. 
• - . - - . -.- - , 

- Khi quyet di.nh  hçp nhat, nang cap, h cap, chia tach, sap nhp to chuc 
cOng doàn. 

- Khi ban chap hành cong doàn bj k' 1ut bang hInh thirc giâi tan. 

- Khi không tt chOc duqc dai  hi theo quy dinh. 

- Khi không t chirc duçic hOi  nghi clai biu, hOi  nghj toàn th& hOi nghj ban 
chip hành m& rng theo M%ic 7 cña HuOng dn nay. 
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b. Thii gian hoat dng cüa ban chap hành lam thi cong doàn không qua 12 
tháng. Tru&ng hcip qua 12 tháng chua t chüc duge d,i hi thI cong doàn cap trén 
trrc tip xem xét quyt djnh bang van bàn cho phép kéo dài th?i gian hot dng 
cüa ban chap hành lam thai không qua 6 tháng, hoc ch.m dirt hot ding cüa ban 
chp hành lam thôi cu và chi djnh ban ch.p hành lam thñ mâi. 

c. Khi giài th tt chrc cOng doàn thI ban ch.p hành, u ban kim tra cOng 
doàn ch.m dirt boat dng. 

9.3. Bt sung u viên ban ch.p hành Cong doãn 

- Klii c.n thng them s luqng üy viên ban chap hành vuçit qua s lugng dã 
duac dai hôi biu quyt thông qua hoc vuçlt qua s lucing quy djnh tai  khoãn 3 
Diu 11 Diu l và tai  Mic 9.1 cüa HuóTig dn nay, ban ch.p hành cOng doàn cap 
do phãi có vn bn d nghj và duçic sir dng cüa cong doàn cp trén trrc tiêp. 

- Trmnh t%r bu b sung uSr viên ban chip hành: 

+ Cong bé van bàn cüa cong doàn c.p trên dng y cho b.0 b sung ban 
ch.p hành. 

• . , - A 9 

+ Tien hanh bau cu theo nguyen tac, the l bau cu theo Mic 8 cua Hrnmg 
dn nay. 

+ Tai hi nghj ban chip hãnh, nguñ dã thôi tham gia ban chap hành thI 
khOng tham gia b.0 c1r; nguài mi dugc b.0 b sung ban chap hành có quyên i'rng 
ci:r, d cir, biu quyt và bu Cu ngay sau khi trI1ng cr ban ch.p hành. 

9.4. Nth không bu ban chp hành, chi b.0 chirc danh chü tjch (cO duâi 10 
doàn viên) thi dng chI chü tjch triu t.p, chü trI hi nghj toàn th doàn viên và ban 
hành nghj quyt cüa hi ngh Cong doàn khi cO It nht 2/3 s doàn viên cong doàn 
tham dr hi nghj và qua 1/2 s doàn viên tham dr nh.t trI thông qua. 

10. Doàn Chü tjch Tong Lien doàn, ban thtrôrng vu cong doàn các cp 
theo Diu 12 

10.1. Sau khi cong b kt qua bu ci'r ban ch.p hãnh, doàn chü tjch dai  hi 
chi djnh mt üy viên ban chAp hành khóa mâi lam triu t.p viên hi nghj l.n thir 
nhAt ban chAp hành. Trong th&i han  15 ngày k tir ngày b mac dai hi, triu t.p 
viên CO nhim vi triu tp và diu hành hi ngh ban chAp hành 1n thir nhât theo 
quy djnh. 

10.2. Hi nghj ban chAp hành ln thir nhAt có nhim vi bAu Doàn Chü tjch 
(c1i vói Ban ChAp bath Tng Lien doàn), bAu ban thuàng vi (trü truOng hqp cO 
duth 09 üy vien ban chAp hành); bAu chirc danh chü tjch, phó thu tjch, u' ban kim 
tra và chü nhim u ban kim tra. Trong thri gian chua t chüc hi nghj ban chAp 
hành 1n thu nhAt, ngithi duçic chi djnh triu tp viên trirc tip diu hãnh cong vic 
cüa ban chAp hành khoá mth. 
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, . ' . . 10.3. Phuo'ng thuc tien hanh hçi ngh lan thu that ban chap hanh 

a. Ngu?ñ dugc chi djnh triu tp viên hi nghj ban chap hành 1.n thir nh.t có 
nhiêm vu diu hành b..0 doàn chü tjch và thu k hi nghj. Dôi vó'i ban chap hành 
duói 15 ngui có th chi b.0 mt ngi.thi chü trI hti nghj. Trithng hcip dai  hi Cong 

doan cci sO, nghip doãn Co si dâ b,u trixc tip chü tjch, thI chü tjch là ngi.thi triu 
t.p và chü tn hi nghj. 

b. Doàn chü tjch hoc nguôi chü tn hi nghj báo cáo d hi nghj ban èhp 
hành thông qua chucmg trmnh lam vic và diu hành các ni dung hi nghj theo 
chuong trInh dä ducc hi nghj ban ch.p hành biu quyt thông qua. 

c. Hi nghj ban ch,p hãnh thào lun, quyt djnh s lucing, co cu Doàn Chü 
tjch (di vâi Ban Chap hãnh Tng Lien doàn), ban thumg vii; so h.rcing phó chñ 

tjch, so ucng üy viên ban kim tra. Vic irng ci'r, dê ci:r, bâu cir thuc hiên theo 
Mc 8 cüa Huthig dn nay. 

10.4. TrInh t%r bu cir ti hi nghj lAn thu nhAt ban ch.p hành 

- BAn Doàn Chü tch Tng Lien doàn, bAn ban thuèng vii cong doãn cac c.p, 
trong so uS' viên ban chp hành. Chü tjch cong doãn c.p co si dä bAn trrc tip tai  di 

hi ducic tinh trong tOng so uS' viên ban thuông vii và không phâi bAn li. 
A A , . . A 7 A A 

- Bau chu tch, bau pho chu tch (trong so uy vien Doan Chu tch Tong Lien 
doàn, ban thu&ng vi cOng doàn các cap). Cong doàn cp co s không có ban 
thuông viii thI bâu các chirc danh trén trong sé üy viên ban chap hành. 

- Bâu uS' ban kiêm tra. 

- Bu chü thim uS' ban kim tra trong s các uS' viên üy ban kim tra. 

10.5. Bâu ci'r trrc tiêp chü tjch tai  di hi cong doãn co si thc hin theo 
huóng dn riêng cüa Doàn Chü tjch Tng Lien doàn. 

10.6. Cong nhn ban ch.p hành Va CáC chirc danh cüa ban chip hành, üy ban 
kim tra và các chüc danh cüa Uy ban kim tra: 

a. Ch.m nhtt mui (10) ngày lam vic sau khi tin hành bAn cü, ban thuing 
vi, hoc ban ch.p hành (nai không có ban thuông vi) phãi báo cáo cong doàn cp 
trén tri1c tip dê xem xét, cong nhin ban chLp hãnh và các chrc danh cüa ban chAp 
hành. H so d nghj Cong nhn gm: 

- Th trInh die nghj cong nhn ban chAp hành; 

- Biên bàn kim phiu; 

- Danh sách tnIch ngang nhân sr c1 nghj cong nhn theo mu quy djnh; 

- Nghj quyt di hi; nghj quyt hi nghj ban chAp hành. 

b. Trong th?yi hn mu&i lam (15) ngày lam vic k tr ngày nhn dü h so 
nghj cong nhn, cOng doãn cAp trên trrc tip có trách nhim xem xét và ra quyt 
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djnh cOng nhn theo d nghj cüa cong doãn c.p duói. Trong thai gian nay ban chp 
hành, ban thumg vi khóa mói có trách nhim diu hành các cOng vic thuông 
xuyên ciia cong doàn va nh.n bàn giao tr ban chip hành, ban thi.rmg vçi khóa Cu. 

Di vói dng chI duqc dai  hi, hi nghj bu trüng cir chü tjch ho.c phó chñ tjch, 
chü nhim üy ban kim tra có quyn k van bàn diu hành và dong d.0 theo th.m 
quyn ngay sau khi cOng b trñng ci:r. 

c. Khi không dü diu kin cong nhan  mt hoc mt s chi'rc danh thI cong 

doàn c.p trên trrc tip chi do cong doàn c.p duói thrc hin lai  quy trInh, thu tiic 
bu cCr. Tnthng hçip c.n thit cong doàn c.p trên có quyn chi djnh ban chap hành 
va các chüc danh trong ban ch.p hành cong doàn cp duói d dam bào hot dng 
bmnh thi.thng cüa tt chüc cong doàn do. 

Trinmg hçrp dã cOng nhn mQt hoc mt s chi.'rc danh, nhung phát hin 
không dam bão tiêu chu.n quy djnh thI cong doãn c.p trén có quyn hüy quyt 
djnh cong nhn; nu thy cn thit có th chi djnh di v&i mt hoc mt s chrc 
danhdó. 

d. K& qua bu cr Ban Chap hành Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam cO 
hiêu lire ngay sau khi dugc Dai  hii Cong doàn Vit Nam thông qua. Két qua trüng 
ci'r Doàn Chü tjch, Uy ban kim tra, các chüc danh trong Doàn Chü tjch, Chü 
thim TiJy ban kim tra Tng Lien doàn ti hi nghj Ban Ch.p hành ln thr nht và 
kt qua tráng ctr do bu cir b sung di v&i các chrc danh nêu trén r các k' h9p 
ban chp hành tip theo, có hiu lirc ngay sau khi diizçc Ban Ch.p hành Tng Lien 
doàn thông qua. Chü tjch Tng Lien doàn Lao dQng Vit Nam k thông báo kt 
qua bu cir Ban Chap hành, Doàn Chü tjch, Chü tjch, các phó chü tjch, U' ban 
Kim tra, Chü nhim, phó chü nhim U' ban Kim tra Tang Lien doàn. 

11. Diu kin thành 1p và hInh thwc t chü'c cong doàn ccr s& theo Diêu 13 

11.1. Cong doàn co' si dugc thanh 1p trong các don vj sü ding lao dng gm: 

a. Doanh nghip thuc các thành ph.n kinh t (bao gm cà các Cong ty con 
trong nhóm cong ty; chi nhánh, van phông dai  din cüa doanh nghip có tni sO' d.t 
ti dija phucing khac). 

b. Hçp tác xã có si:r diving lao dng theo quy djnh cüa pháp luQt v lao dng. 

c. Dan vj sr nghip cong lip,  ngoài cong ip h?.ch  toán dc l.p. 

d. Ca quan nha nuâc, t chüc chInh tn, t chi'rc chInh trj - xà hi, t chirc 
chInh trj xä hOi  - ngh nghip, t chüc xã hi - ngh nghip. 

di. Ca quan, t chiic nuâc ngoài, t chirc quc t ho.t dng trén lath th Vit 
Nam có sü diing lao dng là nguO'i Vit Nam. 

e. Ca quan t chüc khac có sO' dmg lao dng theo quy djnh cüa pháp lut v& 
lao dng. 
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g. Trithng hqp &m vj sü ding lao dng không dü diu kin thành l.p cong 
doàn Ca s&, hoc theo nguyen vçng lien kt cüa ngui lao dng, có the thành l.p 
cong doàn ca si ghép trong nhiu dan vj sir dung lao dng. 

11.2. Nghip doan ca s0 t.p hçip nguii lao dng tir do hçip pháp, gm: 

a. Lao dng hành ngh vn tài, djch vv 
van tâi. 

b. Lao dng hành ngh thucing mi, djch vçi thucing mi, van hóa, th thao, 
du ljch, y t, y duqc. 

A A . . - 

c. Lao d9ng hanh nghe khai thac, che bien, nuoi trong thuy san, hai san. 

d. Lao dng hành ngh ca khI, xây dirng, din tir, tin hçc. 

d. Thç thu công, m5 ngh, ch tao m5 phm, hang tiêu dimg... 

11.3. HInh thüc t chü Cong doãn co sO' 

a. Thy theo s hxçing doàn viên và tInh cht, dja bàn hoat  dng cüa doanh 
nghip, don vj lao dng; s lucmg doàn viên cüa cong doàn cci sO' có the to chirc 
cac cong doãn co sO' thành viên, cong doàn bO phn, to cong doãn. 

b. Vic thành 1p cong doãn co sO' thãnh viên, cong doan b phan do ban 
chap hanh cong doan ca so quyet dnh; dong thai phan cap m9t so nhiçm vi, 
quyên h?n  và huO'ng dn ni dung ci th dé cong doàn ca sO' thành viên, cong doàn 
b ph.n, t cong doàn th cht'rc các hoat  dng. 

12. TrInh tsr, thu tic thành 1p, giãi th cong doàn c s& theo Diu 14 

12.1. Ban van  dng thành lap cong doàn co sO' 

a. Noi chua có cong doàn ca sO' ngi.rO'i lao dng là doàn viên hoc chua là 
doàn viên cong doãn duçc v.n dng nguO'i lao dng khác gia nh.p cong doàn, lien 
kt thành 1p cong doàn ca sO' thông qua hInh thirc to chirc ban van  dng. 

b. Trong qua trInh ban van  dng tin hành v.n dng nguO'i lao dng gia nhQtp 
cOng doàn, lien kt thành 1p cOng doàn ca sO' các thành viên ban van  dng cir 
truO'ng ban van  dng và lien h cong doàn cap trên gn nht d duçic hithng dan, 
giup d, h trçl. 

c. Khi có 05 nguO'i trO' len (gm ng.thi lao dng dang là doàn viên cong doàn 
và ngu1i lao dung có don gia nhp cong doàn) tir nguyen lien kt thành la.p  cong 

9 9 9 A A •A A A A A A . - A doan ca so truong ban vn d9ng lien hç cong doan cap tren de duçic giup do cong 
tác chuân bj và t chüc dai  hi thành lap 

cOng doàn co sO'. 

