
TONG LIEN BOAN LAO DQNG CONG  HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
VIIT NAM Dc 1p - Tir do - Hanh phñc 

      

St: 6+/QD-TLD Ha Ni, ngày OStháng 6 nám 2020 

QUYET BjNH 
V vic ban hành Quy trInh kiin tra, giám sat, xfr1 k tu@ và 

giai quyet khieu ni, to cao cua cong doan 

BOAN CHU T!CH TONG LIEN BOAN LAO BQNG VIT NAM 

- Can ci Diu 10 Hin pháp Nithc C5ng hôa Xä h3i Chi nghia Vit Nam; 
- Can ci Lut Cong doàn so' 12/2012/QHJ3 ngày 20 tháng 6 nám 20]2, 
- Can ci Diêu l COng doàn Vit Nam (ban hành kern theo Quyé't d/nh sO' 

1 74/QD- TLD ngày 03/02/202 0 cia L)oàn C/in tjc/i TOng Lien doàn Lao dc5ng Vit Narn); 
- Can th Hwthig dan sO' 03/HD-TLD ngày 2 0/02/2020 thi hành Diu l 

COng doàn T'it Nam cáa Doàn C/in tjch TOng Lien doàn Lao dng Vit Nam, 
- Theo d nghj cüa Uy ban KiJm tra Tong Lien doàn Lao dng Vit Narn, 

QUYET DJNII 

Biu 1. Ban hânh kern theo Quyt djnh nay "Quy trinh kim tra, giIm sat, xir 
1 k 1u.t, giài quyêt khiêu n.i, to cáo cüa cOng doàn", gôm 07 quy trInh: 

1. Kirn tra chap hènh Diu 1 Cong doàn Vit Nam; 
2. Kim tra khi t chi'rc, cá nhn có d.0 hiu vi ph.m; 

3. Kim tra tài chinh, tài san cOng doãn; 

4. Giám sat trong t chrc cong doàn; 

5. Xir 1 k' 1ut trong t chüc Cong doàn; 

6. Giài quyt và tham gia giãi quyt khiu nai; 

7. Giài quyt và tham gia giái quyt th cáo. 

Biu 2. Quy& djnh nay có hiu 1irc thi hành k ti'r ngày k. 
Biu 3. Lien doàn Lao dng tinh, thành phô, cong doàn ngânh trung rnmg, 

cong doàn TOng cong ty trirc thuc Tong Lien doãn, các ban, thin vj trrc thuc 
Tng Lien doàn, cong doàn các cp có trách nhim thi hành Quyêt djnh flày./ 

 

TM. DON CIIIJ T!CH 

Nctinhin: 

- Nhu Diu3; 
- Các die U' viên DCT TLD; 
- Các dIe Uy viên UBKT TLD; 
- UBKT LDLD tinh, TP, CD ngàrih TU và TD; 
- Lmi UBKT và VP TLD. 

 

Nguyen DInh Khang 
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QUY TRINH 
A A A A Kiem tra chap hank Dieu Ic Cong doan Viçt Nam 

(Ban hành kern theo Quy& djnh s& 684 /QD.-TLD ngày 08 tháng 6 nàrn 2020 
cüa Doàn Chü tjch Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam) 

BTJ'OC 1. CIIUAN B! KIEM TRA 
A A . 1. Lip ke hoch kiem tra 

Hang näm, can cir vào chrnmg trInh dã duçic ban chp hành thông qua, Uy 
ban kim tra cong doàn các c.p l.p k hoch trInh ban thut'mg vi cong doàn 
xem xét. 

K hoch kim tra gm các ni dung co bãi sau: 

- Miic dich, yêu cu kim tra; 

- Danh sách dan vj d kin kim tra; 

- Ni dung kim tra: can cü djnh huóng hang näm cüa üy ban kim tra 
cong doàn cp trên; quy mô, phm vi, tInh hInh thirc t cüa dan vj duçic kim 
tra d xây dirng cho phi'i hçp; 

- Pharn vi kim tra; 

- Niên d kim tra; 

- Thôi gian kim tra (Mu 01/KH-KT) 

2. Chun bi nhân sir doàn kim tra 

- Nhân sr doãn kim tra do üy ban kim tra hoc van phông üy ban kim 
tra chun bj và d xut vói cp có thâm quyn xem xét. 

- S hrçing thânh viên doàn kim tra ti thiu phâi có 3 nguii; 

- Thành phn gm nhüng nguri có dü nàng lirc, trinh d v chuyên môn, 
nghip vii d thic hin cuc kim tra do cp có thm quyn quyt djnh. 

3. Ban hành quyt djnh kim tra 

- Doàn kim tra dtrçic thành 1.p theo quy& djnh cüa Doàn Chü tjch, ban 
chp hãnh, ban thung vi hoc üy ban kMm tra. 

- Quy& djnh kim tra cüa Doàn Chü tjch, ban ch.p hânh, ban thu&ng vii 
do Chü tjch hoc Phó Chü tjch k ban hãnh; quyt djnh cüa üy ban kim tra do 
chü nhim hoc phó chü nhim k)'r ban hành. 

- Ni dung Quy& djnh kim tra (theo Mu 02/QD-KT). 
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4. Phi bin, trin khai và phãn cong nhim vi 

- Trithng doàn kim tra t chIrc hpp doàn d ph bin, quán trit k hoch 
kim tra, bàn các bin pháp cii th d t chrc thirc hin; phâri cong nhim v11 

cho tfrng thành viên trong doàn kim tra. 

- Vic phân cong nhim vi cn phâi c11 th, rO rang, phü hcp vói sâ 
trrnxng cüa tüng thành viên; 

- Trng thành viên xác djnh rö trách nhim cüa mInh trong vic kim tra, 
co th xây drng k hoach thc hin nhim vi duçrc phãn cong. 

5. Xây dipig d cirong kim tra 

- Can cü ni dung kim tra, k ho?ch  tin hành kim tra, Trtthng doãn 
kim tra có trách nEim chü tn cñng các thãnh viên trong doàn kim tra xây 
dmg d crnmg yeu cu di ttrcing kim tra báo cáo. 

- ctrcing phài barn sat vào tirng ni dung kim tra cüa tüng cuc kim 
tra 0 mi cp cong doàn theo tuxng th&i dim tin hânh kim tra. 

+ Nêu dc dim tmnh hmnh: Nhüng thun lqi, khó khan; s lao dng, s 
doàn viên, s CDCS, s don v chxa có t chi'rc cong doàn ti thèi dim kim tra. 

+ Nêu vic thirc hin di vài trng ni dung kim tra. 

+ Dánh giá chung: Uu, khuyt dim 

+ Kin nghj, d xuât; 

- Báo cáo bang van bàn và dInh kern các phii lic (nu co). 

6. Gin quyet dnh kiem tra 

- TJy ban. kim tra gCri quyt djnh kim tra (kern theo d cucng yêu can 

báo cáo) cho di tuqng duçic kim trà bit It nhAt 5 ngày trir6c khi cong b 
quyt djnh kirn tra d chuan bj cho cuc kim tra, trong do nêu rö cách thüc 
báo cáo, th&i gian np báo cáo vâi doàn kim tra. 

- Di v&i kim tra dt xut thI quyt djnh là tin hành kim tra ngay, 
không can phái thông báo d phü hqp vói tInh chat kim tra dt xut. 

BU'OC 2. TIEN 1JAN11 KIEM TRA 

1. T chfrc cong b quyt djnh kim tra 

- Ch.m nh.t là 15 ngày k tü ngày ban hành quyt djnh kim tra, 
Tru&ng doàn kim tra CO trách nhim t chüc bui lam vic vâi don vj dtrçic 
kim tra d cong b và trin khai thc hin quyt djnh kim tra 

- K hoch, ljch lam vic v&i cMi tlxcYng kMrn tra. 

- Thãnh phn tharn dir: 
2 



+ Các thành viên doàn kim tra; 

+ Di vói cong don cp co si và cong doàn cp trén trrc tip Ca s& 
thành ph.n gm các üy viên ban thizng v'çi; 

+ Dôi vói Cong doàn cap tinh, ngành trtmg uong và trnmg throng thành 
phn gm thithng trrc và lãnh d?o  các ban, b phn có ni dung lien quan. 

2. Tin hành kim tra, xác minh, xem xét hi) so', tài lieu 

- Don vj duçic kim tra báo cáo bng van bàn v nhüng ni dung lien 
quan den cuc kiêm tra; 

- Cung cap ho so tài lieu, van bàn, báo cáo, các lo?i so, chrng ti'r lien 
quan den ni dung kiêm tra; 

- Doàn kim tra tip nhn và nghiên ciltu các hi) so, tài 1iu có lien quan 
den ni dung kiêm tra dê xem xét; 

- Doàn kim tra nêu ra các câu hOi v các ni dung cn 1m rö them hoc 
yêu c.0 bi) sung them báo cáo bang van ban (nu cn); 

- Don vj thrçic kim tra báo cáo, giâi trInh nhung vn d do Doàn kim tra 
nêu ra; 

- Tin hãnh kim tra, ti)ng hcTp, phãn tIch, dánh giá, nhn xét trng ni 
dung kiêm tra; 

- Tru?mg hqp c.n phãi tin hành lam vic, kim tra, xác minh d vic 
dánh giá bào dam tinh khách quan, chmnh xác thI tning doàn kim tra xem xét, 
quyt djnh. 

3. Xây dirng diF thão kt 1un kim tra 

- Tirng thãnh viên báo cáo kt qua theo các ni dung duc phân cong g1ri 
trithng doãn d ti)ng hçp, hoàn thin thành d thão kt lun chung cüa doàn. 