12.2. Dai  hi thãnh lap  cong doàn ca sO' 

a. Thành ph.n d di hi gm: 

- Ban van  dng thành lap Cong doãn co sO'. 

22 



- Ngui lao dng dang lam vic ti don vj sü ding lao dng d là doãn viên 
ho.c chua là doàn viên có don xin gia nhp Cong doãn Vit Nam. 

- Dai  din cong doan c.p trên, nguôi sir diving lao dng và các thành ph.n 
khác (nu co) cüng dr, chüng kin di hi thành l.p cong doàn co s&. 

b. Vic t chüc diu hành dai  hi thành Ip cOng doàn Ca sO' do ban vn 
dng thirc hin; có th mO'i them doàn vien, nguôi lao dng ngoài ban vn dng, có 
kinh nghim, uy tin tham gia diêu hãnh hoc lam thu k dai  hi. 

c. NOi  dung di hi thành 1p cong doàn Ca sO' gm: 

- Tuyên b l do, giâi thiu dai  biu. 

- Báo cáo qua trInh 4n dng ngu1i lao dng gia nh.p cong doàn và cong tác 
chu.n bj t chirc thành l.p cong doèn ca sO'. 

- Cong b danh sách ngithi lao dng có don tr nguyen gia nhp cong dioàn. 

- Tuyên b thành 1p cong doàn co sO'. 

- Dai  din cong doàn c.p trên phát biu (nk co). 

- NguO'i sir ding lao dng phát biu (nu co). 

- B.0 cü ban chap hành cong doàn ca sO. 

- B.0 cü chñ tjch cong doàn co sO. 

- Thông qua k hoch hot dng cüa cOng doàn co sO'. 

d. Vic bu cà tai  di hi thàn.h 1p cOng doàn co sO' thc hin b&ng hInh 
thüc bó phiu kin, theo Mic 8 cüa Huàng dn nay. Phiêu bâu cü ti di hi thành 
1p Cong doàn phái có chC k cUa trtxâng ban vn dng thành l.p cong doàn Co sO 
a goc trai, phia tren phieu bau. 

d. Nhf±ng noi do diu kin san xut, kirih doanh, không th triu t.p toàn th 
nguO'i lao dng CO don xin gia nhp cong doàn d%r di hOi  thành 1p cong doàn Ca 
sO thI ban v.n dng t chirc l.y phiu giói thiu nhân sir và phát phiu bu cir ban 
ch.p hành, chü tjch cong doàn co sO' cho doàn viên tai  các phOng, ban, tO, dci, 
phân xuO'ng, nhóm cOng vic; c1ng thOi thirc hin cong tác kiêm phiêu theo quy 

djnh và cong b kt qua b.0 cir d toàn th doàn viên duqc bit. 

e. Kt thüc dai  hi thành l.p cOng doàn Ca sO, ban v.n dng bàn giao toàn 
b h so dai  hi cho ban chp hành ho.c dng chI chü tjch mói duçic bâu, gOm Ca 

danh sách ban vn dng d luu h so, tài lieu thành lQp cOng doàn ca sO', nghip 
doàn ca sO. 

g. Ban vn dng ch.m dirt nhim vi sau khi t chi'rc thãnh cOng dai  hi 
thành 1p cOng doàn Ca sO. 
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12.3. Trách nhim cüa chü tjch cong dioàn Co s& sau di hi thành 1p 

a. T chirc hçp ban chip hành cong doàn co sâ trong vông 10 ngày lam vic 
k tr khi kt thüc di hi thành 1p dé bâu ban thu&ng vi, phó chü tjch, ñy ban 
kiêrn tra va chü nhiêrn uy ban kiêm tra cong doàn (nu dü diêu kiên) Qua trinh 
chuan b can lien hç cong cloan cap tren de duçic hrnmg dan. 

b Trong vong l5ngay lam viêc kê tü khi ket thüc dai hoi, ban chap bath 
phai 1p ho so de ngh cong doan cap tren xem xet, cong nhan, gom co: 

- Van ban d nghj cOng nhn doàn viên, cOng doàn Co sO và kt qua bâu ct'r 
ban ch.p hành, ban thumg vi, üy ban kim tra và các chirc danh cüa ban ch.p 

S A S hanh, uy ban hem tra cong doan. 

- Danh sách doàn viên va don xin gia nhap  Cong doàn Vit Nam cüa nguii 
lao dng. 

- Danh sách trich ngang l ljch üy viên ban ch.p hành, ban thuöng vi, üy 
viên üy ban kim tra cOng doàn co si. 

- Biên bàn dai hôi thành 1p cOng doàn co s&. 

- Biên bàn kim phiu b.0 cir tai dai hi thành 1p cong doàn co sà Va biên 
bàn bâu cà tai  hi nghj ban ch.p hành (nu co). 

c. Khi duqc cOng doàn c.p trên cong nhn, ban chip hãnh cOng doãn co s& 
thc hin các thñ tic kh.c du; dng thai trin khai t chuc các hoat dng theo quy 
djnh cüa Diêu l và Huóng dn thi hành Diêu l Cong doàn Vit Nam; hithng dn 
cüa cOng doàn cap trên và k hoach  hoat dng cia duçic thng nht tai  hi nghj 
thãnh l.p cong doàn co scr. 

12.4. Trách nhim cUa cong doàn cap trên trrc tip co sà trong vic thành 
l.p cong doàn co sô 

a. Cr can b tip cn ngithi lao dng t.i nai lam vic và ngoài nth 1m vic 
d tim hiu tam tu, nguyen v9ng, tu v.n, giüp d, tuyên truyên, vn dng ngu&i lao 
dtng gia nh.p Cong doàn, lien k& thàrih 1p cong doàn Co sâ l.p ban 4n dng. 

b. Tnr&ng hcip ngui lao dng tir t chüc nhiu ban vn dng trong mt dcm 
vj sCr ding lao dng tM cong doàn cap trên huOng dn, h trq, giüp d ngithi lao 
dng lien kêt thành mt ban vn dng, cr truOng ban v.n dng. 

c. Huàng dan, h trg ban vn dng t chüc di hi thành 1p cong doàn co 
sö t chüc hOi  nghj l.n thu nht ban ch.p hành (khi có yêu c.u). 

d. Trong th?yi h?n  15 ngây lam vic, k tr khi nh.n duçxc h so thânh 1p 
cong doàn Co si, cong doàn Cep trên có trách nhim: 

- Th.m djnh qua trInh thãnh 1p cong doàn Co s0 dam bão tinh tij nguyen, 
khách quan; vic bâu cü tai dai hi thành l.p và bâu cl'r ti hi nghj ban chap hành 
theo th'ing quy djnh cüa Diêu l Cong doàn Vit Nam. 
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- Tnrng hp cong doàn co s thành 1p dung quy djnh cüa Diu l Cong doàn 
Vit Nam thI ban hành quyt djnh cong nhi.n dioàn viên, cong doàn CO S& (nghip 
doàn co sâ), ban ch.p hành và các chirc danh cüa ban chap hãnh theo quy cljnh. 

- TrLthng hqp không dü diu kin Cong nh.n doãn viên hoc cOng doàn co sâ 
hoc cac chi'rc danh duçic b,u, cOng doán cap trên thông báo bang van bàn dê t.p 
th ngthi lao dng duçic bit; dng thôi huàng dn thrc hin diing quy trmnh, thu 
tue d duqc cong nhan, hoc tiêp tic tuyên truyên, 4n dng ngui lao dng tr 
nguyen lien kt thành l.p  cOng doàn co sâ theo quy djnh cüa Diu l Cong doàn 
VietNam. 

12.5. Giâi th& chm dirt ho?.t  dng cOng doãn Co sâ 

a. Cong doàn Co so giãi th& chm düt ho.t dng trong thüng trithng hçip sau: 

- Don vj si:r diring lao dng ch.m dirt hoat dng; 

- Cong doàn Co sO ho,t dngkhOng dung theo ton chi mvc  dIch, quy dinh 
cña Diu l Cong doàn Vit Nam; 

- Không dü s luçing doàn viên theo quy djnh. 

b. Vic giài th& chin düt hoat dng cüa cong doãn co sO do cong don cp 
trên trirrc tip co sO xem xét quyt djnh. 

c. Khi giài th& chm drt hoat dng Cong doàn co sO, Cong doàn c.p trên trirc 
tip phái thông báo dn các don vj, cá nhán lien quan và thrc hin thu con du theo 
quy djnh. Khi giãi th t chirc cong doàn thI chm düt hoat  ding cüa ban chap hành, 
ban thu&ng vii,  üy ban kim tra và các chüc danh can b cong doàn. 

13. Nhim vI, quyn h3n cong doàn co' sO theo Diu 15 

13.1. Cong doãn co sO co quan hành chInh, don vj sir  nghip cong 1p 

a. Cong doãn CO SO CO quan hành chlnh, don vj sir  nghip cOng 1p bao gOm: 

- Cong doàn co sO các co quan hành chInh nhà nithc. 

- Cong doàn Co sO co quan xã, phuOng, thj tr.n. 

- Cong doãn CO SO CO quan chuyên trách cüa các t chüc chInh trj, chInh trj - 
xã hi, chInh frj xã hi - ngh nghip, xã hOi  ngh nghip, t chüc xã hi. 

- Cong doAn co sO các don vj hoat  dng trong lTnh virc  giáo dc, dào tao,  y 
t, khoa h9c và cong ngh, van hoá, th thao... cña nhà nuOc, t chüc chmnh tn, t 
chirc chInh trj - xâ hOi,  hrc krcmg vu trang. 

b. Nhim i, quyn h?n  cüa cOng doàn co sO CO quan hành chInh, don vj sr 
nghip cOng l.p 

- Tuyên truyên, vn dng doãn viên và nguOi lao dng thc hin &thng lôi, 
chü truclng cüa Dâng, chInh sách, pháp lut cña Nhà nirOc va nhim vii  cUa t chuc 
cOng doàn; tIch circ hçc tip, rèn luyn nâng cao trInh d chInh trj, van hoá, pháp 
lut, khoa h9c k thut, chuyên môn, nghip vii. 
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- Phi hçp vó'i thu tnr&ng hoc ngixôi dung d.0 co quan, &m vi t chüc thirc 
hien quy chê dan chñ, to chirc hi nghj can b cong chüc, viên chüc Co quan, don vi; 
cü dai  din tham gia các hi dng xét và giãi quyt các quyn lqi cüa doàn viên và 
nguèi lao dng. Hucng dan, giiip d1 ngu?ñ lao dng giao kêt hccp dông lao dng, 
hçp ding lam vic. Cüng vói thu trtthng hoc ngu?ii dung dâu Co quan, don vj câi 
thin diu kin lam vic, chm lo di song cüa doàn viên, ngu&i lao dng, tO chirc 
cac hoat  dng van hóa, th thao, hoat dng xã hi trong doàn vien, ngui lao dng. 

- Kim tra, giám sat viêc thi hành các ch d, chInh sách, pháp 1u.t, bâo dam 
vic thirc hin quyên lçii cüa doân vien và ngithi lao dng. Dâu tranh ngan chn tiêu 
circ, tham nhüng và các t nn xã hQi, th%rc hánh tiêt kim, chông lang phi. Phát hin 
và tham gia giái quy& khiêu ni, t cáo, giái quyêt các tranh chap lao dng và thrc 
hin các quyn cüa cong doãn co sâ theo quy djnh cüa pháp Iu.t. 

- Tp hcTp, giái quyt tam tir, nguyen v9ng hcip pháp, chInh dáng cüa doãn 
viên, nguèi lao dng; t chirc v.n dng doàn viên, ngithi lao dng trong co quail, 
dcm vj thi dua yêu nuâc, thirc hin nghia vii cüa can b, cong chüc, viên chüc, lao 
dng tham gia quãn l co quan, don vj, cãi tiên lê lôi lam vic và thñ tic hành 

A A •fl 9 1¼ P chrnh nham nang cao chat ltrçing, hiçu qua cong tac. 

- Phát trin, quán l doàn viên; xây dimg cOng doàn ccr sO' vtrng mnh và 
tham gia xây dirng Dàng. 

- Quàn l' và sfr ding tài chInh, tai san cüa Cong doàn theo quy djnh cña pháp lu.t. 

13.2. Cong doàn Ca sO' doanh nghip 

a. Cong doàn co sO' doanh nghip bao gm các lo.i hInh doanh nghip dugc 
cp phép thành l.p theo Lu.t Doanh nghip. 

b. Nhim 
vv, 

quyn h.n cüa cong doàn co sO' doanh nghip 
A A A 9 A A • A A - Tuyen truyen, v.n d9ng doan vien va nguoi lao dçng thrc hiçn duang loi, 

chü truong cüa Dãng, chInh sách, pháp lu,t cüa Nba nuOc va nhiêm vu cüa t, chüc 
Cong doãn và ni quy, quy ch cüa doanh nghip; tich crc hçc t.p, rèn luyn nãng 
cao trInh d chInh tn, van hoá, pháp lu.t, khoa h9c k5 thu.t, chuyên môn, nghip vii. 