- K& lu.n kim tra phãi có các ni dung chInh: thành ph.n doàn kim tra, 
thành ph.n don vj duqc kim tra; thri gian kim tra, niên d kim tra; khái quát 
di.rçic dc dim tInh hInh và th hin rô k& qua kim tra; dánh giá, nhn xét tru 
dim, khuyt di&m & lirng ni dung duçic kim tra; vi phm cUa di)i t'Lrçrng kim 
tra (nu co). Nh&ng kin nghj cüa doàn kim tra vói don vj duçic kim tra và 
kin nghj cüa don vj d.rçic kim tra, cüa doân kim tra v&i cOng doàn cp trên 
v khc phiic khuyt dim và müc d xir l k lu.t (nu co). 

- Dr thâo kt 1u.n kim tra duçic trao di)i, thi)ng nht vâi các thãnh viên 
trong Doàn; báo cáo và xin kin chi dao  cüa lânh dIo phii trách hoc nguôi có 
thm quyn k) quyt djnh kim tra (Mk 04/KL-KT). 
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BIJOC 3. KET THUC KIEM TRA 
1. T chfrc cong b dr thão kt Iun kim tra 
- Trithng doàn kim tra thông báo thii gian kêt thñc kiêm tra cho doi 

tucmg duçic kim tra biêt; to chrc buOi h9p dê cong bô dir thâo kêt lun kiêm 
tra; thông báo cho thu tnr&ng ca quan, tO chüc ho.c cá nhân là dôi tircing kiêm 
tra ye thai gian, dja diem, thành phãn tham dij buôi Cong bô d1i tháo kêt lun 
kiêm tra. 

- T chüc cuc hçp giüa Doàn kim tra vâi cOng doàn noi duqc kiêm tra. 
- Thành phAn tham dir gm thành phãn nhii buôi hçp cong b quy& dnh 

kiêm tra hoc m& rng them (nêu can) do tnthng doàn quyêt djnh. 
- Tru&ng doàn hoc phó doàn dirçc phãn cong thông qua dir thào kt 1un 

kiêm tra. 
- Nghe kin phãn hi tr &m vj duçic kim tra và các kin trao di, 

lam rô them lien quaii den ni dung dr thão kêt lun kiêm tra. 
- Doàn kim tra nghiên ciru xem xét các kin trao di ciia don vj d 

diêu chinE dir tháo kêt lun (neu can); ghi nhan  các kiên nghj d báo cáo cp có 
thâm quyên xem xét, giâi quyêt. 

2. Ban hành kt Iuân kim tra 
- Chm nht là 15 ngày, k tr ngày hpp cong b dr thão k& lun kiém 

tra, doàn kiêm tra phái hoàn chinh van bàn két 1u.n. Két lun kiêm tra do tnr&ng 
doàn kiêm tra k và dóng dâu; gui don vj duçic kiêm tra, nguôi ra quyêt djnh 
hem tra, các thành viên doàn kiêm tra, km vn phông üy ban kiêm tra. 

3. Lp, liru gill' h so' kim tra 
- so kim tra bao gôm: quyêt djnh kim tra; báo cao, giâi trinh cüa d& 

tuçng kiêm tra; các biên bàn do doàn kiêm tra lip; báo cáo kêt qua kiêm tra; kêt 
lun kiêm tra; các tài 1iu khác có lien quarl den kiêm tra. 

- Toàn b h so kiêm tra duçc km giE t?i  üy ban kim tra. 
A 

4. Thiic hiçn ket 1un Juem tra 
- Khi nhn di.ryc k& 1u.n cua doàn kim tra, don vj, t chirc, cá nhãn di.rçc 

kiêm tra phãi triên khai thuc hiên va chi dao cac don Vi CO hen quan thuc hiên cac 
kiên nghj và khàc phic nMng van dê con ton ti, thiêu sot dâ nêu trong kêt lun 
kiêm tra, báo cáo bang van bàn theo yeu cau ye üy ban kiêm tra cong doàn noi 
ban hành kêt luàn hem tra. 

- Uy ban kirn tra cong doàn ci'ing c.p có trách nhim don dc, giám sat 
vic thrc bin các hen nghj trong ket 1un cüa doàn hem tra. 

- Trithng hçp cO nhllng ni dung k& 1un cüa doàn kim tra ma co quan, to 
chirc, cá nhàn duçic hem tra chua nhât trI, thi co quan, to ch'(rc, cá nhân dugc 
kiêm tra chua nhât tn do lam bàn tithng trinh gui kern theo van bàn kêt lun cüa 
doàn hem tra den üy ban kiêm tra cOng doàn nai ban hành kêt lun hoc cong 
doàn cap có thãm quyên xem xét, nhi.rng dông th?i van phãi thrc hin nghiem kêt 
lun cüa doàn kiêm tra.!. 
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QUY TRINM 

Kim tra khi ti chfrc, Ca nhân có du hiu vi phtm 

(Ban hành kern theo Quyt djnh s& 684 /QD-TLE) ngày 08 tháng 6 näm 2020 
cüa Doàn Chü tjch Tng Lien doàn Lao dng Vit Narn) 

BIC 1. CHUAN B! KIEM TRA 

1. Thu thp, xw 1 thông tin 
- Khi phát hin hoc ducic phãn ánh t chrc, cá nhãn có d.0 hiu vi phm 

thl üy ban kim tra nghiên cüu, xem xét, thu thp, xü 1 thông tin; 

- Can cir kt qua xü 1 thông tin lien quan tâi du hiu vi phm, can b 
duçic giao nhim viii nghiên ci'ru, tham muu, d xut vói üy ban kim tra hoc 
nguñ có thm quyn v k ho.ch kim tra, dir kin doàn kim tra và ban hành 
quyt djnh kim tra. 

2. Chun bi nhân slr doàn kiêm tra 

- Nhân sr doàn kim tra do üy ban kim tra ho.c van phông üy ban kim 
tra chun bj và d xut vói cp có thm quy&n xem xét. 

- S luqng thành viên doàn kirn tra ti thiu phái có 3 ngi.r?ii; 

- Thành phãn gôrn nhftng ngu&i có dü näng liic, trInh d ye chuyên môn, 
nghip vi d thrc hin cuc kim tra do c.p có thrn quyn quyt djnh. 

3. Ban hành quyt dnh kimtra 
- Doàn kim tra ducic thành 1p theo quyt djnh cüa Doàn Chü tjch, ban 

chp hành, ban thuing vti hoc üy ban ki&m tra. 

- Quyt djnh kim tra cüa Doàn Chü tjch, ban chp hành, ban thu&ng v 
do Chü tjch hoc Phó Chü tjch k ban hãnh; quyt djnh cüa üy ban kim tra do 
chü nhirn hoc phó chü nhim k ban hành. 

- Ni dung Quyt djnh kim tra (theo Mu O2IQD-KT). 

4. Ph bin, trin khai vã phân cong nhim vii 

- Tnràng doàn kim tra t chirc hçp doàn d ph bin, trin khai ni dung 
kim tra, bàn các bin pháp ci th d th chrc thc hin; phán cong. nhim vi 
cho các thành viên; xây drng ljch kirn tra, d cucing gqi báo cáo giãi trInh; 
chu.n bj các tâi 1iu phic vt1 vic kirn tra. 

- Vic phãn cong nhim vi c.n phài c%1 th& rô rang, phü hçip vi s& 
tmng cüa tirng thành viên; 

- Ti'rng thãnh viên xác djnh rO trách nhirn cüa mInh trong vic kiêrn tra, 
có th xây dirng k hoach thrc hin nhim vii ducic phãn Cong. 
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A A• A A 5. Xay dirng ni dung yeu cau 

- Can cü ni dung kim tra, Trithng doàn kim tra có trách thim yêu cu 
d6i tixçmg kim tra báo cáo. 

- Ni dung báo cáo phái barn sat vào trng ni dung kim tra cii th cüa 
cuôc kiêm tra; 

- Báo cáo bng van bàn và dInh kern các phii liic (nu có). 

6. Gin quyet dnh kiem tra 
• • • • A A A A - Uy ban hem tra gm quyet dnh hem tra (kern theo de cuong yeu cau 

báo cáo) cho di tuqng duqc kim tra bit, trong do nêu rô each thüc báo cáo, 
thii gian np báo cáo vói doàn kirn tra. Thy tInh chit cuc kim tra có th g1ri 
quyt djnh trwic hoc quyt djnh là tin hành kim tra ngay, không cn phâi 
thông báo trurc. 

BIJOC 2. TIEN HANEI KIEM TRA 
1. Tii chfrc cong b quyt djnh kim tra 
- Sau khi có quyt djnh kim tra, Trrnrng doàn kim tra CO trách nhim th 

chirc buôi lam vic vâi don vi duçic kiêm tra dê cong bô và triên khai thc hin 
quyêt dnh kiêm tra. 

- Thành phn tham di,r bui cong b do trtr&ng doàn kim tra xem xét, 
quyêt djnh, gôm: 

+ T chüc, can b cO du hiu vi phm; 
+ Lành d?o  quãn 1 t chüc, can b có du hiu vi ph.m 
+ Các t chIrc, cá than có lien quan (nu c.n). 

- T chirc, cá nhãn ducic kim tra báo cáo, cung c.p h so tài 1iu, van bàn, 
báo cao, các 1oi sO, chirng tii lien quan den ni dung kiêm tra. 

2. Tin hành kim tra, xác minh thông tin, tài 1iu 
- Tip nhn, thu th.p và nghiên c&i tài 1iu, van bàn, chüng c1r; xem xét 

báo cáo giãi trinh cüa to chirc, cá nhãn duqc hem tra. Trixing hcTp giái trInh chua 
rO, tiên hânh to chüc dôi thoai, chat van dê lam rô them. 