- Di din tp th lao dng thuong lircmg, k kt và giám sat vic thirc hin 
thoã uO'c lao dng t.p the; phôi hqp vO'i nguñ sü diing lao dng ho,c dai diên 
nguO'i sir ding lao dng thirc hin quy chê dan chü, mO' hi nghj nguri lao dng, 
xay dirng và k kt quy ch phi hçip hot dng; huO'ng dn ngi.thi lao dng giao 
kt hqp dng lao dng, hçp dng lam vic. Dai  din cho t.p the lao dng tham gia 
giái quyt các tranh chip lao dng, thirc hin các quyn cüa cong doàn co sO', tO 
chüc và lânh dao  dinh cong theo quy djnh cüa pháp luat. 

- T.p hqp, giài quyt tam tu, nguyen vQng hçip pháp, chInh dáng cüa doãn 
viên, nguäi lao dng; t chüc di thoai giüa ngui lao dng và nguO'i sü ding lao 
dng; phOi hqp vO'i ngu?i sir ding lao dng th chuc các phong trào thi dua, phát 
trin san xu.t, kinh doanh; chäm lo dO'i song v.t chat, tinh th.n cüa nguYi lao 
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dông; 4n dng nguii lao dng tham gia các hot dng van boa, th thao, hoat 
dng xA hi, h trçi giüp di nhau trong ngh nghip, trong cuc sng, du tranh 
ngàn chn các t nn xä hi. 

- Giám sat vic thirc hin pháp 1ut có lien quan dn quyn, nghia vi ciia 
nguñ lao dng va cong doàn; tham gia các hi dOng cüa doanh nghip theo quy 
djnh cüa pháp 1ut va dsiêu l doanh nghip; tham gia xây dirng thang bang hrcing, 
các nti quy, quy ch có lien quan dn quyn, lçii Ich cüa nguOi lao dng; t chirc, 
quân l mng lrnri an toàn, v sinh viên và giám sat cong tác an toàn v sinh lao 
dng, chäm sOc sue khOe ngthi lao dng trong doanh nghip. 

- Phát trin, quán l doàn viên; xây d1rng cong doãn ca s& vtrng manh  và 

tham gia xây d1mg Dâng. 

- Quãn I và sir ding tài chIrih, tài san cüa cong doàn theo quy djrih cüa pháp lu.t. 

13.3. Cong doàn ca s& hqp tác xâ 

a. Cong doàn Ca s? hqp tác xã, lien hip hqp tác xa (g9i chung là hqp tác xa) 

duac thành lap trong cac hqp tác xã san xuât cong nghip, tiu thu cOng nghip, 
djch vi, thuang mi, giao thông vn tái, xây dirng; chê biên lumg thrc, thrc 
pham; dánh bat, nuôi trông, ch bin hái san, thüy san, lam nghip. Hqp tác xã 
nông nghip không thuOc  dôi tuclng tp hçip cüa t chirc cong doàn. 

b. Nhim vi, quyn han  cüa cong doàn co sâ hqp tác xã 

- Tuyên truyn, v.n dng doàn viên và nguYi lao dng thrc hin du&ng led, 
chü trucing cUa Dãng, chInh sách, pháp lu.t cüa Nba nu&c và nhim vi cUa t chüc 
Cong doàn, nghj quyêt dai  hi thành viên va diu l hçp tác xã; tIch circ hçc tip, 
rèn luyn nâng cao trInh d chInh trj, van hoá, pháp lust, khoa h9c k5 thut, 
chuyên môn, nghip vii. 

- Dai din nguñ lao dng thucrng lucmg, k ked và giám sat vic thirc hin 
thoã uóc lao dng t.p the; huOng dn nguñ lao dng (khong phâi là thành vien) 
giao kt hqp dông lao dng, hqp dng lam vic. Giám sat hQi dng quân trj thc 

F¼ A A A A A A A 

hiçn che d9, chrnh sach, phan phoi thu nhap, lçn nhun doi vcvi thanh vien. 

- T.p hqp, giãi quyt tam tti, nguyen v9ng hcip pháp, chInh dáng cüa doàn 
viên, ngui lao dng; tham gia vâi hi dông quãn trj, lânh dao  don vj d có bin 
pháp câi thin dieu kin lam vic, chäm soc sue khOe nguOi lao dng, nãng cao thu 
nh.p, d?ii song, phuc li cüa thãnh viên và nguOi lao dng; tham gia giâi quyt tranh 
chap lao dng; thic hin các quyn cüa Cong doàn Co si v t chuc và lânh dao  dInh 
công; quãn l mng hthi an toàn v sinh viên và giám sat cong tác an toàn, v sinh 
lao dng, chàm soc sue khóe nguôi lao dng trong hcip tác xã; 4n dng thành viên 
va ngu&i lao dng tham gia các hoat dng, van hóa, the thao, boat  dng xã hi, giüp 
d nhau trong nghê nghip, khi khó khän, hon nan. 

- Phát trién, quàn l doàn viên; xây drng cOng doan ca sâ v&ng m?nh  Va 
tham gia xây drng Dãng. 
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- Quãn 1 va sr ding tãi chfnh, tài san cüa cong doàn theo quy djnh cüa pháp 1i4t. 

13.4. Cong doãn cc sâ dan vi, sir nghip ngoái cong 1p 

a. Cong doàn cci si dan vi,  sr nghip ngoài cOng l.p duqc thành lap  trong 
các don vi, sr nghip ngoái cOng l.p thuc các 11th virc djch vii, giáo diic, dào tao, 
y t, khoa hoc và Cong ngh, van hóa, th thao... 

b. Nhim vii, quyn hn cong doàn co si trong don vi, sr nghip ngoài cOng 1p 

- Tuyên truyn, v.n dng doàn viên và nguài lao dng thrc hin dung 1i, 
chü tnrang cüa Dáng, cbmnh sách, pháp luat cüa Nhà nuOc và nhim vii cüa to chic 
Cong doàn, ni quy, quy ché, diêu l cüa don vi,;  tIch crc h9c tap,  rèn 1uyn nâng 
cao trIrth d chInh trj, van hoá, pháp luat,  khoa hçc k5 thu.t, chuyên môn, nghip vii. 

- Xây dmg va k kt quy ch phi hqp hoat dng v&i ngi.thi dung d.0 don 

vi,; Cu  dai din tham gia cac hi dng cüa don vi, Co lien quan den quyn, lqi Ich 
cüa nguii lao dng; cüng vói ngui drng du don vj, xây dirng và giám sat thc 
hin kê hoach dào tao,  bi duO'ng nâng cao trInh d chuyên mOn, nghip vv, 

chàm 
lo d?yi song 4t ch.t, tinh than, cãi thin diu kin lam vic va chäm soc sue khOe 
cho ngu?ii lao dng; phôi hqp tO chüc các phong trào thi dua; vn dng ngu?ñ lao 
dng tham gia các hoat  dng van hóa, th thao, hoat dng xa hi, phong chông các 
t nan  xã hi, h trçl nhau trong cong tác và khi g.p khó khän. 

- T.p hcip, giài quyt thmtu, nguyen vQng hcp pháp, chInh dáng cüa doàn 
viên, ngi.thi lao dng; t chirc dôi thoai gia nguôi lao dng vOi nguài dirng d.0 
dan vi,  nhm giài quyêt nhüng van dé lien quan den quyên và nghla vi cüa nguii 
lao dng. Phi hçip vth nguYi dirng dâu don vi, t chüc thirc hin quy ch dan chi, 
hi nghj ngui lao dng; huOng dn ngui lao dng giao kt hçp dng lao dng, 
hqp dông lam vic, thay mt nguôi lao dng thuang luqng và k kt thoâ uóc lao 
dng tp the theo quy djnh cüa pháp luat. 

- Tham gia xay drng va giám sat thrc hin ni quy, quy ch& diu 1 cia don vi,, 
các chê dO,  chInh sách, pháp luat  có lien quan den quyn, lçi Ich cüa nguñ lao dng. 

- Phát trin, quãn l doàn viên; xây dirng cOng doàn co sâ vüng manh  và 
tham gia xay dirng Dàng. 

- Quãn l và sà ding tài chinh, tai san eüa cOng doàn theo quy djnh cüa pháp luat. 

14. COng doàn cp trên triyc tip co' s& theo Diu 17 
A IS A 14.1. Lien doan lao dcng cap huycn 

a. Lien doàn lao dng cp huyn do lien doàn lao dng cp tinh quyt .djnh 
thành lap hoc giái th, theo don vi,  hành chfnh huyn, quan, thi,  xã, thành phá, trên 
dja bàn tinh, thành phO trirc thuOc trung uang. 

b. Di tuclng tp hçip cüa lien doãn lao dng huyn là doàn viên, ngui lao 
dông trong các co quan, don vi,,  doanh nghip trén dja bàn cp huyn, tri'r doàn 
viên, nguOi lao dng dã phãn cap cho cOng doàn ngành dja phucing; cOng doàn các 
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khu cOng nghip, cong doàn tng cong ty và cong doàn cci sâ trVc  thuc cong doàn 
cap trén khác. 

c. Lien doàn lao dng cp huyn quyt djnh cong nhn, thành 1p hoc giãi 
the và chi dao  trrc tip các cong doàn Co sO', nghip doãn Ca sO' trên dja bàn theo 
phân c.p cüa lien doàn lao dng tinh, thành ph6; phôi hcip chi dao  các cOng doàn 
co sO' trrc thuc cong doãn tOng cong ty nhà nuO'c trên dja bàn cap huyn. 

14.2. Cong doàn ngành dja phuong 

a. Cong doàn ngãnh dja phuong do lien doàn lao dng cp tinh quyt djnh 
thành 1p khi có It nht 2.000 doàn vien và 15 cong doàn co sO' trrc thuc và phái 
có cong doàn ngành trung uoiig tuong img d phôi hçp chi d?o  boat dng theo 
ngành, ngh. Doi vO'i cong doàn ngành giáo dçic, y tê, viên chirc, không áp diing 
tiêu chI s 1ucng dioàn viên. 

b. Di tirqng tp hçip cüa cOng doàn ngành dja phuong là doàn viên, nguOi lao 
dng trong các Co quan, don vj, doanh nghip theo ngành, ngh trên dja bàn tinh, 
thành ph6, tr.ü doàn vien, nguO'i lao dng dã dircic phân cp cho lien doãn lao dng 
cap huyn; cong doàn các khu cong nghip, khu ch xut, khu kinh t; cOng doàn 
tOng cong ty va cOng doàn Co sO' trrc thuc cOng doàn cap trén khác. 

c. Cong doàn nganh dja phucmg quyt djnh thành 1p hoc giài th và chi 
40 trirc tiêp các cong doàn cc sO, nghip doan co sO theo phãn cap cUa lien doàn 
lao dng tinh, thành ph& 

d. Cong doãn viên chirc tinh, thành ph trçrc thuc trung uong là cOng doàn 
cap trên trirc tiêp co sO tucmg duong cOng doàn ngành dja phuong. 

14.3. Cong doàn các khu cong nghip 

a. Cong doàn các khu cong nghip gm câ khu kinh t, khu ch xut, khu 
cong ngh cao, do lien doàn lao dng c.p tinh quyt djnh thành l.p khi có It nht 
2.000 doàn viên và 15 cong doàn ca sO' dang hoat dng trong các khu cong nghip, 
khu kinh té, khu ch xuât, khu cong ngh cao (sau day gi chung là cong doàn các 
khu cong nghip). 

b. Di tiIcYng tp hçp cüa cong doàn các khu cong nghip là doàn viên, ngixO'i 
lao dng trong các don vi sO dng lao dng duqc c.p phép hoat  dng trong. khu 
cong nghip, khu kinh tê, khu ch xu.t, khu cong ngh cao, tth doàn viên, nguO'i lao 
dng thuc cOng doàn ngành trung uong, cOng doàn tong cOng ty nhà nuOc. 

c. Cong doãn các khu cOng nghip quyt djnh cOng nhn, thành 1p ho.c giái 
th va true tiêp chi dao  cong doan co sO' trtrc thuc trong các khu cong nghip, khu 
kinh t khu ch xu,t, khu cOng ngh cao. 

d. Trithng hcip da phiicing chua thành 1p cOng doàn các khu cOng nghip thi 
lien doàn lao dng cp tinh phân cp cho cOng doàn cap trén khác tp hqp doàn viên, 
ngi.rOi lao dng va trirc tiêp chi 4o cOng doàn co sO' trong các khu cong nghip. 
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14.4. Cong doàn tng cong ty 

a. Cong doàn tng cong ty (bao gm các tp doãn kinh t, cong ty m trong 
mô hInh cong ty mc - con) dugc thành 1p cOng doàn cap trén trirc tiêp Co s& khi có 
It nhât 2.000 doàn viên và 15 cong doàn Co s& theo don vj si d%ing lao dng trirc 
thuc tng cong ty, tp doàn kinh t nhà nithc. 

b. Di ti.iqng tp hçp cüa cong doàn tOng cong ty, t.p doàn kinh t nhà nu&c 
là doàn viên và nguYi lao dng trong các don vj sr dung lao dng thuc tOng cong 
ty, tp doàn kirih t nhà nuOc. 

c. Tng cong ty do u' ban nhân dan tinh, thành ph tr1rc thuc trung uong 
thành lQp thI cOng doàn tng cong ty do lien doàn lao dng tinh, thành phO thãnh 
l.p và chi do trrc tip. 

d. Tng cong ty do b, ngành trung ucmg thành l.p  thI cong doàn tng cOng 
ty do cong doàn ngành trung isong thành 1p và chi dao  trijc tiêp. 

d. Tng cong ty, tp doàn kinh t nhà nuc do Thu tung ChInh phü thành 
1p thI cOng doàn tang cong ty, tp doàn kinh té do Doàn Chü tjch Tong Lien doàn 
Lao dng Vit Nam quy& djnh thành Ip và chi dao  trrc tip hoc phân cp cho 
cOng doàn ngành trung rnmg. 

e. Tnthng hçp tng cOng ty nhà nuóc không dü s krqng doàn viên, cong 
doàn co sO' hoc do tng cOng ty du?c sp xêp lai  (chuyn di hInh thirc sO' hffii, 
ban, khoán, cho thuê) ma so doàn viên thâp hcm mrc quy djnh trên thI cong doàn 
cap trên th%rc hin các thu tçic h. cap thành cOng doàn co sO' ho.c giâi the và bàn 
giao các cong dioàn co sO', doàn viên v dja phuong hoc cong doàn cp trên khác 
trirc tiêp quãn l, clii dao hoat c1ng. 

14.5. Cong doàn cp trên triic tip Co sO' khác 

a. Các co quan, don vj gm dai  hçc quc gia, dai  hçc vi1ng; co quan bO,  co 
quan ngang b, các tOng c%ic, vin nghien ciru; co quan Dãng, Nhà nuóc, các tO 
chIrc chInh trj - xä hi, O' trung uong, thành l.p cOng doàn cp trén trrc tip co sO' 
khi có It nh.t 1.500 doàn vien và 15 cong doãn co sO', do cong doàn nganh trung 
uong quyêt djnh thãnh 1p hoc giái the và trirc t1êp quân l, chi dao. 

b. Cong doàn cp trén trirc tip co sO' theo dim a nêu trên duqc quyt djnh 
thành lip, giâi the và trrc tip chi dao  cOng doãn co sO' trrc thuc thrc hin nhim 
vy, quyn h?n  phü hçp vOi loai  hInh cOng doàn co sO' theo quy djnh cüa Diu 1 và 
Mic 13 cüa HuO'ng dn nay. 

c. Khi cOng doàn c.p trên trirc tip co sO' không dü diu kin néu tai  dim a 
thI cong doãn ngãnh trung uong thc hin sp xp lai  theo hinh thirc ha cp thành 
cong doãn CO sO' cO cOng doãri CO sO' thãnh viên ho.c giài th cOng doãn cp trên 
trirc tip, chuyên các cOng doàn CO sO' va doãn viên ye cong doàn ngành trung uo'ng 
trVc tip quãn l, chi dao  boat dng. 
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14.6. Truc khi thành 1p mói hoc nâng cap cong doàn cci sO' thành cong 
doàn cp trên trirc tip cci sO' và ha c.p hoc giài the cOng doàn cap trên trrc tiêp cci 
sO', lien doàn lao dng tinh, thành ph& cong doàn ngành trung ucing xây dmg dê 
an trInh xin kiên Tng Lien dioàn va phãi duçic sir dông cüa Doàn Chü tjch 
Tong Lien doàn. 

14.7. Cci quan cong doàn c.p trên trirc tip cci sO' khOng thãnh 1p d.0 mi 
ban chuyên trách tham muu, giüp vic ma phân cong can b, nhân viên chuyên 
trách cong doàn, các üy viên ban thithng vii, ban chap hành thrc hin nhim vi 
tham muu, giüp vic ban thuO'ng vii, ban chap hành và huO'ng dk, h trq hot dng 
cong doãn cci sO'. 

14.8. Giâi th& chrn dIrt hoat  dng cOng doàn cp trên trrc tip cci sO' 

a. COng doàn cp trên trVc  tip cci sO' giâi th, chm dirt hoat dng trong 
nhCtng truO'ng hçip sau: 

- Dcm vj sir dçing lao dng giâi th& ch.m dirt hoat  dng; 

- Không dáp 1mg các tiêu clii theo quy djnh tai Mc 14.1, Miic 14.2, Mirc 
14.3, Mic 14.4, Miic 14.5 cUa Huóng dn nay. 

- Cong doàn cp trén tnrc tip cci sO' hoat  dng không dung tOn chi miic dIch, 
quy djnh cüa Diéu l Cong dioàn Vit Nam; 

b. Vic giãi th& chm dirt hoat  dng clia cong doàn cp tren trrc tip cci sO' nêu 
tü diem a, Miic 14.8 do lien doàn lao dng tinh, thãnh phô, cong doàn ngành trung 
ucing va tuong di.rong thirc hin theo quy djnh ti Mc 14.6 cña Huàng dan nay. 

15. Nhim vi.i, quyn hn cüa công doàn cp trên trrc tip co' sr theo 
Diu 18 

15.1. Lien doàn lao dng cp huyn 

a. Tuyên truyn, vn dng nguO'i lao dng thirc hin duO'ng ki, chim tnxcing 
cüa Dãng, chInh sách, pháp lut cima Nba nuâc và nhim vii cima t chimc Cong 
doàn; tO chirc phong trào thi dua yêu nuO'c trong doàn viên, CNVCLD. 

b. Phi hçip vOi các cci quan chime näng cüa nba nuOc cp huyn, cong doàn 
ngành dja phuo'ng và tucing duong d kiêm tra, thanh tra, giám sat vic thirc hin 
các chê d, chInh sách; giâi quyt khiu nai,  tO cáo, tranh chap lao dng dôi v&i các 
cci sO' dóng trên dja ban; huàng dan, h trçl, giimp ban chap hành cOng doàn cci sO' 
trong vic thucng luçing, k kt thoá uO'c lao dng tp th& giâi quyt tranh chap 
lao dng, t chime di thoai vói nguO'i sir ding lao dng, t chime, lath dao  dInh 
cong theo dimng quy djnh cüa pháp lut. 

c. Dai  din, báo v quyn, lqi Ich hcip pháp, chIrth dáng cüa ngl.rôi lao dtng 
cci quan, t chlrc, doanh nghip chiia thành 1p cong doàn cci sO' khi ngu&i lao 

dng ô do yeu câu. Dai  din cho cong doàn cci sO' hoc nguii lao dng khâi kin 

31 



hoc tham gia vào các vi an v lao dng khi duçc cong doàn Co s& hoc ngui lao 
dng u quyên. 

d. Trin khai thirc hin các chi thj, nghj quyt và chü truong cong tác cüa 
lien doàn lao dng tinh, thành ph& chi thj, nghj quyt cüa cp u' dãng và nghj 
quyt dii hi cong doàn c.p mInh; tham gia vâi c.p u' dãng, co quan nhá nuâc ye 
cac chü truong phát triên kinh t - xâ hi và các vn d có lien quan den vic lam, 
di sng cüa doàn viên, ngu?i lao dng. 

d. Vn dng doàn viên, nguñ lao dng tham gia các hoat dng xà hi, 
hi.r&ng dn cac hInh thüc, bin pháp chäm lo dêd sng, cãi thin diu kin lam vic, 

A w A 

xoa dioi giam ngheo, xay dirng nep song van boa, dau tranh ngan chn tieu clrrc, 

tham nhüng va các t nn xã hi. 

e. Thc hin cOng tác phát trin dioàn viên, thânh 1p cOng doân co s&, 
nghip doàn; cong tác tO chirc, can b theo phãn c.p cüa lien doàn lao dng tinh, 
thãnh phô; xay dirng Cong doàn Co s&, nghip doàn vüng manh. 

g. Quàn l va sü ding tâi chInh, tài san cña cong doàn theo quy djnh cüa 
pháp lu.t. 

15.2. Cong doàn ngành dja phucing 

a. Tuyên truyn, ph bin dithng li, chü trucmg cUa Dãng, chInh sách, pháp 
lut cüa Nhà nuOc, nhim vii cüa t chüc cOng doàn. To chirc triên khai các chñ 
truclng, nghj quyt cUa lien doàn lao dng tinh, thãnh ph& cOng doàn ngành trung 
uong và nghj quyt di hOi  cOng doàn cAp mInh; t chi.'rc phong trào thi dua yêu 
nuóc trong doàn viên, CNVCLD. 

b. Tham gia vOi co quan quân l cing cAp v phát trin kinh t - xã hi cüa 
ngành dja phuong, các vAn dé có lien quan dn vic lam, d?i sng cüa nguôi lao 
dng thuc pham vi quãn l, chi do cüa ngành. 

c. Phi hcrp voi lien doàn lao dng cAp huyn huâng dn, chi do, kim tra 
A A IS S S A 5 A S 

viçc thirc hien cac che d9, chinh sach nganh, nghe, bao vç quyen va lçn ich hqp 
pháp, chinh dláng cüa doãn viên, ngu?i lao dQng trong ngành. 

d. Huóng dAn, h trg cong doàn co si thuong luqng và k kát thoà uóc lao 
dng tp th& t chirc và länh dao  diInh cOng theo quy djnh cia pháp lust; dai  din 
cho cOng cloàn co si hoc nguii lao dng khñ kin, tham gia vào các vi an ye lao 
dng và cOng doàn, dai  din ngui lao dng trong ngành thuong hrcmg, k kt thOa 
uâc lao dng tp th theo quy dnh cüa pháp lut. 

d. Phát trin doàn viên và cong doãn co S1 trong các thành phn kinh t 
thuOc ngành, thirc hin cong tác t chrc, can b theo phãn cAp cüa lien doàn lao 
dng tinh, thành ph, xay dimg cong doàn co sâ, nghip dsoàn vtng mnh. 

e. Quãn l va sü diing tài chInh, tài san cüa cOng doãn theo uy djnh cüa 
pháp lut. 
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15.3. Cong doàn các khu cong nghip 

a. Tuyên truyn, 4n dng ngithi lao dng thrc hin duàng 1i, chü truong 
cüa Dâng, chInh sách, pháp lust  cüa Nhà nuâc và nhim vi cüa tt chi.'rc Cong 
doàn; to chüc phong trào thi dua yêu nithc trong doàn vién, CNVCLD. 

b. Huóng dn, chi dao  các cong doài co s thc hin nhim v%1, quyn hn 
theo quy djnh Diêu 1; hithng dn, h trçi, gi1ip ban chp hành cOng doàn co sâ 
trong vic thuong luqng, k kt thoâ uâc lao dIng t.p th& giâi quyêt tranh chap 
lao dng, th chüc dêii thoai vói ngu&i si'r diving lao dng, t chüc, lânh dao  dinh 
cong theo ding quy djnh cüa pháp 1ut. 

c. D.i din, bâo v quyn, lqi Ich hgp pháp, chInh dáng cüa nguèi lao dng 
& co quan, t chirc, doanh nghip chua thành 1p cong doãn co s& khi ngui lao 
dng a do yêu câu. Di din cho cOng doãn co sâ ho.c nguôi lao dng kh&i kin 
ho.c tham gia vao cac vi an v lao dQng và cong doàn khi dugc cOng doàn co s& 
hoc ngu&i lao dng uS' quyn. 

d. Phôi hçip vth ban quail lS' cac khu cong nghip, co quan quãn iS' lao dng 
dja phi.icing kim tra, giám sat vic thc hin các ch d, chinE sách, pháp lu.t lao 
dtng; giâi quyêt don thu khiêu ni cüa doàn viên, ngu?ii lao dng trong các khu 
cOng nghip. 

d. Phát trin doàn vien, thãnh 1p cOng doàn co s&, xây dimg cOng doàn co 
s& vüng manh;  thc hin cong tác quãn lS' can b cong doàn theo phãn cp cüa lien 

• A ? A doan lao dpng tmh, thanh pho. 

e. Hithng dan, chi dao  các cong doàn co s& thuQc các cOng doàn cp trén 
khác trong khu cong nghip thrc hin các ni dung theo quy djnh tai  diem d, 
khoãn 4, Diu 30, Diêu l Cong doàn Vit Nam. 

g. Quãn lS' và sü dung tài chinh, tài san cüa cOng doàn theo quy djnh cüa 
pháp lut. 

15.4. Cong doàn tng cOng ty 

a. Tuyên truyn du&ng li, chü trixong cüa Dãng, chInh sách, pháp lust 
cüa 

Nhà nuóc và nhim vii cia t chüc Cong doàn. Trin khai thirc hin các chi thj, 
nghj quyêt, chü truong cOng tác cüa cong doãn cap trén và nghj quyêt dai  hi cOng 
doàn cp mInh. 

b. Tham gia v&i hi dng quãn trj, hi dng thành vien, tng giám dc v 
quy hoach,  k hoach và mvc  tiêu phát trin kinh tê cüa tng cong ty, tham gia xây 
dimg va kim tra giám sat vic th1rc hin ni quy, quy ch& ch d tin lucing, tin 
thuâng và các quy djnh có lien quan dn quyên và lqi Ich hcip pháp, chInh dang 
cña doãn viên, ngu&i lao dng trong tong cong ty. 

c. Ph& hcip vài hi dng quãn tn, hOi  dng thãnh viên, tng giám dc thrc 
hin quy ch dan chü a co s&, to chtrc hi nghj ngu&i lao dng; dai  din cho doàn 
vien va ngu&i lao dng kS'  thoâ ithc lao dng tp th v&i tong giám dOc phü hqp 
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vói ac quy djnh cüa pháp 1ut, tharn gia cac hi dng cüa tng cong ty d giãi 
quyet cac van de co lien quan den doan vien, nguoi lao d9ng; to chuc phong trao 
thi dua yêu nuóc trong doàn vién, CNVCLD. 

d. Hi.ràng dn, chi do các cOng doàn Co s& và don vi,  trirc thuc tharn gia 
quãn 1; thirc hin nhim vii, quyn hn theo quy djnh cüa pháp luat va Diu l 
Cong doàn Vit Nam. 

d. Quyt djnh thành 1p ho,c giãi th CáC Cong doàn co s&, don vi,  trirc thuc. 
Thirc hin cOng tác can b theo sir phân cp cüa cOng doàn cap trên, chi dao  cong 
tác phát trin doàn viên xay dirng cong doàn co S vUng m?nh. 

e. Quân 1 tài chinh, tài san và hoat dng kinh t cüa cOng doàn theo quy 
djnh cüa pháp luat. 