- Thm tra, xác minh, thu thp ch(rng cü: các h so, tâi lieu gc, tâi lieu có 
giá trj ch'Crng cr; tiêp x(ic vth to chüc, Ca nhãn gay ra sir vic, yêu câu cung cap 

nhtng thông tin, tài lieu, chirng Cu cO lien quan den ni dung kiêm tra; nghiên 
c'Cru, phãn tIch, dánh giá tinh khách quan, xác thc, hqp l, hçrp pháp cüa trng tài 
lieu, thông tin, bang chirng, van dê thu th.p duçic. 

- Trumg hcp can thi&có th tnmg cau giárn djnh cüa cci quan nghip vi.i, 
chuyên rnôn có thâm quyén ye nhtng van dê lien quan. 
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- Sau khi dâ thm tra, xác minh, phãn tIch, dánh giá nu thy dü co sâ kt 
1un thI can b dirçic phân cong thâm tra, XáC minh báo cáo kêt qua thâm tra, xác 
minh v&i trtrâng doàn. 

- Doàn kMm tra trao di vói dai  din t chüc hoàc Ca nhãn duçc kim tra 
nhQng ni dung cn giài trInh b sung, lam rô. 

A A 3. Xay ding dir thao ket Iun kiem tra 
- Trên co sâ báo CáO kt qua thirc hin nhim v cüa thành viên doãn kim Ira, 

tnr&ng doàn kiêm tra có trách nhim tO chirc xây drng dir tháo kêt 1un kiêm tra. Trao 
dôi vâi di din to chi.'rc duçic kiêm tra ye kêt qua kiêm tra. 

- Kt 1un kim tra phài có các ni dung chInh: thành phn doàn kim tra, 
thanh phân don vi diioc kiêm tra, thn gian kiêm tra, men do hem tra, danh gia, kêt 
1un rô u'u diem, khuyêt diem, vi phm cüa dôi tuclng duçrc kiêrn tra; xác djnh tInh 
chat, mirc d vi phm, nguyen nhân, trách nhim cüa co quan, to chüc, cá nhan có 
hành vi vi phm (nOu co); các bin pháp x11 1 theo thâm quyên dâ duçic áp diing; 
nhüng hen nghj ye khäc phic khuyêt diem và müc d xi:r 1 k' 1ut (neu co). Vi 
phm t&i mIrc phãi truy c1ru trách nhim hInh sir thI dê nghj chuyên cho co quan 
diêu tra, xem xét xü 1. Vi phm gay thit hai  ye kinh tê thI yêu câu bôi hoàn. 

- Doàn kMm tra hoãn chinh dir tháo k& lun kim tra, báo cáo ngthi ra quyt 
dinh kiêm tra ho.c 1nh dio trrc tiêp phi trách, tnrng hçq can thiêt có the trInh ra 
tp the ban thu&ng vii, tp the üy ban kiêm tra xem xét (Mu 05/KL-KTDHVP). 

BTJOC 3. KET THUC KIEM TRA 
A A 1. Cong bo ket 1un kiem tra 

- Tru&ng doàn kim tra thông báo th&i gian kt thüc kim tra cho di tuçing 
duçc kim Ira biêt; to chirc buôi hçp dê cong bô di,r tháo kêt 1un kiêrn Ira; thông báo 
cho thu trrning co quan, to chüc ho.c cá nhãn là dôi ttxçmg kiêm Ira ye thôi gian, dja 
diem, thành phãn tham dir buOi cOng bO dir tháo két 1un hem Ira. 

- Dr tháo kt lun cüa doàn kim tra do dai  din Doàn thông báo tai  cuc 
hçp giUa Doàn kiêm Ira vâi cong doàn nai dugc kiêm tra. Thành phân tham diii 
nhu buôi cOng bô quyêt djnh. Khi can thiet có the môi di din cap trn trirc tiêp cüa 
các co quan, to ch'Crc, Ca nhân có lien quan den dôi tuqng kiêm Ira. 

2. Ban hành kt luân kim tra 
- Ch.m tht là 15 ngày, k tü ngày h9p Cong b d tháo k& lun kim tra, 

doàn hem Ira phâi hoàn chinh van bàn và ban hãnh kêt 1un kiêm tra. 
- Kt 1un kim Ira do trtthng doàn kMm tra k và dóng d.0 (Ket lun kie2m 

tra dztcrc dóng da1u cia iy ban kiem tra theo quy djnh. Dói v&i CDCS, üy ban kié'rn 
tra cong doàn cap trên cc sá khOng có con dáu riêng thI dóng dâu ca ban chap 
hành cOng doàn cing cap). 

- K& lun kim Ira chInh thüc ngoài dóng du ban chip hành hoc du üy 
ban hem Ira cOn hái dóng dâu mt theo quy djnh, ducic gui den: to chuc, Ca nhãn 
duqc hem Ira (de thrc hin); thisäng trrc cOng doãn cüng cap ('dé báo cáo); cOng 
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doàn cp trên (nlu có yêu cu báo cáo); luu vn phông cong doàn và üy ban kiêm 

tra (Mu 05/KL-KT). 
A A 

3. Lp, hru gur ho so kiem tra 
H sci kim tra bao gm quyk djnh kim tra; báo cao, giài trInh c'àa di 

tuqng kiêm tra; các biên bàn do doàn kiêm tra lap; 
báo cáo két qua kiêm tra; kêt 

1un kim tra; các tài 1iu khác có lien quan den kiêm tra. Toàn b ho sa kiêm tra 
ducic luu giü ti üy ban kiêm tra. 

4. Thirc hin kt 1un kim tra 
- Khi nhn dugc k& lun cüa doàn kim tra, don vj, tè, chüc, cá nhãn dugc 

kiêm tra phai triên khai thtrc hiên va chi dao cac don vi co hen quan thuc hiên cac 
kiên nghj và khäc ph1ic nhüng van dê con ton tai,  thiêu sot dã nêu trong kêt 1un 
kiêm tra, báo cáo bang van bàn theo yêu câu ye üy ban kiêm tra cong doàn nai 
ban hành kêt luãn kiêm tra. 

- Uy ban kim tra cOng doàn cüng c.p cO trách nhim don dc, giám sat 
vic thirc hin các kiên nghj trong két lun cüa doàn kiêm tra. 

- Trtnmg hcrp Co nhüng ni dung k& lun cüa doân kim tra ma co quan, t 
chüc, cá nhân duçc kiêm tra chua nhât tn, thI co quan, to chüc, cá nhãn dirge 
kiêm tra chua nhât tn do lam bàn tirng trinh gui kern theo van bàn kêt lun cüa 
doàn kiêm tra den üy ban kiêm tra cOng doàn nai ban hành k& lun hoc cong 
doàn cap co thârn quyên xern xét, nhung dông thii vn phái thirc hin nghiêm kt 
luân cüa doàn kiêm tra./. 

8 



QUY TRINH 

Kim tra tài chInh, tài san cong doàn 

(Ban hành kern theo Quy& djnh s: 684 /QD-TLD ngày 08 tháng 6 näm 2020 
cüa Doàn Chü tjch Tong Lien doãn Lao dng Vit Narn) 

BIJ'OC 1. CHUAN B! KIEM TRA 
A A .Z 1. Lip ke hoch kiem tra 

Hang nm, cn cü vào chucmg trmnh dã duçic ban ch.p hãnh thông qua, üy ban 
kiêm tra cong doàn các cap 1p kê hoach trmnh ban thumg vv cong doàn xem xét. 

Kê hoch kiêm tra gôm các ni dung Co b sau: 
- Muc dIch yêu cu kim tra; 
- Danh sách don vj dr kin kim tra; 
- Ni dung kirn tra: can cü djnh hithng hang näm cüa üy ban kim tra cong 

doàn cap trên; quy mô, phm vi, tinh hmnh thrc tê cüa &m vj &rçic kiêm tra dê xây 
dirng cho phü hçip; 

- Pham vi kiêm tra; 
- Niên d kim tra; 
- Thi gian kim tra (Mu 01/KH-KT). 
2. Chun bj nhân sir doàn kim tra 
- S luçing thành viên doàn kim tra thi thiêu phâi có 3 ngu?i; 
- Thành phn gm nhftng nguñ Co dü nàng 1irc, trInh d v chuyên môn, 

nghip vi dê thirc hin cuc kiêm tra do cap có thâm quyên quyêt dnh. 

3. Ban hành quyt d!nh  kiêm tra 
- Doãn kim tra ducic thành 1p theo quyt djnh cüa Doàri Chü tjch, ban 

chap hành, ban thir&ng vi hoc üy ban kiêm tra. 
- Quyt djnh kim tra cüa Doàn Chü tch, ban chp hành, ban thu?mg vii do 

Chi:i tich hoc Phó Chü tjch k ban hành. Quyêt djnh cüa üy bàn kiêm tra do chü 
nhirn hoc phó chü nhim k ban hành. 

- Ni dung Quyt djnh kim tra (Mu 02/QD-KT). 

4. Xãy diyng d ctrong kim tra 
- C.n c(r ni dung kirn tra, k hoch tin hành kim tra, trithng doàn kim 

tra có trách nhirn chü trI cing thành viên doãn kiêm tra xay dirng dê cuong kiêrn 
tra. Dê cuong kiêm tra duçic gfri kern quyêt djnh kiêm tra den dôi tucing kiêm tra. 

- Yêu cu di tuqng duçic kim tra báo cáo và gri cho doàn kim tra (It 
nhât 05 ngày tnr9c khi cong bô quyêt djnh kiêm tra). 

- Khung hi.róng dn d cuong kim tra tái chInh cOng doàn cp trên trirc 
tiêp Ca s&, cong doàn Co sâ theo Mu 04iDC-KTTC). Thy theo yêu cau, dinh 
hu&ng, ni dung cii the cüa cuc kiêm tra xây dirng dê cuong cho phü hçp. 
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5. Ph bin k hoch kim tra 
- Sau ichi có quyt djnh kim tra, Tniàng doàn kim tra t chüc hçp doàn 

kiêm tra dê phô biên và phân cong nhim vçi cho các thành viên doàn kiêm tra; 
thâo lun ye phucTng pháp tiên hành hem tra; sr phôi hcip giUa các thành viên 
doàn hem tra. 

- Thành viên dioàn kim tra xay dimg k hoach thc hin nhim v thrqc 
phân cOng và báo cáo vói trtthng doàn kiêm tra 

BIJ'OC 2. TIEN 1JAN11 JUEM TRA 
1. Cong b quyt djnh kim tra 
- Truông doàn kim tra có trách nhim cong b quyt djnh kim tra vfd Ca 

quan, to ch'crc, cá nhân là dôi tuçing kiêm tra. 
- Thành phn tham d? buê,i cOng bô quyêt djnh hem tra do tniâng doàn 

kim tra xem xét quyêt djnh (doàn kiêm tra, thu tnr&ng ccr quan, to chirc hoc cá 
nhãn là dôi tirçmg kiêm tra và các thành phân khác có lien quan: Ban Thung v, 
Ban Tài chInh, Uy ban Kiêm tra, các ban.....) 

- ThiX tnr&ng ca quan, th chi'rc hoc cá nhãn là di tuqng kim tra báo cáo 
bang van bàn v nhftng ni dung kiêm tra theo dê crnmg doãn kiêm tra da yêu câu 
(Tnthng doàn quyêt djnh vic don vj drn7c kiêm tra có can báo cáo t?i  buôi cong 
bô Quyôt dljnh hay không). 

- Vic cong b quy& dnh kiêm tra phãi duqc l.p thành biên bàn. Biên bàn. 
hQp Cong bô quyêt djnh kiêm tra duçc k gi'ia tnr&ng doàn kiêm tra và Thu trinng 
(hoc ngu?i ducic üy quyen) ca quan, to churc, cá nhãn là dôi tixçing kiêm tra. 

2. Tip nhn, bàn giao h so', tài Iiu 
- Yêu c.0 di tixqng duçic hem tra cung cp d.y dü các tài 

lieu lien quan 
den ni dung hem tra nhu: các quy djnh, quy ché, hrnfing dan cüa dan vj dã ban 
hãnh lien quan den cong tác quãn l' tài chInh, tâi san cong doàn; báo cáo d toán, 
báo cáo quyêt toán, các sO kê toán, chiTrng tü kê toán, 

- Tip nhn ha so, tài 
lieu và báo cáo do dai tuqng duçrc kim tra cung cp. 

Tnrmg hçip can thiêt, hai ben 1p biên bàn bàn giao ho so, tâi 
lieu, chirng hr. 

3. Kim tra 
Tnr&ng doàn, các thãnh viên trong doàn kim tra, can cir vào ni dung 

nhim vi dã d'i.r ic phân cOng, các phrnng pháp kiêm tra dê phân tIch các báo cáo, 
tài lieu thu thâp di.rorc dê nhn din van dê, sij vic. Dành giá tru diem, tOn tai  và 
hen ngh doi vm don vl hem tra. 

p.. .; 3.1. N91 dung kiem tra cij the 
A. •fl .• , •. A 3.1.1. N91 dung thrc hiçn hem tra tai chinh khi tien hanh hem tra cong 

doàn cap trên Ca sâ 
a) Kim tra cong tác chi dao  vâ t chüc thiic hin cüa Ban Thu&ng vii, Ban 

Chap hành cOng doàn ye cOng tác quãn 15', sü diving tài chIrth, tài san cong doàn 
- Kim tra vic ban hành quy ch chi tiêu ni bO,  quy ch quàn 15' tâi chmnh, 

tài san, quy djnh phân cap thu, phãn phOi nguôn thu, quy chê quãn 15', sl'r ding các 
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1oi qu do cong doãn quãn 1i (xem xét cn cü, thii gian, quy trInh, thñ tiic, thm 
quyên ban hành ye djnh müc chi tiêu). 

- Kim tra cong tác chi do, ht.róng dn thu doãn phi cong doàn, kinh phi 
cong doàn cüa Ban Thu&ng v11, Ban Chap hành dôi vâi cong doàn cap duâi. 

- Kim tra vic trin khai các van ban ch d chInh sách tài chInh mâi cüa 
Nhà nuóc và TOng Lien doàn, cüa LDLE) tinh (cong doàn ngành TW),... 

b) Kim tra vic lap, giao dr toán, duyt tng hqp quyt toán 
- Xây diing dir toán thirc hin theo hu&ng dn cüa cOng doàn cp trén, cüa 

Tong Lien doàn. 
- Xây dirng d toán có sat th%rc t, có kjp th&i, diing mu biu; tp trung 

thirc hin chirc nàng, nhim vi cüa cap mInh, cci câu t trçng các miic chi, dung 
nghj quyêt cüa Ban Thu&ng vi, BCH Cong doân các cap không. 

- Dánh giá cong tác quãn 1 CDCS cp duâi: vic duyt, giao dir toán và 
thirc hin dir toán; thu, np kinhphI cong doàn, doàn phi cong doàn.v.v, Cong tác 
hu&ng dan, chi do cOng doân cap duâi. 

- Cong tác duyt quyt toán cho CDCS, tng hqp quyt toán ti'i cp duói len 
theo ché d quy djnh và huàng dan cüa lông Lien doàn. 

c) Kim tra vic thrc hin thu, chi, phân phi tài chInh cOng doãn 
- Thu tài chInh cong doàn: Kim tra, dánh giá thu doàn phi cong doàn, thu 

kinh phi cOng doàn, thu khác theo Diêu 1 Cong doân, Lut Cong doàn và các quy 
dnh cüa Nba nuóc, lông Lien doàn Lao dng Vit Nam: 

+ Thu doàn phI cong doãn (theo Diu 1 Cong doàn Vit Nam và Quy& 
djnh so 1908/QD-TLD ngày 19/12/20 16 cüa lông Lien doàn,...). 

+ Thu kinh phI cong doãn (theo Lut Cong doãn, Ngh djnh s 191/2013/ND-
CP, Quyêt dnh so 1908/QD-TLD ngày 19/12/20 16 cüa Tong Lien doãn). 

+ Thu khác (theo quy djnh ti khoàn 4 Diu 26 Lut Cong doàn). 
+ Dánh giá vic thrc hin phan cp thu theo huOng dn cüa Tng Lien doàn. 
+ Dánh giá vic thu, chi tài chInh cong doàn, g.n vói viêc thirc hiên các chü 

tnrong, nghj quyêt cüa Tong Lien doàn, LDLD tinh, Thành phô, Cong doàn 
ngãnh (Nghj quyêt 7b, Nghj quyet 9C cUa lông Lien doân). 

- Chi tài chmnh cong doãn: 
+ Kim tra, dánh giá vic thc hin djnh muc tiêu chun, ch dO chi tiêu 

(theo quyêt djnh sO 1911/QD-TLD ye vic ban hành quy djrth ye tiêu chuân, djnh 
rnüc, ché dO chi tiêu trong các cc quan COng doàn và Quyêt djnh sO 826/FIiD-TLE) 
ye vic ban hành mic hic thu, chi tài chInh ca quan cong doàn và quy chê chi tieu 

nOi bO cña dcin vj ban hành...). 
+ Kim tra vic trich np cp trên (np nghia vi len cp trên; nOp  tit giãm 

10% chi quàn 1 hãnh chinh, hot dông phong trào theo Ngh quyêt 9C cüa Tong 
Lien doãn; các khoãn phài np khác neu có...). 

+ Kim Ira vic cp phát kinh phi, doàn phI, phãn phi cho cong doàn cp duói. 
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d) Kim tra các khoãn ng phâi thu, nq phâi trã, t?m lrng,... 
Kim tra vic theo dôi cong nçi hâi thu, phai trâ cüa dan vj d dánh gia 

cong tác quàn 1 cOng nçi; vic m s ké toán chi tiêt theo dôi, cong tác dôi chiêu, 
dOn dOc cong nq djnh ks'. 

d) Kim tra qu tin mt và tin gri ngãn hang, kho bc 
- Kim tra qu tin mt 
+ Kim tra ghi chép, cp nh.t s Qu5' tin m.t. 
+ Kim tra vic kim ké qu tin mt hang tháng. 
+ Kim tra dánh giá vic 1p phiu thu, chi tin mt. 
- Kim tra tin giri ngân hang, kho bac 

+ Kim tra nghip vii kinh t phát sinh: thu, chi qua ngãn hang, kho b?c. 
+ Kim tra vic di chiu, xác nhn s phát sinh, s dz tin gui ti ngãn 

hang, kho bac cuOi tháng, qu, näm cüa trng tài khoán dan vj dang si'r dicing. 
e) Kim tra vic sir diin tr ngun tài chInh tIch lily; kim tra hoat dng 

dan vi sii nghiêp, dan vj kinh tê do dan vj trirc tiêp quàn 1" (neu co) 

Kim Ira dan vj sr d1mg ngun tâi chmnh cong doàn tIch lily d du tu dài 
hn, ngän hun. 

g) Kim tra,  v quy trInh, thu tiic du tu xây dirng Ca bàn; mua sam, süa 
chüa lan tài san cô dnh. Kiêm tra vic quàn l, sü diing tài san cô djnh, cong cii, 
diing cii 

h) Kim tra vic quàn l, sir ding các qu5 
- Kim tra vic ban hành quy ch quàn 1, sir ding qu' 
- Ngun hInh thành, trIch 1p, si'r dpng các loai qu5 
i) Kim tra vic cong khai tài chinh 
Kim tra vic cOng khai dr toán, quyt toán tài chInh cOng doàn và cOng 

khai các loi qu theo quy djnh. 
Ghi chá: Cácvàn bàn trIch d.n lam can eli kim tra khi có van bàn thay th 

thi kiêm tra theo van bàn mâi thay the. 
3.1.2. N(3i dung kie2m Ira tài chinh khi till, hành kiln, Ira cong doàn crsO 
a) Kim tra cong tác chi do và t chlrc thirc hin cUa Ban Thtthng vii, Ban 

Chap hành ye cong tác quàn l, sIr ding tâi chInh, tài san cong doàn 
- Kim tra vic ban hành cac van bàn quy djnh lien quan dn cOng tác quàn 

l, sIr diving tài chfnh cong doàn, gôm: 

+ Vic ban hành Quy ch chi tiêu ni b, Quy ch quãn l, sIr diing các loi 
qu5do cOng doàn quàn l (xem xétcän cIr, th&i gian, quy trInh, thu tiic, thâm 
quyén ban hành ye djnh mlic chi tiêu),... 