15.5. Cong doàn c.p trên trrc tip co si khác 

a. Tuyên truyn dithng liM, chü truong c'i'ia Dâng, chInh sách, pháp 1u.t cüa 
Nhà nuâc; triên khai thrc hin Các chi thj, nghj quyêt và chü trircxng cong tác cüa 
cong doàn cap trén; chi thj, nghj quyêt cüa cap u dáng và nghj quyêt d.i hi cOng 
doàn cp minh; tham gia vài c.p u dâng, lãnh do chuyên mOn v cong tác quãn 
ly, lanh dao co quan ye cac van de co lien quan den quyen va lcii ich hçp phap 
chInh dáng cüa nguñ lao dng. 

b. Phi hcip vói thu truàng ccx quan thrc hin quy ch dan chü, t chüc hi 
nghj can b cong chüc Co quan; kiêm tra, giám sat vic thirc hin các ché d, chinh 
sách, giài quyêt khiêu nai,  to cáo dOi vi CC CO SO trirc thuOc co quan. 

c. To chüc phong trào thi dna yêu nuâc trong doàn viên, CNVCLD, gop 
phân hoàn thành tOt nhim vii cüa co quan, don vj; van  dng doàn viên vâ ngui 
lao dng tham gia xây dung Dàng, chInh quyên trong sach,  vtrng  manh  và tham gia 
các hoat  dng xã hi; huóng dn các hInh thirc, bin pháp chäm lo d?i sOng, cái 
thin diêu kin lam vic, xay dirng ccx quan van boa, tham gia câi each hành chInh, 
dâu tranh ngän ch.n tiêu circ, tham nhQng, lang phi và các t nn xä hi. 

d. Phát triên doãn viên, thành lap và xay dirng cong doãn co sâ vüng manh, 
thirc hin cOng tác tO chüc can b theo phãn cap cüa cOng doàn ngành trung ucyng. 

d. Quãn l2 tài chinh, tài san cOng doàn theo quy djnh cüa pháp luat. 

16. Vic tp hqp doàn viên, nguôi lao dng trong trirô'ng hçrp do'n v sü' 
ding lao dng có cong ty con, chi nhánh doanh nghip, phân hiu trirong... & 

.' ., S 

da ban tinh, thanh pho khac, theo Dieu 19 

16.1. Cong ty con, chi nhánh doanh ngbip, van phèng dai  din doanh nghip 
có vOn ngoài nba nuóc, doanh nghip Co vn dâu tu nuóc ngoài; phân hiu trixèng 
dan lap, tu thiic, duçic cp phép thành 

lap 
i dja phuong nào, do lien doàn lao dng 

dja phuong do phan c.p cho cong doàn cp trên trrc tip tp hqp doàn viên, ngui 
lao dng và trrc tiêp quãn 1, chi dao  boat dng cong doàn. 
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16.2. Trueing hqp cong ty con, chi nhánh doanh nghip, van phông dai  din 
A P • , P A P A A P 

doanh nghiçp Co V0fl ngoai nha nuoc, doanh nghicp co von dau tu rnxoc ngoai; 
phân hiu truông dan 

lap, 
tu thiic, diã co cong doãn sinh hoat theo noi dang k dt 

trii sâ chInh a dja bàn tinh, thành phô khác, thI các lien doàn lao dng cap tinh phôi 
hqp ban giao dê phãn cap cho cOng doàn cap trên trVc tiêp cci sâ tnrc thuc trrc 
tiêp quãn 1)1, chi dao. 

16.3. T chüc và hoat dng cOng doàn trong các cOng ty con, chi nhánh 
doanh nghip, van phông dai  din doanh nghip có von ngoài nha nuóc, doanh 
nghip có von dau tu nithc ngoài; phán hiu truông dan lap, tu thic, thirc hin theo 
quy djnh cüa Diêu 1 và Miic 13, M%ic 14 cña Huàng dn nay. 

17. Cong doàn ngành trung irolig theo Diu 20 

17.1. Cong doan Viên chüc Vit Nam là cOng doàn ngành trung uong, tp 
hcip can b, cOng chrc, viên chuc, lao dng lam vic trong các cci quan cüa Dàng, 
Nha ni.róc, doàn the chInh trj -. xã hi & trung uo'ng; cac tOng cue, vin nghiên ciru, 
cci quan b, cci quan ngang b và các cci quan, don vj trung uong, noi không có 
cOng doàn ngành trung ucing. 

17.2. Trueing hcip trong mit b có nhiu cOng doàn nganh trung uong, cOng 
doàn tong cOng ty trirc thuc TOng Lien doàn, các cong doàn ngành trung uong, 
cOng doan tong cOng ty dtrçic chü dng tO chüc thirc hin quyên han,  nhim vi, 
nlnr sau: 

a. Tham mmi cho Ban Chap hành, Doàn Chü tjch Tng Lien doàn v ho,t 
dng cüa cOng doàn ngành, cOng doàn tOng Cong ty. 

b. Thrc hin các nhim vi, quyn han  theo quy djnh tai  khoãn 3, Diu 20 
Diêu l Cong doãn Vit Nam. 

c. Tham gia và phi hçip vói các lien doàn lao dng tinh, thãnh ph trrc 
thuc trung ucing trong vic xay dimg quy ch v mi quan h phi hqp chi dao 
cOng doàn ngành dja phuong hoat dng theo ngành, nghê (neu co) và môi quan h 
phôi hcip chi dao  cong doàn cci sà thuc cOng doàn ngãnh trung ircing, cOng doàn 
tOng cOng ty trong vic th1rc hin nhim vr chInh trj, van hóa, xã hi a dja phuong. 

d. Vic phi hçrp hoat  dng giüa các cong doàn ngành trung ucmg, cOng 
doàn tOng cong ty trong cüng mQt b do cOng doàn ngành dirng ten bO chü tn các 
hoat dng phi hqp. Ni dung, chuong trInh phêi hqp phãi dirge các cOng doàn 
ngành trung uong, cOng doàn tOng cOng ty trong ciing mt b xay dimg quy chê, 
nhung khOng trái quy djnh cüa Diêu l và các quy djnh, hirrng dn cüa Doàn Chü 
tjch Tong Lien doàn. 

18. Cong tác nü cong và ban nfr cong cong doàn theo Diu 24, Diu 25 

18.1. Doàn Chü tich Tng Lien doãn, ban thuàng vi lien doàn lao dng tinh, 
thành phO, cOng doàn ngãnh trung uong, cOng doàn tong cong ty trrc thuc TOng 
Lien doàn tO chüc b may va phân cOng can b chuyên trách tham nnru, giüp vic 
ye cOng tác nü cOng theo thâm quyên quy djnh. 
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18.2. Cong doàn cp trên trrc tip Co s và cong doàn Ca s& có tr 10 n 
doàn viên tri len duqc thành 1p ban n cong quân chüng dê tham mini, giip vic 
ye cong tác nü cong theo nhim ki cüa ban chap hành cong doàn cUng cap. 

a. So hrcing thành viên ban nct cOng quân chiing do ban chap hànhcong doàn 
cüng cp quyêt djnh tir bangui trâ len và ti da khOng vuçlt qua hai phân ba (2/3) 
sO 1ung üy viên ban chap hành cong doàn ciing cap (tth trithng hgp ban chap 
hành có ba ngi.rôi). 

A A A A A A P A A I b. Ca cau ban nu cong quan chung gom m9t so can bo, doan vien flu la uy 
viên ban chap hành và khOng là üy viên ban chap hành. So thành viên ban ntr cong 
quân chuing là üy viên ban chap hành cong doàn cüng cp khOng vlIç1t qua 1/3 tOng 
so thành viên ban nü cOng quân chüng. 

18.3. Trung hçip cong doàn co sà có dirói 10 doàn viên nü thI chi djnh mt 
üy viên ban chap hành hoc mt doàn viOn nci phiri trách cOng tác tham muu tO 
chirc các hoat  dng nü cong. 

18.4. Ban nCt cOng qu..n chóng không dü diu kin tn t,i và hot dng thI ban 
chap hãnh cong doàn cüng cap xem xét quyêt djnh giài the. Khi ban chap hành cOng 

I I A A P A I P A A • 7 A doan cung cap ket thuc nhiçm ky hoac cham dixt hot dçng theo quyet dinh  cua cong 
doãn c.p trên, thI ban nC cOng qu.n chüng throng nhiên ch,m dirt nhiêm vu. 

18.5. Nhim vii, quyn hn cüa ban nir cong qun chüng: 

- Tham muu giüp ban chp hành cOng cloàn cüng cp xây dirng chucing 
trInh, ni dung, kinh phi to chüc các hoat dng triên khai cong tác ni cong trong 
nhim kS'  và hang nàm. 

A A 7 1 • A I • A I 7 - Nam bat tam tu, nguyn v9ng cua nu doan vien, ngurn lao dong va phan 
ánh, dé xuât, kiên nghj vi ban chap hành cong doàn cling cap; Tham gia thanh tra, 
kiêm tra, giám sat thrc hin chê d, chInh sách lao dng nU, tham gia giài quyêt 
các van de lien quan den quyên và igi ich hçip pháp, chInh dáng cüa n doàn viên, 
nguôi lao dng. Phát hin, bi du0ng doàn viOn nü iru tñ d giói thiu cho ban 
chap hành cong doàn trong qua trInh tham gia cong tác quy hoach, dào to và xem 
xét giói thiu bô nhim vào chüc danh lãnh dao  các cap. Di din cho nü doàn 
viên, nguñ lao dng tham gia các to chüc hçp pháp co lien quan den lao dng nt, 
tré em, dan sO, gia dinh, bmnh dng giài và vi si.r phát trién cüa ph nii. 

- Tuyên truyn, giáo diic n doàn viên, nguri lao dng v dixing li, chü 
trirong, nghj quyt cüa Dãng, chInh sách, pháp 1ut cüa Nhà nithc nói chung, hoat 
dng nü cOng và nhftng ni dung có lien quan den lao dng nü nói riêng. TO chirc 
cac phong trào thi dua trong nU doàn viên, nguôi lao dng. Vn dng nU doãn viên, 
ngithi lao dng tham gia các hoat dng xä hi và các phong trào thi dua chung do 
cOng doàn phát dung. 
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19. Tài chInh, tài san cong doàn theo Diu 26, Du 27 

Doàn Chü tjch Tng Lien doàn co hu&ng dan, quy djnh riêng v dóng doàn 
phi cüa doàn viên; hoat dng thu, phân cap thu, phân phôi nguôn thu, si'r diing, quán 
1 tài chInh, tài san, hoat dng kinh t, xây drng cci bàn cüa cong doàn. 

20. Cong tác kim tra, giám sat theo Diu 28 

20.1. Cong doàn các c.p có nhim vi tin hành cOng tác kim tra, giám sat & 
cap mInh, c.p di.r&i và chiu sr kim tra, giám sat cüa cong doàn cp trén. 

20.2. Ban chap hành cong doàn các cp quyt djnh chuong trInh, k hoach 
cong tác kim tra, giám sat cüa cp mInh và chi dao  cong doàn c.p duói xây dimg 
chucmg trInh k hoch cong tác kiêm tra, giám sat toàn khóa, hang nàm, 6 tháng ye 
vic chap hành Diêu l Cong doàn, th%rc hin nghj quyêt dai  hi, các nghj quyêt, 
chiiang trmnh cüa ban chap hành cong doàn cüng cap và cOng doàn cap trên; giám 
sat, kiêm tra tài chInh, tài san cong doàn cüng cap và cap duâi; xü l va tham mi.ru 
xü l k' lut; giái quyêt va tham gia giái quyêt khiêu nai,  to cáo; bôi duông va 
huOng dn nghip vi.i di ngQ can b lam nhim vi kiêm tra. 

20.3. Ban chp hành cong doàn các cp chju trách nhim tru&c cOng doàn 
cap tren ye cong tac kiem tra, giam sat cong doan cung cap va cap duoi; thirc hiçn 
nhim vii báo cáo cong tác kiêm tra, giám sat truâc di hi, hi nghj cong doàn 
cüng cap. 

20.4. Ban thu&ng vi cong doàn các cp (noi có ban thu&ng vi) chju trách 
nhim trithc ban chp hành ye to chtrc, hu&ng dn, kim tra, giám sat, dOn dc vic 
th1rc hin các chucmg trinh, kê hoach cOng tác kiêm tra, giám sat. 

21. Uy ban kim tra cong doàn theo Diu 29 

21.1. Cong doàn Co s& Co tr 30 doàn viên tr& len ducic b.0 üy ban kim tra 
giüp vic cho ban chap hè.nh ye cOng tác kiêm tra, giám sat. 

21.2. S lung üy viên üy ban kim tra do ban chip hành cOng doàn cüng 
cap quyêt djnh theo quy djnh sau: 

a. Uy ban kim tra cong doàn co s& không qua 07 üy viên (cong doàn co s& 
thành viên, cong doàn b phn không có üy ban kiêm tra). 

b. Uy ban kim tra cong doàn cp trén trrc tip co sà không qua 09 ñy viên. 

c. Uy ban kim tra lien doàn lao dng tirih, thành ph& cong doãn ngành 
trung uong và ti.rong throng không qua ii üy viên. 

d. S luçmg üy viên Uy ban Kim tra và s luçing phó ChU nhim lily ban 
Kiêm tra Tong Lien doàn do Ban Chp hành Tng Lien doàn quyêt dinh. Chü tjch 
TOng Lien doàn k ban hành quyet djnh cOng nh.n üy viên Uy ban Kiêm tra và các 
churc danh cüa Uy ban Kiêm tra Tong Lien doàn. 

21.3. Nguyen tic, diu kin ngui lam cOng tác kim tra cOng doàn: 
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a. Chà nhim ày ban kim tra lien doàn tinh, thành ph6, cong doan ngành 
trung uong và tl.rcmg dixong phài là can b cong doàn chuyên trách. 

b. Cong doàn cp trén trxc tip co sà có tü ba can bO cong doãn chuyên 
trách tri len thI co câu can b cong doàn chuyên trách lam chà nhim ho.c phó 
chà nhiêm hoäc ày viên ày ban kiêm tra. 

c. Không ccr c,u ngithi là chà tài khoàn, duqc ày quyn chà tài khoàn, k 
toán. truông, trithng, phó ban tài chInh càa cong doàn cüng cap tham gia ày ban 
kiêm tra cong doàn. 

21.4. B,u phó chà nhim ày ban kim tra: 

a. Phó chà nhim ày ban kim tra cong doán (nu co) b.0 trong s ày viên 
ày ban kim tra cong doãn. 

b. Trong thi han  15 ngày lam vic, k tir khi kt thüc hi nghj l..n thu nht 
cüa ban chap barth, chà nhim ày ban kiêm tra phái triu t.p hi ngh lan thà nhât 
cüa ày ban kiêm tra dê bâu phó chà nhim ày ban kiêm tra theo so luqng, co câu 
phó chà nhim dã thrgc ban ch.p hành cüng cap thông qua. 

c. Tmng hçip b,u b sung phó chà nhim ày ban kim tra vuçct qua s 
luçmg dä druçxc ban chap hành cüng cp thông qua, phài ducic sr dong bng van 
bàn cüa Cong doàn cap trên tr\rc tiêp. 

21.5. Các c.p cong doàn trithc khi diu dng thu thim, phó chà nhim ày 
ban kiêm tra là can b cong doãn chuyên trách lam cOng tác khác phãi báo cáo và 
diuçic sr dong càa cong doàn cap trên trrc tiêp. 

21.6. Thôi ày viên ày ban kim tra, b.0 b sung ày viên ày ban kim tra 

a. Uy viên ày ban kim tra là can b chuyên trách khi chuyn cong tác khác 
thI ducing nhiên thOi là ày viên ày ban kiêm tra cong doãn. Uy viên ày ban kiêm 
tra không là can b cOng doan chuyên trách khi chuyen cong tác khác khOng thuc 
co câu dã di.rgc cOng doàn cap trén phé duyt thI ban chap hành cong doàn cüng 
cap xern xét cho thôi hotc không cho thOi ày viên ày ban kiêm tra và phài báo cáo 
xin kiên cong doàn cap trên trirc tiêp. 

b. Khi khuyt chà nhim, phó chà nhim, ày viên ày ban kim tra thi ày ban 
kim tra báo cáo ban chap hành cüng cap trInh xin kiên cong doàn cap trên dê 
thrc hin quy trInh thôi ày ban kiém tra và b,u bô sung ày ban kiêm tra theo quy 
djnh. Tnxing hqp dc bit, cong doãn cap trên ducic chi djnh bô sung ày viên ày 
ban kiêm tra ho.c các chüc danh ày ban kiêm tra cong doàn cap duOi, trong các 
truông hqp sau: 

- Chi djnh can b cOng doãn chuyên trách lam ày viên ày ban kim tra. 

- Chi djnh can b cOng doàn chuyên trách dang gi churc danh hu&ng phii 
c.p tirong throng phO chü nhim ày ban kim tra trâ len lam phó chà nhim ày ban 
kiêm tra. 
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- Chi djnh can b cong doàn chuyên trách dang gift chirc danh hithng phii c.p 
tuong duong chü nhim üy ban kim tra tr& len lam chü nhim üy ban kiêm tra. 

Vic chi djnh b sung üy viên üy ban kim tra ho.c các chüc danh Uy ban 
kiêm tra cong doàn phái duqc ban thu&ig vi cong doàn cüng cap báo cáo xin 
kiên cong doàn cap trên va thrc hin quy trInh giâi thiu nhân sir theo quy djnh. 

c. Tnthng hcip c.n bu b sung üy ban kim travuçYt qua so hrçng dã duçrc 
cong doân cap trên phê duyt, phái duçic sr dong bang van ban cüa cong doàn 
cap trên trrc tiêp. 

22. Nhim vi cüa u5 ban kim tra công doàn các cp theo Diêu 30 

22.1. Djnh k' 6 thang và cui näm, üy ban kim tra cong doân các cp hçp 
thông qua dir tháo báo cáo, chuong trInh cong tác kiêm tra, giám sat. Sau do hoãn 
chinh trInh ban chap hành cong doàn cüng cap. 

22.2. Uy ban kiêm tra cong doàn các cap lam vic theo quy chê do ban chap 
hãnh cong cap ban hành và quy djnh cüa Doàn Chü tjch Tong Lien doàn. 

22.3. Dôi vói cong doan co sâ, nghiep doàn co sâ có duOi 30 doàn viên, ngu?i 
duçirc ban chap hãnh phãn cong lam Cong tác kiêm tra, giám sat có nhim vi sau: 

a. Tip nhn don, thu khiu nai,  t cáo và nghiên ciru, d xu.t v&i ban chap 
hãnh, ban thuOng vii cong dioàn cci si, nghip doàn co s& giài quyt theo quy djnh 
cüa pháp 1ut và Tong Lien doãn Lao dng Vit Nam. 

b. Phát hin, tham mi.ru, d xut v&i ban chp hành, ban thuô'ng vi cong doàn 
co s&, nghip doàn co si thrc hin kiêm tra, giám sat khi có dâu hiu vi ph?m Diêu 
1 Cong doàn Vit Nam, Cong tác quãn 1 tài chInh, tài san cong doàn. 

23. Quyn cüa u5 ban kim tra cong doàn các cp theo Diu 31 

23.1. Uy ban kim tra duçic chü dng thirc hin quyn kim tra, giãm sat cong 
doàn cüng cap và cOng doãn cap duOi theo quy djnh ti Diêu 31 Diêu l và quy ché, 
chuong trinh cOng tác kiêm tra do ban chp hãnh cOng doân càng cp thông qua; 
kiêm tra, giám sat dt xuât khi can b, doàn viên cong doãn vi phrn hoc có dâu 
hiu vi phm theo quy dnh. 

23.2. Uy ban kim tra Tng Lien doàn và Uy ban kim tra lien doàn lao dng 
tinh, thành phO, cong doàn ngãnh trung uang dugc sft ding con dâu riêng dOi vài 
các van b, báo cáo Ban chip hành, Doân Chü tjch Tng Lien doàn (di vói liJy 
ban Kiêm tra Tng Lien doàn); ban chap hành, ban thuing vii cOng doàn cüng cap; 
huOng dn, chi dao  üy ban kiêm tra cong doàn cap duth; trá Ru kiên hoc don, thu 
khiu ni, to cáo thutc thâm quyn giái quyêt theo quy djnh. 

23.3. Con du và gi.y tu lien quan dn con du üy ban kim tra cOng doàn do 
co quan cOng doãn cüng cp quãn l, vic sir dung con dâu üy ban kiém tra cong 
doãn theo quy djnh cüa Tng Lien doàn. 
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C.UT!CH 

BA d D 
CHAP  A'.i 
TRUNG dNG 

, 1I 

Nguyen Dlnh Khang 

24. Khen thtr&ng cüa cong doàn theo Du 32 

24.1. T chirc cong doàn cac cp, can b, doàn viên cong doàn Co thãnh tIch 
vâ nhüng ngthi không phãi là doàn viên cong doân có nhiêu cng hiên cho tO chirc 
Cong doàn Vit Nam, di.rqc xem xét, khen thirâng, tng K' nim chuang Cong 
doàn, theo quy djnh cüa Doãn Chü tjch Tong Lien doãn. 

24.2. Vic d nghj khen thu&ng cüa các c.p cOng doàn thrc hin theo Lust 
Thi dfla khen thithng, quy dljnh ye thi dna, khen thix&ng và các van bàn hrnng dn 
cüa Doãn Chü tjch Tong Lien doãn. 

25. Ky 1ut cüa cong doàn theo Diu 33 

25.1. K' 1ut mt t chirc cong doàn và can bO,  doàn viên cOng doàn phãi 
duçic xem xét t.p th& dan chü, cong khai và theo quy djnh cüa Tong Lien doàn. 

25.2. Can bô cong doàn c.p nao khi vi phm, do cong doàn c.p do xét, d 
nghj cap có thâm quyên xem xét, quy& djnh k' lu.t theo quy djnh. 

25.3. Can b, doàn viên bj cong doàn c.p trên xCr l' k' lu,t, ducrng nhiên 
duçic thi hành a noi can b, doàn viên dang sinh hoat cong doàn ma khOng phái 
xem xét, xa l k lu,t & cap duâi. 

25.4. T chirc, can b, doàn viên cOng doãn phài ch.p hành nghiêm quyt 
djnh k' lu.t. Nêu không dông thi có quyên khiêu nai,  nh.rng khi chua ducic to 
chüc cong doàn có thâm quyên giài quyêt v.n phãi chap hành nghiêm quyêt dnh 
k' lust  dà cOng bô. 

25.5. Sau mt nàm k tIr khi có quyt djnh k' lust, nu doàn viên hoc can 
b cOng doàn bj kS lu.t có tiên b, không tái phm thI quyêt djnh k lust  ducmg 
nhiên châm dirt hiêu krc. 

TM. DOAN CHU T!CH 

C. 

Noi nhln: 
- Các LDLD tinh, thành ph; 
- Các CD ngãnh trung iwng và tucing di.rcing; 
- CácCD thng Cty trirc thuOc TLD; 
- Li.ru VT, ToC TLD)..- 
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PH1J LVC 
(Kern theo Hu'áng dJn sd /HD-TLD ngày tháng nám 2020 

cia Doàn Ghz tjch Tang Lien doàn Lao dc5ng Vit Nam) 

1. MAU TO KHAI SO YEU L' LJCH: Dành cho can b, doàn vién cong doàn tr 
khai khi tham gia nhân sr bâu cir ho.c dai  biêu d%r dai  hi, hi nghj cong doàñ các 
cap. 

Máusó 01 

 

S€ YEU LY LICH 

Anh 
(3X4) 

- Hç và ten (chft in hoa) ; gii tInh (nam, n)  

- Ngây tháng näm sinh ; dan tc  

-Qué quárr  

- Ncci & hin nay  

- Diên thoai , Email  

- Thành phn gia dInh xut thâru  

- TrIrih d giáo diic ph thOng  

- Tr'mh d chuyên môn, k5 thut, nghip vw  

- TrInh do 1 luãn chInh tn (neu co)  

- Ngày, tháng, nàm tham gia Cong doãn Vit Nam:  

- Ngay, tháng, nm vào lam vic t?.i  co quan, don vj, doanh nghip hin nay:  

- Ngày, tháng, nãm vào Dàng CSVN (nu co) ngày chInh thüc:  

TOM TAT QUA TRINII CONG TAC 

- Khen thrncng  

-K1uât:  

XAC NHIN CUA CO SO NOT CONG TAC 
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2. MAU DANH SACH TRICH NGANG L LICH 

Máu s 02 

DANH SACH TRICH NGANG L L!CH 
BAN CHAP HANIL{ (BAN THJ51NG VJ.....) CONG DOAN 

U Ho và ten 
ChCrc v,  don 

vj cong tác 

Nm sinh 
Dan 
tc 

Qué quan 
Dãng 
viên 

Trinh d 
Tham gia 

BCH 

Nam NCr 
Hçc 
van 

Chuyên . 
mon 

Chinh 
tr 

Ngoai 
ngCr 

Lan 
dAu 

Táicu 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) 

TM. BAN CHAP HANH 
(H04C BAN THU&NG VU) 

K ten, a"óng dáu 

Nu là dâng viên thi ghi nàm k& np 
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HQ vA TEN CHU'C \IV,  DN VI CONG TAC TT 

3. iviAu PHIEU BAU cur 

Mh s6 03a: Phiu bu cir ti dai  hi cong doàn 

DI HOI CONG DOAN 
• . .KHOA, NllIM KY.... 
(Dau cua BCH cong doan,) 

Mu s 03a 

PHIEU BAU cu) 
 KBOA , NHIM K(  

Mu s 03b: Phiu b.0 c1r ti hi nghj ban ch.p hãnh cong doãn. 

MáusO3b 

HO! NGHI LAN TH!... 
BCH CONG DOAN... KIIOA. 