+ Viêc lrin khai các van bàn ch d chfnh sách m&i v tài chInh, tài san 
cüa cong doàn cap trên. 

b) Kim tra vic 1p báo cáo dir toán, quy& toán 
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Kiêm tra, dánh giá vic xây dmg dir toán gän vói ké hoch hot dng cUa 
CDCS dam bào ding che d và huàng dan cüa cong doàn cap trên, sat thiic t; có 
kjp thai, thmg mâu biêu, dñng quy ché quy djnh; tp trung tâi chInh thirc hin 
chrc näng, nhim vi cüa CDCS, ding ca câu miic chi, dung nghj quyêt cña BCH 
cong doàn cci s& và cong doãn các cap không,... 

c) Kim tra cong tác quân 1 tài chinh, tài san cUa cong doàn co s&. 
- Thu tài chInh cong doàn: Kim tra, dánh giá vic thu dung, thu dü, thu kjp 

th&i các khoãn thu doãn phi cong doãn, thu kinh phi cOng doàn, thu khac theo 
Diêu 1 Cong doàn, Lut Cong doàn và các quy djnh cüa Nhà rnxâc, Tong Lien 
doãn Lao dng Vit Nam. 

+ Kim tra, dánh giá thu doàn phi cong doàn (theo Diu 1 Cong doàn Vit 
Nam và Quyêt djnh so 1908/QD-TLE) ngày 19/12/2016 cüa Tong Lien doàn). 

+ Kim tra, dánh giá thu kinh phI cong doàn (theo Lut COng doãn, Nghj 
djnh s 191/20131ND-CP, Quyêt djnh so 1908/QD-TLD ngày 19/12/2016 cüa 
Tong Lien doàn). 

+ Thu khác (theo quy djnh ti khoân 4 Diu 26 Lut COng doãn). 
- Kim tra, dánh giá chi tài chinh cong doàn: 
+ Dánh giá t' tr9ng các miic chi: (chi luong, phi cp và các khoán dóng 

theo hong (không qua 30%); chi quãn 1 hành chInh 10%; chi hot dng phong 
trào 60%). 

+ Kim tra, dánh giá vic chp hành tiêu chun, djnh mrc chi tiêu theo quy 
djnh (Quyet djnh so 1910/QD-TLD ngày 16/12/2019 ye vic ban hành quy djnh 
thu, chi, quãn 1 tâi chinh CDCS và Quy chê chi tiêu ni b cüa CDCS). 

+ Kim tra, dánh giá vic trIch np cp trên: theo dr toán và theo quy djnh 
(Np nghia vii len cap trên; np tiêt giãm 10% chi quân 1 hành chInh, hot dng 
phong trào theo Nghj quyêt 9C cüa Tong Lien doàn; các khoân phai np khac 
nêucó,...). 

d) Kim tra vic quan 1, ghi s k toán. 
- Kim tra dánh giá vic lap phiu thu, chi tin mt; thu, chi tin gui ngãn 

hang, chung tü, hóa don kern theo; kiêm tra vic in, hru trCt chung tr, so kê toán. 
- Kim tra ghi s Qu5' tin mat; Kim tra vic kim kê qu tin mitt 

hang tháng. 
- Kim tra ghi s tin gi:ri ngân hang, kho bac 
- Kim tra vic ghi s thu, chi CDCS. 
- Kim tra ghi s và theo dôi cong nci (nu có): 
+ Tm t'rng; phài thu; phâi trâ. 
+ Kim tra d.0 tu tâi chInh: Mua c ph.n, c phiu khi doanh nghip c 

phãn hóa, gui h?n  ti ngãn hang,.. .(neu co). 
d) Ki&m tra vic vn dng thu, chi Qu xã hi (nk co) 
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Kim tra, dánh giá vic trin khai các vn ban cüa cp trén ban hành; kim 
tra s theo dôi thu, chi ti dan vj, s np len cap trên; hem tra ho sa, chiing tü lixu 
ti dan vj, báo cáo k& qua thu, chi qu5' hang näm, cong khai, minh bach các 
khoãn thu, chi qu5' theo chê d quy djnh hin hãnh.Dánh giá hiu qua t vic buy 
dng, quãn 1, sir ding các qu xã hi. 

e) Kim tra vic quán l, sà ding tài san (nu co). 

g) Kim tra vic cong khai tài chInh (theo quy djnh huOng dn s 460/HID-
TLD mâu 04-TDT). 

* Ghi chá: Khi các van ban trIch dn lam can cü kim tra thay di thI thc 
hiên theo van ban mói. 

3.1.3. Ni dung thrc hin kiem Ira Iài chinh khi liEn hank kiEm Ira don vj 
sr nghip trrc th u3c 

a) Kim tra cOng tác chi dao  và t chüc thc hin cUa Thu tru&ng dan vj v 
cOng tác quãn l, sü dyng tài chInh, tài sãii cong doàn 

- Xem xét v ca ch hoat dng cUa dan vj s1r ngMp (vic xây drng ca ch 
tir chü theo quy djnh, Quyêt djnh giao quyên tr chü cüa COng doàn cap trên,...). 

- Kim tra vic ban hành quy ch chi tiêu ni b, quy ch quán l tâi chinh, 
tài san, quy chê quán l, si'r diing các 1oi qu5 cüa dan vj, quy chê trã luong,... 

b) Kim tra vic xây dirng k ho?ch, thrc hin k hoach tài chInh 
Xây drng k hoach thirc hin theo huóng dn cüa cong doãn cAp trên, cüa 

Tong Lien doàn. 
c) Kim tra vic thirc hin thu, clii tâi chInh 
- Kim tra các khoãn thu tài chInh ti don vi 
- Kim tra chi tài chInh tai don vi 
+ Kim tra, dánh giá vic thirc hin djnh mrc tiêu chun, ch d chi tiêu 
+ Kim tra vic thirc hin nghTa vi v&i nba rnthc, v&i cAp trên. 
d) Kim tra các khoàn nq phãi thu, nçi phâi trá, tm 1mg,... 
Kim tra vic theo dOi Cong nçi phâi thu, phâi trâ cüa don vj d dánh giá 

cong tac quãn l cong nçl; vic ma so kê toán chi tiêt theo döi, cong tác dôi chiêu, 
don dOe cOng nq djnh kS'. 

d) Kim tra quãn 1 qu5 tin mt và tin gCri ngân hang, kho bac,  vic ghi 
chép so kê toán, hch toán k toan, theo dOi, quàn l tài san. 

e) Kim tra dAu tu dài hon, ngn hn. 
g) Kim Ira v quy trIrth, thu tic du tu xây drng co bàn; mua sam, sfta 

chCta lan tài san cO djnh. Kiêm tra vic quàn l, sü diring tài san cO djnh, cOng cci, 

ding c1i 

h) Kim tra vic quãn 1, sü dimg các qur 
- Kim tra vic ban hành quy ch quàn l, sü ding qu5 
- Ngun hinh thành, trich lap, sü ding các lo.i qu5 
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i) Kim tra vic cong khai tài chmnh 
Kim tra vic cong khai dir ton, quyt toán tài chmnh cOng doãn và cong 

khai các loai qu theo quy djnh. 
3.2. Mt s phirong pháp nghip vui kim tra, xác minh 
a) Mt s phrnng pháp kim tra chirng tir, s k toán, báo cáo tâi chInh 
- Di chiu s 1iu giüa s k toán vói báo cáo tâi chInh; d& chiu s 1iu 

giUa so chi tiêt vri so tong hcrp; dOi chiêu giUa chi.'rng tr ice toán vi vic ghi chép, 
cp nht trên so ke toán; dôi chiêu sO 1iu thu, chi giüa cap trên vii cap dirii, trên 
sO kê toán vâi báo cáo quyêt toán;... 

- Kim tra, xác djnh tInh hçip pháp, hçrp 1 cüa chüng tü k toán và các tài 
1iu có lien quan; xác djnh trmnh tir thu tiic cUa chrng tr ké toán có phü hcp vâi 
quy djnh, vâi trInh tir các nghip vi kiiih tê phát sinh. 

- Kim tra, xác djnh tinh trung thirc cüa chüng tr, tài 1iu: Xem xét, di 
chiêu khOi 1ixçng cong vic theo chthig tr vâi khOi lucmg cOng vic thrc hin; 
xem xét, dôi chiêu vic thirc hin chê d, tiêu chuân, djnh mirc áp ding thanh toán 
so vói quy ch chi tiêu ni b cüa don vj, vâi quy djnh chung cüa Nhà nuóc và 
Tong Lien doãn. 

- Don vj ducic kim tra k xác nhn, dóng d.0 vào báo cáo, biên bàn, các s 
1iu dâ cung cap cho doàn kiêm tra. 

b) Mt s nghip vti kim tra, xác minh: Trong qua trInh kim tra, nu cn 
phãi lam rô vn d& sv vic, doàn kim tra có the thirc hin mt so nghip vi sau: 

- Yêu cu giâi trInh: d& v&i nhtng sir vic, tài 1iu, s 1iu phàn ánh chua 
rO, chua dU ca so kt lun. Yêu c.0 dcin vi &rgc hem tra giãi trInh bang van bàn 
gi:ri Doàn kiêm tra. 