(Du cia BCH cong doàn) 

PHIEU BAU C!' 
 IUOA , N}iIIM Ky.... 

TT HO vA TEN  CHI5'C YV,  D€N VI CONG TAC 
C 

N 
1 

U 
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HQ vA TEN CII1JC VIJ, DON 'I! CONG TAC TT 

Mu s 03c: Phiu bu cfr tai  ti hi ngh ban chip hành cong doàn, dñng cho 

tru&ng hqp bâu Cu không có sO du 

MJusO3c 

BA! HOI CONG BOAN 
IUIOA, NIIIM K(.... 

(Dá"u cia BCH cong doan) 

PHIEU BAU C! 
iaioA , NHIM K  

TT HQ VA TEN 
Dng Không 

dongy CHC VV,  DN CONG TAC 

Mu s 03d: Phiu bu c1r ti di hi thãnh 1p cong doàn cci s& 

BI HOI THANH LAP 
CONGBOANCaS 

Mu sñ 03d 

(Chu' /g cña tritdiig ban vn d5ng) 

  

  

PHIEU BAU CI 
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4. MAU BIEN BÀN KIEM PHIEU BAU ci 

Mh s 04a: Biên bàn kim phiu bu cir BCH hoc di biu dv DHCD cap trên 
tai dai hOi cong doàn2  

Mu s 04a 

DiJ 119! CONG DOAN CQNG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
•KHOA. . .NHIM K... Dc  1p  - Tn  do - Hanh phñc 
(Du cia BCH cong doàn) 

BIEN BAN KIEM mEu 
Bu cir  

Ching tôi duçc Di hi . 1n thu , nhim ks'..., bu vào Ban bu cr d t chixc 
bâuci:r gôm: 

- Dng chI Trixmg ban và . .u5r viên (danh sách kern theo). 

Ban b.0 cr da ph bin th thüc Mu cr d di biu thrc hin quyn Mu ci:r theo &ing nguyen tãc 
và quy dnh cia Diêu 1. Sau khi kiêm phieu, Ban Mu cir nhât trI 1p biên bàn thu sau: 

- Ttng s di biu chInh thüc duçic triu tp dr Di hi dai biu; 

- Tng s di biu chinh th(rc có mt dr Dai  hi  di biu; 

- Tng s dai  biu chInh thi'rc tham gia bô phiu di biu; 

- Dai hi âä quyt djnh s luqng là dng chI; 

- Dai hi dà nMt trI danh sách Mu cr gm dng clii (danh sách kern theo); 

Trong do: 

- Ifng cr dong clii; 

-Dêcü dngchI; 

- Tng s phiu Ban Mu cu phát ra  phiu; 

- Tng s phiu Ban Mu cir thu v  phiu; 

- S phiu hçip l  phiêu; 

- S phiu không hçTp 1  phiu; 

- Kt qua kim phiu theo danh sách Mu cü thu sau: (danh sách kern theo); 

- Can cr quy djnh cüa Diu 1 Cong doàn Vit Nam, danh sách trüng cir  cO 
so phieu tIn thim tix cao den thâp nhu sau: (danh sách kern theo). 

- Ban BAu ci xác djnh kt qua Di hOi  (dã Mu dü hoc chua Mu dü theo s 
lucing D.i hOi  da quyêt djnh), xin trân trpng Báo cáo Doàn Chü tch va toàn the dai  biêu dr Di 
hi. 

Biên bàn nay 1pthanh 03 bàn, giri Doàn Chü tjch dê Iuu ho sa Di hi. 

Lam ti hi gii ngày . . . .tháng. . . .näm  

TR!Jc1NG BAN BAU ci 

2  Van dimg d 1p  bién bàn bu ci ti hi nghj cong doàn. 
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Mh s 04b: Biên bàn kim phiu bu ci.r chüc danh chü tjch ti di hi cong doàn 
cap cci sà3  

Máu so 04b 
PAl HQI CONG DOAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHTA VIT NAM 

..KIIOA.. .NHIEM KY... Doe lap - Tir do - Hanh phüc 
(Dáu cza BCHcông doan) 

BIEN BAN luEM PHIEU 
Bu cfr chfrc danh Chü tich  Cong doàn khoá ..., nhim ks'.... 

Chüng tôi ducic Dai  hi Cong doàn co sâ  1.n tht , nhim ks'..., Mu vào Ban 
Mu cir d t chüc bAu cü chirc danh Chü tch cong doàn CG s0 gôm: 

- Ding chi Tnthng ban và u' viên (danh sách kern theo). 

Ban Mu cü dâ ph bin th thirc Mu cü d di biu thirc hin quyn Mu cr theo diing nguyen 
tc và quy djnh cUa Di&u 1. Sau khi kiêm phiu, Ban Mu cir nh&t tn 1p biên bàn nhiix sau: 

- Tng s di biu chInh thxc clucic triu tp dr Di hi di biu; 

- Tng s di biu chInh thirc có rnt dir Dai  hi di biu; 

- Tng s6 di biu chinh thirc tham gia bO phiu d?i biu; 

- Dai hi dã nMt fri danh sách Mu cir gm dng clii (danh sách kern theo); 

Trong do: 

-1ngcü dngchI; 

- D cir dng chi; 

- Tng s phiu Ban Mu cr phát ra  phMu; 

- Tng s6 phiu Ban Mu ci thu v  phieu; 

- S phiu hçrp I  phiu; 

- Sá phiu khOng hqp 1  phiêu; 

- K& qua kirn phiu Mu cr nhu sau:  

- Can cü quy djnh cüa Diu 1 Cong doàn Vit Nam, dng chI dA tring cr chü tch 
,nhimk'  

- Ban Bu cx xin trân trng Báo cáo Doãn Chü tjch và toàn th di biu dr Di hi. 

Biên bàn nay lap thành 03 bàn, gri Doàn Chü tjch d luu h sci Di hi. 

Lam t.i hi gii ngày . . .thang. . . .näm  

TRTYONG BAN BAU CIY 

Van diving dé 1p bién bàn bu ci'r chü tjch tai hii nghj cong doàn cci sâ 
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Mu s 04c: Biên bàn kirn phiu b.0 cir ban thuông vi, phó chü tch, üy ban 
kiêm tra, tai  hi nghj ban chap hành cong doàn4  

Mu s 04c 
HQI NGH! BAN CHAP HANH CQNG HOA xA 1101 CHU NGHIA VIT NAM 

.KJIOA..., NHIM K... Dôc lap - Tir do - Hanh phtIc  
(Ddu cia BCH cong doan) 

BIEN BAN IUEM PHIEU 
Bu cfr khoá ..., nhiêm kr  

Chüng tôi duçc Hi nghj l.n thir  ban chp hânh Mu vào Ban Mu cir d t 
chrc Mu cr khoá , nhim kr , gôm: 

- Dng chI Trithng ban và ur viên (co danh sách kern theo). 

Ban Mu cü dà ph bin th thc Mu cr d di biu thrc hin quyn Mu cir theo ding nguyen 
tc va quy dinh cüa Diêu 1. Sau khi kiêm phiêu, Ban bâu Cu nhât tn 1p biên bàn nhu sau: 

- Tng s d?.i  biu chInh thirc duçic triu tp dr Hi nghj di biu; 

- Tng s6 di biu chinh thüc có rnet dr HOi  nghj  di biu; 

- Tng s dai  biu chinh thirc tham gia bô phiu dai biêu; 

- Hi ngh dà quyt djnh s lucmg là dng chI; 

- Hi nghj ãà nht trI danh sách Mu cir gm ding chI (danh sách kern theo); 

Trong do: 

- 1fng cir  dng chI; 

-Dêcr dngchI; 

- Tng s phiu Ban Mu cü phát ra  phiêu; 

- Tng s6 phiu Ban Mu cr thu v  phiu; 

- S phiu hcip 1  phiu; 

- S6 phiu không hçip 1  phiu; 

- K&t qua kim phiu theo danh sách Mu cir nhix sau: (danh sách kern theo); 

- Can c quy djnh cüa Dik l Cong doàn Vit Nam, danh sách trüng Cu 
• cO s phiu tin nhim tir cao den thâp nhu sau: (danh sách kern theo). 

- Ban BAu ci:r xác dnh k& qua Hi nghj (dã Mu dü hoc chua Mu dü theo sé 
luçing Hi nghj dã quyt dnh), xin trãn trQng Báo cáo Doàn ChU tjch và toàn the dai  biêu di Hi 
ngh. 

Biên bàn nay 1p thành 03 bàn, giri Doàn Chü tjch d liru h sa Hi ngh. 

Lam ti Mi gR ngày .tháng. .näm  

TRLNG BAN BAU cir 

Van dvng  d Ip biên bàn b&u cü phO chü nhim UBKT cong doàn 
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Mh s 04th Biên ban kim phiu b.0 Cu chirc danh chU tjch ti hi nghj ban chp 
hành cong doàn5  

Máu so' 04d 
HQI NGH! BAN CHAP HANH CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VI]T NAM 

.KHOA..., NHIM K'... Doe lap - Tir do - Hanh phüc 
(Dá'u cia BCHcông doan) 

mEN BAN KIEM PHIEU 
Bau cir chrc danh Chu tch khoa ..., nhiçm ky.... 

Chng tôi dtrqc Hi nghj 1n thu  ban ch&p hành ...........bAu vào Ban bu cir dé t 
chirc bâu dr chirc danh chü tich khoá , nhim k' , gôm: 

Dng chI Tru&ng ban và . .ur viên (danh sách kern theo). 

Ban bu cr dã ph bin th thüc bu cü d di biu thrc hin quyn bu cr theo dáng nguyen 
täc và quy djnh ci.ia Diêu 1. Sau khi kiêm phiêu, Ban bâu cir nhât trI 1p biên ban nhu sau: 

- Ting sé, dai  biu chInh thüc dizçic triu t.p d%r HOi  nghj di biu; 

- Tng s di biu chinh thüc có mt dr HOi  ngh  dai biu; 

- Tng s dai  biu chInh thüc tham gia bó phiu di biu; 

- Hi nghj dä nht trI danh sách bu cü grn dng chI (danh sách kern theo); 

Trong do: 

- IiTng cr  dng chI; 

 dngchI; 

- Tng s phiu Ban bu cir phát ra  phiu; 

- Tng s6 phiu Ban bu cü thu v  phiu; 

- s6 phiu hçrp 1  phik; 

- Sá phiu khOng hçip 1  phiu; 

- K& qua kim phiu theo danh sách bu cir niur sau:  

- Cn cü quy djnh cüa Diu I Cong doãn Vit Nam, dng chI ãã 
tr1ing cr chU tjch , nhim k  

- Ban Bu cir xin trân trçng Báo cáo Doàn Chü tjch và toàn th di biu d Hi nghj. 

Biên ban nay lap thành 03 bàn, gui Doàn ChU tjch dê km h sci Hi ngh. 

Lam t?i hi gi ngày . . . .thang. . . .nãm  

TRffiNG BAN BAU C1 

Van dimg d lap bin ban bâu c1r chi'xc danh chU nhim üy ban kim tra Cong doàn 
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F: 

Mh s 04d: Biên ban kim phiu b.0 cr ban ch.p hành ti dai  hi thành l.p cong 
doàn cap co sâ: - 

Mdu so 04d 
DA! HO! THANH LP CQNG HOA XA HO! CHU NGIIIA VIT NAM 

CONG DOAN Dc 1p - Tr do - Hnh phüc 

BIEN BAN IUEM PHIEU 
Bâu cfr Ban Chap hành cong doàn  

Ching tôi duqc ?i hi thành 1p cong doàn co sâ ...., b&u vào Ban bAu cü (t to 
chüc bâu cü Ban Chap hãnh cOng doãn  gôm: Dông clii Trix&ng ban và u' 
viên (danh sách kern theo). 

Ban bu cr da ph bin th thirc bu cü d di biu thrc hin quy&n bu cir theo ding 
nguyen the va quy djnh cüa Diêu l Cong doàn Vit Nam. Sau khi kiêm phiêu, Ban bâu cir nhât 
trIlpbiênbãnnhi.rsau: 

- Tng s lao dng có don xin gia thp Cong doàn Vit Nanr ........ngtthi; 

- T6ng s lao dng cia là doãn viên Cong doàn Vit Nam: ngui; 

- Tng s6 di biu chInh thirc có mt dr Di hi  di biu; 

- Tng si di biu chInh thrc tham gia bO phiu di biu; 

- Di hi cia quy& djnh s hrcrng BCH là dng chI; 

- Di hOi cia nht trI danh sách bu cü gm dng chi (danh sách kern theo); 

Trong do: 

- liTng cir  dng chI; 

- Dà cü c1ng chI; 

- Tng s phiu Ban bu cr phát ra  phiu; 

- Tng sé, phiu Ban bu cir thu v  phiêu; 

- S phiu hçip l  phiu; 

- S phiu không hçip l  phiu; 

- Kt qua kim phiu theo danh sách bu Cu nhu sau: (danh sãch kern theo); 

- Can cü quy djnh cUa Diu l Cong doàn Vit Nam, danh sách triing cfr ban chp hành 
cong doàn cO sO phieu tin nhim tr cao dn thâp nhu sau: (danh sách kern 
theo). 

- Ban Bu cir xác djnh kt quA Dai hi (cia bu dU hoc chua bAu dü theo s 
hrcmg Di hOi  cia quyêt dnh), xin trãn trQng Báo cáo Doàn Chü tich  và toàn the di biêu dx Di 
hi. 