- Di thoi, ch.t vn: TruOng hçip giâi trInh cUa d& tixcrng chua rô, tin 
hành t chirc di tho.i, chat van di tuçing &rçyc kiêm tra dê lam rO them dung, sai 
ye ni dung và trách nhim cüa tp the, cá nhân. 

NguOi th chüc d& thoi, cht vn phâi chu.n bi chi tit ni dung dithoi, 
câu hOi chat van; câu hOi có tr9ng thm, tr9ng diem dê dôi tuqng trà 1ô!i. Kêt thüc 
dOi thoi, chat van l.p  biên bàn, ghi day dü, chInh xác nhttng sr vic hai ben dã 
trao dOi; tru&ng hçip can thiêt thI ghi am li toân b cuc dOi thoi, chat van. 

- Thm tra, xác minh: Nhftng chirng cü và giái trInh cüa d6i tuçing kMm tra 
chLra rO, thành vien Doàn kiêm tra kjp th&i báo cáo Tru&ng doàn. TruOng doán 
kiêm tra xem xét, quyêt djnh vic thâm tra, xác minh. 

+ Lam vic vOi ca quan quàn l có lien quan: LAm vicv6i ca quan chü 
quãn ye nhthig sr vic lien quan den clii do, quyêt djnh cüa cap trên; LAm vic 
vOl các Co quan ban hAnh chInh sách, chê d có lien quan den nhüng sr vic d 
kiên ket 1un ma chInh sách, chê d chua quy djnh hoc quy djnh chua rô; Tnthn 
hçip khOn den lAm vic trirc tiêp thl có yêu câu;, dê ngh; Lam vic vOi các tO 
chüc dê dôi chIrng, xác minh các tâi lieu hoc chirng tr dê cung cap...; 
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+ Lam vic vói can b, cá nhân có lien quan: Trung hcip có nhiu can b, 
cong chüc, vién chüc, ngu?ii lao dng phãn ánh sir vic lien quan den ni dung 
kiêm tra ho.c can dôi chi'rng, xác minh lam rO... 

Kt qua kim tra, xác minh thông tin, tài lieu 
lien quan dn ni dung kim 

tra phãi dixqc the hin bang van bàn cüa ccx quan, to chirc, cá nhãn duçic kiêm tra, 
xác miiih ho.c l.p thành biên bàn kiêm tra, xác minh (kern theo day dü tâi lieu 

chüng minh). 
- Trung cu giám djnh: Divài nhCing vn d v chuyên môn, k5 thut cña 

các ngành nghe lien quaii den kêt lun nhung doàn kiêm tra không dü chuyên 
môn, k thu.t thI Truàng doàn hem tra báo cáo ngui ra quyêt dnh kiêm tra, 
quy& djnh tnmg cu giám djnh. Vic trung câu giám djnh thi.rc hin theo quy 
djnh cüa pháp lu.t. 

BU'OC 3. KET THUC KIEM TRA 

1. Xây dirng dir thão kt 1un kim tra 
Trên Co so báo cáo cüa các thành viên doàn kim tra, truOng doàn kim tra 

thông nhât và xây drng d thào kêt 1un kiêm tra 
Dr tháo kt lun kim tra phâi có các ni dung chInh: 
-' Dánh giá thc trng cong tác quàn 1 tài chInh, tâi san cüa don vj: uu 

diem, ton t?i  ho.c sai phm (nêu co), dánh giá chung, kêt lun kiên nghj. 

- Kinnghj s lieu 
tài chInh, co ch chInh sách, ch d chInh sách, các quy 

djrih khác (neu co). 

- Trách nhim cá nhân, tp th có sai ph?m (nu co). 

A A 

2. Cong bo thr thao ket 1un kiem tra 
- TnrOng doàn kim tra có trách nhim t ch(rc cong b dir tháo k& lun 

kiêm tra. 
-, Tai bui cong b d1r thào k& lun kim tra, Doàn kim tra thông qua d 

thào két 1un hem tra truOc hi nghj dê mç1 nguOi nghe và tham gia kiên. 
Nhng ni dung thuc thãm quyen hem tra, ?oàn kiêm tra trao dôi di den thông 
nhât. Tru&ng hcip vuqt thâm quyên, Doàn kiêm tra tiêp thu và xin kiên cap có 
thãm quyên. 

* Ghi ch: Trong tru&ng hcrp tin hành kirn tra tai  CDCS, CDCTCS vOi 
thii gian ngãn và thãnh phàn tham di:r không thay dôi thI vic cong bô quyêt dnh 
kiêm tra và thông qua d thào Kêt lun kiêm tra có the ghi chung biên bàn. 

A 

3. Ban hanh ket 1uin kiem tra 
- Chm nh.t là 15 ngày, k tr ngày h9p cong b dr thâo kk lun kiêm tra, 

doàn kiêm tra phâi hoàn chinh van bàn kêt lun. Kêt lun kiêm tra do tnr&ng doàn 
kiêm tra k và dóng dâu; gi'ri don vj ducic hem tra, ngu&i ra quyêt djnh kiêm tra, 
üy ban hem tra cong doàn cap trên (trong trueing hqp kiêm tra cIng cap, trithng 
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hçip can báo cáo hoc xixi kin), các thành viên doàn kim tra, li.ru van phông üy 
ban kiêm tra. 

- Kt 1un kim tra là van ban pháp 1 có hiu lirc tr ngày ban hành, don vj 
dugc kiêm tra có nhim vi1 to chirc thc hin kiên nghj cCia Doàn kiêm tra dä nêu 
trong kêt 1un. 

- Trung hcip có nhttng ni dung kt 1un cüa doàn kim tra ma co quan, 
chi'rc, cá nhâri ducic kiêm tra chua nhât trI, thI cci quan, to ch(rc, cá nhân duçic 
kiêm tra chua nhât trI do làmbân ti.thng trmnh gi'xi kern theo van ban két 1un cüa 
doàn kiêm tra den üy ban kiêm tra cong doàn noi ban hành kêt 1un hoc cong 
doàn cap có thâm quyên xem xét, nhimg dông thai van phái thrc hin nghiêm kêt 
1un cüa doàn kiêm tra. 

4. Lp, liru gifr h so' kim tra 
- Sau khi kêt thüc cuc kiêm tra, Trix&ng doàn kim tra có trách nhim th 

chiirc vic 1p ho so kiêm tra. Ho so kiêm tra bao gOm: quyêt djnh kiêrn tra; biên 
ban kiêm tra do doàn kiêm tra lap; báo cáo, giâi trInh cUa dôi tuqng kiêm tra; báo 
cáo kêt qua kiêm tra; kêt 1un kiêm tra; van ban ye vic xü 1, kiên nghj vic xtr 
1; các tài lieu khác cO lien quan den kiêm tra. Toàn b ho so kiêm tra ducic hru 
gift tai  üy ban kiêm tra cing cap (ncii ban hành quyêt djnh kiêm tra). 

5. Hçp rut kinh nghim doàn kim tra 
- Sau khi cO k& 1un kiêm tra, tru&ng doàn kiêm tra có trách nhim tO chüc 

h9p doan kiêm tra dê trao dôi, rut kinh nghim ye hot dng cUa doàn kiêm tra. 
Trong tnthng hçip nêu có thành viên doàn hem tra có thành tIch xuât sac trong 
vic thirc hin nhim vii kiêm tra thI có the dê nghj ngu&i có thám quyên xem xét, 
khen thu&ng. 

6. Thirc hin kt 1un kim tra 
- Khi nhn duoc kt 1un cüa doàn kim tra, don vj, t chirc, cá nhãn ducic 

kiêm tra phai lap kê hoach thuc hiên va chi dao cac don Vi CO hen quan thuc hiên 
các kiên nghj và khac phiic nhftng van dê cOn ton tai,  thiêu sot da nêu trong két 
lun hem tra và báo cáo bang van ban theo yeu câu ye üy ban kiêm tra cong doân 
noi ban hãnh kêt 1un kiêm tra. 

- Uy ban kirn tra cong doãn cong cap có trach nhim don d&, giám sat 
vic thirc hin các kiên nghj trong kêt lu.n cüa doàn kiêm tra. 

* Mt s mu van ban thtrc hiên kim tra tài chInh 
- Quyt djnh kim tra tài chInh (Mu 02/QD-KT) 
- Dê cuong kim tra tài chInh (Mu O3IDC-KTTC) 
- Kt 1un kim tra (Mu 04/KL-KT) 
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QUY T1UNIII 

Giám sat trong ti chfrc cong doãn 
(Ban hành kern theo Quyt djnh s& 684 /QD-TLD ngày 08 tháng 6 nàm 2020 

cüa Doán Chà tjch Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam) 

I. GIAM SAT THIfONG XUYEN 
Giám sat thung xuyên ca các thnh viên thrc hin nhim vii giám sat dan vj 

ducic giám sat. Grn có ph.rcxng pháp giám sat trrc tip và giám sat gián tip: 
1. Giám sat trirc tip 
- Tham dir di thoai, ch.t vAn ti các k' hi nghj. 
- Nghe t chüc cong doàn, Uy ban kim tra cAp dirâi trtrc tip báo cáo. 
- Ct thành viên dr các cuc hçp, hi ngh cüa di tucmg giám sat. 
- Quan sat, tim hiu, gp g, giao tip, trao di, gop vâi di tuçlng 

giám sat. 
- Báo cáo v tInh hlnh hot dng cüa dan vj duçc giám sat, dng thai 

kin nghj, d xuAt. 
2. Giám sat gián tip 
- Xem xét báo cáo hot dng cüa t chüc cong doàn cng cAp và cAp duói. 
- Nghiên cüu, xem xét các van ban, báo cáo; kt 1u.n v các cuOc  kim 

tra, thông báo v kt qua giárn sat; k& qua dánh giá thirc hin chüc näng, nhim 
v1i duçic giao cüa cong doàn cüng cAp và cAp duOi. 

- ' kin trao di, phãn ánh, kin nghj, báo cáo k& qua thanh tra, kim tra, 
giám sat cUa t chüc Dàng, Thanh tra nhà nuOc, Mt trn T quc; dix 1un xA 
hi, phãn ánh cüa các phucmg tin thông tin di chiing. 

- Xem xét don khiu ni, t cáo, kin ngh, phân ánh cUa can b, doàn 
viên, cong nhãn viên chirc, lao dng gth dn t chüc cong doàn. 

- Báo cáo v tInh hInh hoat dng cüa dan vj dugc giám sat, dng thôi 
kin nghj, d xuAt. 

II. GIAM SAT CHUYEN BE 
BIf1C 1. CHUAN B! GL&M SAT 

A A ., , 1. Xay diyng de ctro'ng giam sat 
- Cn Cu ni dung giám sat, Tm&ng doàn giám sat có trách nhim chü trI 

cüng các thãnh viên trong doãn giám sat xây dirng d cuong yêu c.0 d& tlxclng 
giám sat báo cáo. 

- cuang phãi barn sat vào trng ni dung cii th cüa don vj & rni cAp 
cong doan theo tmg thM dirn tin hnh giám sat. 

+ Nêu dc dim tInh hInh: NhUng thun lcii, khó khän theo gcxi cüa d 
cuang ti th&i dim giám sat. 
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+ Nêu vic th'trc hin di vth tirng ni dung giám sat. 
+ Dánh giá chung: U'u, khuyt dim 
+ Kin nghj, d xu.t; 

- Báo cáo bng van bn và dInh kern các phi 1iic (nu có) (Mu O7iDC-GSCD). 
2. Gfri quyt dnh giám sat 
Truàng doàn giám sat gri quy& djnh (kern theo d ciiong yêu cu báo 

cáo) cho di tuçing giám sat bitt It nht 5 ngây tr'irOc khi cong b quy& djnh 
giám sat d chu.n bj cho cuc giárn sat, trong do nêu rô cách thcrc báo cao, thi 
gian np báo cáo vth doàn giám sat (Mu 06/QD-GSCD). 

3. Phãn cong nhim viii cho các thành viên doàn giám sat 
- Trtthng doàn giám sat t chüc hçp doàn d ph bin, quán trit ni dung 

giárn sat, bàn các bin pháp ci th d t chi'rc th1rc hin; phãn cong nhirn vi 
cho tüng thânh viên trong doàn gim sat. 

- Vic phân Cong nhim vii cn phài cii th& rô rang, phü hçip vâi sà 
tris&ng cüa ti'mg thành viên; 

- Tiling thành viên xác djnh rô trách nhim cilia rnInh trong vic thirc hin 
nhim vi1 giám sat, cO th xây drng k hoach thirc hin nhim vi duçrc phãn 
cong và báo cáo vài tnrâng doàn (nu can). 

BIXOC 2. TIEN HANH GIAM SAT 
1. T chfrc cong b quyt djnh giám sat 

- Trithng doàn giám sat có trách nhim t chüc bu& lam vic vri don vj 
duçic giám sat dé cong bô và trien khai thirc hin quyt djnh giám sat. 

- Thành phn tharn dir: 

+ Các thành viên theo quyt djnh doàn giám sat. 

+ Di vri cong doàn cp tinh, ngành trung uong và trnmg dizo'ng thành 
phn gm thung trrc và lãnh do các ban, bQ phn có ni dung lien quan. 

+ Di vâi cOng doàn cp trên triic tip cci sâ và cong doàn co sâ thành 
ph.n gm các üy viên ban thithng vi. 

2. Tin hành giám sat, xem xét h so', tài 1iu 
- Don vj duçic giám sat báo cáo b.ng van bàn v nhtng ni dung lien 

quan dn cuc giám sat. 

- Doàn giám sat tip nhn và nghiên cilru các h so, tâi lieu có lien quan 
den ni dung giám sat d xern xét. 

- Doàn giárn sat nêu ra các cau hOi v các nOi dung c.n lam rO them hoc 
yéu cu b sung them báo cáo b.ng van bàn (nu cn). 

- Dan vj dixçic giám sat báo cáo, giâi trInh nhng vn d do doàn giám sat 
neu ra. 
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- Trueing hqp cn phâi tin hành lam vic, xác minh d vic dánh giá 
bào dam tInh khách quan, chInh xác thI tru&ng doàn giám sat xem xét, quyt 
djnh hoc lam vic di vói dan vj cp dxói (nu co) d có co si dánh giá, 
nhn xét. 

- Tiên hãnh tng hçip, phn tIch, dnh giá, nhn xét thng ni dung giám sat. 

BIYOC 3. KET THUC GIAM SAT 
1. Xây diyng di thão thông báo kt qua giám sat 
- Trng thành viên báo cáo k& qua theo các ni dung duc phân cong gCri 

tru&ng doàn dê tong hcip, hoàn thin thành dir tháo thông báo kêt qua gim sat. 

- Ni dung thông báo giám sat phâi khái quát duçic dc dim tInh hlnh và 
the hin rO kêt qua giám sat; dánh giá, nh.n xét ixu diem, khuyêt diem a tmg 
ni dung drcc giám sat; vi pham cüa dOi tuçing giám sat (nêu co). NhUng kiên 
nghj cüa doàn giám sat vâi dan vj duqc giám sat và kiên nghj cüa dan vj duqc 
giám sat vâi cong doàn cap trên ye khâc phvc khuyêt diem và mrc d xir 1 k' 
1u.t (neu co). 

- Dir tháo thông báo kt qua giám sat duçic trao di, thng nht vai 
thành vien trong Doàn; báo cáo và xin kiên chi dto cüa lnh do phi trách 
ho.c ngtrii có thâm quyên k) quyêt djnh giám sat (Mu 08/TB-K QGSCD). 

2. Ti chfrc cong b di thão thông báo kt qua giám sat 

- T chüc cuc hçp gi1ta Doàn giám sat vOi dan vj ducic giám sat. 

- Thành ph.n tham dr gm thành ph.n nhu buèd h9p Cong b thông báo 
kêt qua giám sat nhu thông báo quyêt djnh giám sat ho.c ma rng them (nêu 
can) do tnrâng doàn quyêt djnh. 

- Truông doàn hoc phó doãn duqc phân cong thông qua dir tháo thông 
báo kêt qua giám sat. 

- Nghe kin phãn hM tir don. vj duqc giám sát,và các kin trao di, 
lam rô them lien quan den ni dung dr tháo thông báo kêt qua giám sat. 

- Doãn giám sat nghiên cüu xem xét các kin trao di cüa dan vj d 
diêu chinh dii thâo thông báo kêt qua giám sat (neu can); ghi nh.n các hen ngh 
dê báo cáo cap có thãm quyên xem xét, giái quyêt. 

3. Thông báo kt qua giám sat cüa Doàn giám sat 

Chm nht 15 ngày k hr ngày kt thüc giám sat. Cn eli k& qua giám sat, 

Doàn giám sat xây dmg vn ban thông báo kt qua giám sat. 
Thông báo k& qua giám sat phâi barn sat ni dung, k hoach va mic tiêu giãm 

sat, nêu rO nMng nh3n xét, dánh giá v tling ni dung dã tin hânh giám sat; 

nhüng thành tIch ni bet, tInh din hinh trong hot dng cUa don vj, th chlrc (nu 

có); nhng vi phm, trách thim d6i vâi nhftng vi phm (nu có); các quy djnh 
pháp 1ut lam can cli d xác djnh hành vi vi phm pháp lust, tInh cht, mIre dO vi 
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phm; ki&i nghj các bin pháp xir 1 vi phm. NMng hn ch cüa ca ch, chInh 
sách, pháp 1ut cn süa d&, b sung cho phü hçip vfci thirc t (nu co). 

Tri.thng doàn giám sat hoc lãnh do các don vi chü tn giám sat ban hành 
van bàn thông báo két qua giám sat, giri cho don vi, to chüc diiçc giám sat và các 
t chirc, cá nhân có lien quan. 

4. Theo döi vic thirc hin các kin ngh giám sat 

Sau khi kêt thüc giám sat, Trithng doàn giám sat hoc lãnh dao  các don vi 
chü tn giám sat theo dôi cht chê vic giái quyêt dôi vcri nMng kiên ngh dã gui 
ti các don vj, tO chirc, cá than; dê nghj ci quan, to chi'rc, Ca nhan có thâm quyên 
xem xét trách nhim cüa don vj, to chirc, cá nhãn không giâi quyêt hoc giâi quyêt 
không dung quy djnh. 