Biên bàn nay 1p thành 03 bàn, gui Doân Chü tjch d hru ho so Di hôi. 

Lam ti hi gi& ngày . . .tháng. . .näm  

TRIJ'CING BAN VIN BONG DOAN CHU TICH DI HOI TRIJONG BAN BAU C! 
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Mh s 04e: Biên bàn kim phiu bu cfr chü tjch ti dai  hi thành 1p cong doàn 
co s 

Mu s 04e 
D41 HQI THANH L4P CONG HOA XA 1101 CHU NGHTA VIT NAM 
CONG DOAN Dc 1p - Tç do - Hnh phile 

BIEN BÀN KJEM PHIEU 
Bu cfr Chü tjch cong doàn c s?r  

Cháng tôi ducic Di hi thành 1p  cong doàn cci si , bu vào Ban bAu d t 
chirc bâu cir chU tjch cong doàn cci si  gOm: Dông chi  Trthng ban và 

u viên (danh sách kern theo). 

Ban bu cr da ph bin th thrc b&u cü d di biu thrc hin quyn bAu cir theo diing 
nguyen täc va quy djnh cUa Diêu l COng doàn Vit Nam. Sau khi kiêm phiêu, Ban bâu cir nhât 
trI 1p biên bàn nhix sau: 

- Tng s lao dng có don xin gia nhp Cong doãn Vit Nanr ........ngi.rôi; 

- Tng s lao dng dà là doàn viên Cong doàn Vi tNam: nguôi; 

- Tng s d?i  biu chmnh thüc có mt dr Di hi  dai biêu; 

- Tng s di biu chInh thirc tham gia bO phiu  di biu; 

- Di hi dã nht trI danh sách bu cr gôm  dng cM (danh sách kern theo); 

Trong do: 

-U'ngcr dngchI; 

- D cü dng chI; 

- Tng s phiu Ban bAu cü phát ra  phiu; 

- T6ng s6 phiu Ban bu cü thu v  phiu; 

- S phiu hçip 1  phiu; 

- S phiu không hcp 1  phiu; 

- Kt qua kim phiu b.0 cir nhu sau:  

- Can cü quy djnh cüa Diu l Cong doàn Vit Nam, dng chi dã trüng c chü tich 
cOng doàn cci s& ti Di hi thành 1p cong cloàn cci sà  

Biên bàn nay 1p thành 03 bàn, giri Doàn Chü tjch d hru h so Di hi. 

Lam ti hi gir ngày . . . .tháng. . . .näm  

TRUNG BAN VAN BONG BOAN CHU T4CH DI HO! TRNG BAN BAU ci 
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5. MAU BN MN GIA NH4Y CONG DOAN 

Mu s 05a: Dcin dãnh cho cá nhân 
Mu s 05a 

CONG HOA xA 1191 CH1I NGHIA VIT NAM 
Dc 1p  - Tiy do - Hnh phüc 

D€1NXINGIANH1PCONGDOAN 

KInh gin: Ban Vn dng thành 1p  CDCS  

('hoc g&i Cong doàn cá'p trên.........) 

- Ten tôi là: ; NamlnU:  

- Sinhngày: ;Dân toe:  

-Quequárr  

- Noi & hiên nay  

- S diên thoi Email  

- Noi lam viêc hién nay:  

- Vj trI cong vic dang lam:  

Sau khi tim hiu Diu l Cong doàn Vit Nam, tôi tan thành va tr nguyen 
lam dn xin gia nhap  tO chüc Cong doàn Vit Nam. 

Khi là doàn vien cüa Cong doàn Vit Nam, tôi xin ha: Thrc hin t& thirn 
v11, quyên hn cüa doãn viên; chap hãnh nghiêm chinh theo sr phãn cong cüa to 
chic, cac quy djnh cüa Diêu l COng doàn Vit Nam, thc hin tOt các chü trtxmlg, 
nghj quyêt cña tO chic cong doàn va dóng doàn phi day dü. 

, ngày tháng ... nám 
Ngu'&i lam dorn 

(Kj, ghi rö hQ ten) 
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Mu s 05b: Bcn dành cho tp th ngui lao dng 

CONG HOA xA 1101 CIIIJ NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

Mu s 05b 

DN XIN GIA NHP CONG DOAN 

KInh gfri: Ban Vn dng thành Ip COCS  

(hoc gzi Cong doàn cá'p trên.........) 

Ching tôi gm.... nguYi lao dng tai . . .., sau khi tim hiu Diu 1 COng 
doàn Vit Nam, chüng tOi tan thành và tir nguyen k dcin xin gia nh.p Cong doàn 
Viêt Nam. 

Chüng tôi xin chap hành Diu l Cong doàn Vit Nam, dóng doàn phi dy 
dü và thic hin các chi thi, nghj quyêt cüa to chüc Cong doãn. 

Danh sách ngtrôi lao dng xin gia nhp Cong doàn Vit Nam: 

TT HQ Va ten 

Nàm sinh Quê quán S chfrng 
minh thir 

hoàcthécãn 
cu'ó'c 

S din 
thoi 

K ten 
Nam NI 

1 

2 

3 

ngày tháng näm 
Ngtrô'i 1p danh sách 

(hoc trtrô'ng ban 4n dng) Di din môt s nhóm CNLD 
(Kg, ghi rö ho ten) (Kj, ghi rö hç ten) 



6. MAU QUYET D!NH  KET N4Y, CONG NHJN DOAN '/IEN 

Mh s 06a: Quyt djnh kt np doàn viên cong doàn 

(TEN CD cAp TREN) 
(TEN CONG DOAN C SO) 

S6: /QD-.,  

Máu so' 06a 
CONG HOA xA IiQI CHU NGHiA VIT NAM 

Dc lip- T do - Hnh phüc 
, ngày tháng nám 

QUYETDINH 
Ve viçc ket np doan vien cong doan 

BAN CHAP HANH CONG DOAN.... 
(Hoàc BAN TIIUôNG VJ CONG DOAN .....) 

- Can cü Diu 1 Cong doàn Vit Nam; 

- Can cü Nghj quyt Hi nghj Ban Ch.p hành cong doàn , hçp ngày ..; 

- Xét don xin gia nh.p Cong doàn Vit Nam cüa  

QUYET DINH 

Diu 1. Chun y kt np dng chI (ho.c ... dng chI Co ten trong danh 

sách kern theo) vào Cong doàn Vit Nam, k tr ngày ... tháng... nàm... 

Diu 2. Doàn viên Cong doàn có trách nhim thc hin nhim vii, quyn hn 

theo quy djnh cüa Diu 1 Cong doàn Vit Nam. 

Diu 3. Quyt dijnh nay có hiu 1rc k ttr ngày k. Các don vj, tp th cO lien 

quan và cá nhân có ten tai  Diu 1 chju trách nhim thi hành Quyk djnh nay. 

TM. BAN CHAP HANH 
Noi nhn: Cliii TICH 
-Nhixdiu3; 
- CD cap trén (de BC) 
-Luu: 
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Mu s 06b: Quyt djnh cong nh.n doàn viên cong doàn 

TEN CD TINH (NGANH TW) 
TEN CD CAP QUYET ojNii 

So: IQD-

Mu s 06b 
CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 

Dc lip-  Ttr do - Hnh phüc 
, ngày  tháng nám 

A  .
QUYETD!NII 

Ye vtçc cong nhn doan vien cong doan 

BAN THING YIJ ..... 

- Can cr Diu l Cong doàn Vit Nam; 
- Can cir Th trInh kern theo h so Dai hôi thàrth 1p cong doàn co sâ ngày 

/tháng Inäm  cüa t.p the ngui lao dng dang lam vic ti 
, 

- Sau khi th.m djrih don xin gia nhp Cong doàn Vit Nam cüa ngui lao 
dOng và két qua Di hi thành 1p Cong doàn co s  

QUVET D!NH 

Diu 1. Cong then ding chI có ten trong danh sách kern theo Quy& djnh 
nay là doàn viên cong doàn ké tr ngày 'ngày tuyên ho thành 1p  ti Dgi h5i thành 
lçp CDCS). 

Diu 2. Doàn viên cOng doàn có trách nhim thrc hin nhirn vi, quyn h?n 
theo quy djnh cüa Diêu l Cong doàn Vit Nam. 

Diu 3. Quyt djnh nay có hiu 1irc k tr ngày k. Các don vj, t.p th có lien 
quan va Ca nhân cO ten tai  Diêu 1 chju trách thim thi hành Quyt djnh nay. 

No'i nhn: 
-Nhudiêu3; 
- CD cap trên (dê BC) 
-Luu:... 

TM. BAN CHAP HANH 
CIIU TICH 
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7. QUYET DIINH  CONG  NH4N  CONG DOAN CC sO, BAN CHAP HANH CONG DOAN 
CO SO THANH LAP THEO GoAN 1, DIEU 14, DIEU L CONG DOAN VIT NAM 

Mh s 07a: Quyt djnh cong nhn cong doàn cc sâ 
Mgusoo7a 

(TEN CD CAP TREN) CONG bA xA HQ! CHU NGHIA VIT NAM 
(TEN CD CAP QUYET DIN!!) Dc 1p- Tif do  - Hnh phüc 

S: /QD- , ngày tháng nám 

QUYET}J!NH 
Ye viçc cong nhn cong doan co' so' 

(ten to chi°c cOng doàn du'çrc cong nhan,) 

BAN THU (NG V1J ..... 

- Can ci.'r Diu 1 Cong doàn Vit Nam; 
- Can cir To trInh kern theo h so Dai  hi thành 1p cong doàn co sO ngày 

/tháng /näm  cüa tp the nguOi lao dng dang lam vic ti 

- Sau khi thm djnh qua trInh v.n dng thãnh 1p cong doàn co sO và kt qua 
Dai hi thành i.p COng doàn Co sO  

QUYET D!NH 

Diu 1. Cong nhan  Cong doàn Co sO duçc thành 1p tO 
ngày (ngày tuyên ho thành 4p tçsi Dgi h5i thành l2p  CDCS). 

Diu 2. Cong doàn c sO trirc thuOc .... ('ten cOng doàn cd'p trén trirc tiép 
qudn lv); có tu cách pháp nhan, duqc sO diing con dâu riêng, dugc mO tài khoãn tai 
ngân hang, kho b.c nhà nhxOc; thirc hin nhim vi và quyên hn theo quy djnh cOa 
pháp lust, Diêu l COng doàn Vit Nam. 

Diu 3. Quyt djnh nay có hiu 1irc k tO ngày k. Cong doân c sO 
và các cá nhân, t chOc có lien quan chju trách thim thi hành quyêt 

dinh nay. 

Noinhân: 
-Nhirdiêu3; 
- CD cap trên (dê BC) 
- Ca quan quãn 1 LD DP; 
- Ca quan Cong an DP; 
- Nguñ SDLD (dê biet); 
- Liru:  

TM. BAN TH1J'(NG VIJ 
CHU T!CH 

(k ten, a'óng dáu) 
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Mh 07b: Quyt djnh cong nhan ban ch.p hành cOng doàn co S& bu tai dai hi 
thành 1p cOng doàn Ca s 

Musó'O7b 
(TEN CD CAP TREN CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 

(TEN CD CAP QUYET DjIH Dc 1p- Tir do - Hnh phüc 

S: /QD- , ngày  tháng nàm 

QUYET DJNH 
V vic côn nhn ban chap hành cong doàn co' s& 

(ten to chi'c cOng doàn du'ctc cOng nhn,) 

BAN TH1XNG VIJ  

- Can eli Diu l Cong doàn Vit Nam; 
- Can cü Th trInh kern theo h so D.i hi thành lap Cong doàn Co sâ ngày 

/tháng Inãm  cüa tp the ngi.ri lao dng dang lam vic t?i 

- Sau khi thm djnh qua trinh van  dng thành 1p cong doàn co s và kt qua Di 
hOi thanhlp Cong doàn Co s&  

QUYET DjMI 
Diu 1. Cong nhan  ban chip hành Cong doan Co Si duqc bu ti Di hi nghj thành 

lap Cong doàn Ca sâ.... ngãy I / , gôm các dông chI có ten sau day6: 

TT H9 và ten Chfrc danh chuyên môn, do'n vj cong tác Chirc vi cong doàn 

1 Nguyn Van A K thuat  viên pfin xi.râng X Chü tch 

2 Trn TM B Nliãn viên phàng M Uy viên BCH 

3... 

Diu 2. Ban Chip hành Cong doãn co s  hot dng theo quy djnh cüa 
Dieu l có nhim trách nhim phân cong thirn vi, xây drng kê hoch và triên khai các 
hoat dng cOng doàn; chuân bj và to chlre di hOi  cong doàn Ca sâ lan thlr nhât trong 
vông 12 tháng, kê tr ngày duc cong nhan thành lap. 

Diu 3. Quyt djnh nay có hiu lrc k& tr ngày k. Ban Ch.p hành cong doàn Co 

s và eác Ca nhân có ten tai  Diêu 1, chju trách nhim thi hành quyêt dnh 
nay. 

Nri ,thn: 
-Nhudi6u3; 
- CD cap trn (d6 BC) 
- Co quan quãn 1' LD DP; 
- Co quan Cong an DP; 
- Ngu&i SDLD (dé bit); 
- Lmi:  

TM. BAN THUUNG V1J 
CHU TICH 

(k,3 ten, dóng ddu) 

6  Nu BCH dä hop bu PCI và UBKT thI b sung phn cong nh.n trong quyt djnh nay. 
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