A A ., 5. Ho so' hru ye cuc giam sat 
- Quyêt dnh giám sat; 
- Dé cizong giám sat; 
- Bién bàn lam viêc; 
- Các báo cáo giãi trInh cüa t,p the, cá nhãn (neu co) 

- Báo cáo kêt qua cüa các thành viên Doàn giám sat 
- Thông báo kêt qua giám sat; 
- Các tài lieu khác lien quan (nêu co). 
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P A A Xtr1yky1uttrongtochutcongdoan 
(Ban hành kern theo Quy& dinh  s: 684 /QD-TLD ngày 08 tháng 6 n.m 2020 

cüa Doàn Chü tjch Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam) 

I. Thim quyn xfr 1 k5 1ut cüa ban thirôrng vii cong doàn co' s& 
1.Xu' 1) k 1ut di vth doàn vien cong doàn, can b cong doàn co' s& 

thanh vien, cong doan bç phn, can bç to cong doan vi phm 
Bu'ó'c 1: Hixàng dn kim dim 
- T cong doãn hoc cong doãn bO phn huàng d.n vit kim dim. 
- D& tucmg vi phm vit kim dim, tr nhn hInh thirc k$' 1ut. 
Btthc 2: T chüc kim dim và d ngl4 x'Cr 1 k)' 1u.t 
- T cong doân h9p kim dim, di tuqng vi pham trInh bay kim dim, hi 

nghj gop kin, kt 1un, tin hành bO phiu d nghj k 1ut và báo cáo (kern theo 

h s) gui Cong doân b phn xem xét. 
- Ban chap hành cong doàn b phn h9p xem xét, tin hành bô phiu va 

lam t?i trInh (kern h sa) g1ri ban thu?mg vi CDCS xem xét. 
- Uy ban kim tra giüp Ban thu&ng vi CDCS nghiên cCru, tham miu, 

xut (nai không Co Uy ban kim tra thI dng chI üy viên ban chp hânh lam nhim 

vi kim tra tham mini, d xu.t). 
Bwó'c 3: Tin hãnh xir 1 k lut và hru h scc 
- Ban thi.thng vi CDCS hQp thào 1un xem xét và tin hành bO phiu k 1ut 
- K ban hành Quy& djnh k) 1ut. 
- Luu h sa k 1ut t.i vn phOng CDCS. 
Bwó'c 4: Thi hãnh k lu.t 
- T chüc hQp cong b Quyt djnh k' lust ti cOng doàn ncri có di tucing 

vi phm. 
- Di tirçlng vi phm nu khOng dng thI có quyn khiu ni theo quy djnh. 

- Quyt djnh kS'  14t CO hiu 1c sau khi duçic cong b và duqc xóa k 1u.t 
sau 1 n.m, tinh tü ngày cong b quyt djnh k lu3t hoc quy& djnh giãi quy& 

A A r• A 'A A s A 

2. Xir ly ky 1uit doi vol nguyen Uy vien ban chap hanh, Uy vien ban 
thirrng vtj, üy ban kim tra CDCS; nguyen can b cong doàn co s& thành 
viên, cong doàn b phn, ti cong doàn âã chuyn cong tác, nghi vic, nghi 
hiru vi phim 

Bu'ó'c 1: 

- Ban thuing vi hoc üy ban kim tra cong doàn nth cO déi tixçlng vi phim 
hincng dn vit kim dim, 
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- D& tuqng vi phm vit kim dim, tr nhn hInh thüc k' luat. 
Bithc2: 

- T cong doàn, cong doãn b phn hQp kim dim, d& tuçlng vi phm 
trInh bay kMm dim, bO phiu d nghj k 1ut và báo cáo ban thu&ng vi CDCS 
xem xét. 

- liJy ban kim tra giüp ban. thi.r&ng vi CDCS nghiên cCru, tham mtru 
xut (nai không Co üy ban kim tra thI dng clii üy viên ban chap hành lam nhim 
vii kim tra tham muu, d xut). 

Bwó'c 3: Nhir bithc 3, miic I, di ttrcing 1 
Bzthc 4: Thi hành k3 luât 

S .. - To chuc h9p cong bo Quyet dinh  ti Cong doan nm doi tirçing da xay ra vi 
phm sinh hoat,  cOng tác và gui Quyt djnh dn noi ngi.rñ vi phm clang sinh 
hoat, cong tác d chp hành. 

- Dôi tixçing vi phm néu không dông thi cO quyên khiêu ni theo quy djnh. 
- Quyt djnh k' 1ut Co hiu lirc sau khi duçic cong b và dirge xóa k 1ut 

sau 1 n5.m, tInh tü ngày cong b quy& djnh k' lust hoc quyt djnh giâi quyt 
khiêu nai k luât. 

II. Thm quyn xir I k Iut cüa ban chap hành cong doàn c0 s0 xfr Iy 
k 1ut di vO'i tp th ban chap hành, ban thtr?rng vi cong doàn co s& thành 
viên; tp th ban chap hành cong doàn b phn vi phm 

Bithc 1: Huóng dk kMm dim 
- Nhu biróc 1, miic I, di tugng 2. 
Bzthc 2: T ch(rc kim dim và d nghi x1r 1 k5r lust 
- Ban chp hành, ban thu&ng vii CDCS thành viên; ban chip hãnh cong doàn 

b phn ncri vi phm hçp kim dim, di din di tuçing vi phm trinh bay kim 
dim, bO phiu d nghj k) 1ut và báo cáo ban thu?mg vi CDCS xem xét. 

- Uy ban kim tra CDCS nghiên ciru, tham miru, d xut (noi không có üy 
ban kim tra thI dng clif üy viên ban chp hành lam nhim vi kMm tra tham 
mini, d xut). 

- Ban thi.r&ng vi C])CS h9p xem xét, bO phiu vâ lam t? trInh (kern h so) 
gui ban chip hanh CDCS xem xét. 

Bu'ác 3: Tin hành xü l k lut và liru ha so 
- Ban ch.p hành CDCS h9p thâo lun xem xét và bO phieu k lust. 
- K ban hành quy& djnh k 14t. 
- Liru ha so k lut t.i vn phông CDCS. 
Bu-óv 4: Thi hành k 1ut 
- Nhir bi.róc 4, muc I, d& tlxqng 1. 
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III. Thm quyn xu 1 k) 1ut cüa ban thirrng vy cong doàn cap trên 
trirc tip co' s& 

1. Xir 1 k 1ut di vó'i tp th ban thtrô'ng vy, tp th üy ban kim tra 
cong doàn co' s& vi phim 

Bzthc 1: Nhisbu&c 1, miic I, di tuqng 2. 

Bw&c2: 

-. T.p th cong doàn nth vi phm hçp kim dim, ho phiu d nghj k' 1ut và 
báo cáo cong doãn cp trên trrc tip Co si xem xét. 

- Ban thu?mg vti CDCS lam tc tdnh (kern h so) gui cong doàn cp trên trçrc 

tiêp Co s& xem xét. 
- Uy ban kim tra cong doân cp trên trirc tip co so gillp ban thu&ng vii 

nghiên cüu, tham mini, d xu.t. 

Bu'âc3: 

- Ban thumg vi cong doàn cp trên trrc tip Co sO h9p tháo lun xem xét 
và tin hãnh bO phiu k5r 1u.t. 

- K ban hành Quyt djnh k' 1u.t. 

- Liru h so k 1ut ti van phOng cong doàn c.p trên trirc tip co sO 

Bithc 4: Nhu bucfcc 4, miic 1, d& tuçmg 1. 

2. Xir I k 1ut di vói chü tjch, phó chü tjch, üy viên ban thtrôrng vy, 
uyvien ban chap hành, üy viên üy ban kimtra CDCS; can b khac do cong 
doan cap tren trrc tiep co' so' chi d!nh  hoc cong nhin (neu co) vi phtm 

Bithc 1: Nhu buOc 1, miic I, di tuçing 2. 

Bzthc 2: 

- Ban chp hãnh, ban thuOng vi1, üy ban kim tra noi d& ttrçing vi ph?m sinh 
hoat hçp kim dim, di tuçing vi phm trInh bay kim dim, bO phi&i d ng k 
1uQt và báo cáo cong doàn cp trên trçrc tip co sO xern xét. 

- Ban thuOng vi CDCS lam tO trmnh (kern h so) gui ban thuOng vii cong 
doàn c.p trén trrc tip co sO xern xét. 

- 1Jy ban kim tra Cong doàn c.p trên trirc tip ccr sO nghiên cüu, tham 
mini, dê xut. 

Bzthc 3: Tin hành xir 1 k luât và liru h so. 

- Nhu buOc 3, miic III, di tucing 1. 

Bithc 4: 

- Nhu bithc 4, miic 1, di tuqng 1. 
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3. Xfr I k 1ut di vó'i nguyen üy viên ban chap hành, üy viên ban thirôiig 
vy, üy viên üy ban kim tra cong doàn cp frên triyc tip co s&, nguyen chü tjch, phó 
chü tjch CDCS dã chuyn cong tác, nghi vic hoc nghi hu'u, nguyen tru'&ng, phó và 
k toán trir&ng don vj trrc thuc (nu co) vi phm 

Bzthc 1: Nhu Biiâc 1, miic I, di tuçing 2. 

Bzthc 2: Nhu Bithc 2, mic III, d& tuqng 2. 

Bithc 3: Nhu BirOc 3, miic III, di tuçlng 1. 

Bithc 4: Nhu bthc 4, miic I, dôi trrqng 2. 

IV. Thm quyn xfr 1 k5 1ut cüa BCH Cong doàn cp trên trirc tip co 
s& xir 1 k 1ut di v&i tp th ban chap hành cong doàn co s& vi phim 

Bithc 1: Nlur Buâc 1, miic I, d& tuclng 2. 

Bwóc 2: 

- Ban chp hành CDCS vi phm hgp kim dim, bö phiu d nghj k3 1u.t Va 
báo cáo CD c.p trên trrc tip co sâ xem xét. 

- Ban thung v CDCS lam ti trinh (kern h so) giri ban thumg v cong doàn 
cap trên trirc tiêp co si xem xét. 

- Uy ban kim tra cong doàn cp trên trirc tip co s& nghien ciru, tham 
muu, dê xut. 

- Ban thuing vi1 cOng doãn cp trên trrc tip Co sâ hçp xem xét, bô phiu 
và trIrih (kern h so) gri ban chp hãnh xem xét. 

Btthc 3. 

- Ban ch.p hành cOng doàn cp trên trrc tip cci sO' hpp thâo 1un xem xét và bO 
phiêu k luât. 

- K ban hành quyt djnh k lut. 

- Lru h so k) luat  ti van phOng cOng doàn cap trên trirc tiêp Ca sO' 

Bzthc 4: Nhu bithc 4, mic I dôi txqng 1. 

V. Thm quyn xfr 1 k 1ut cüa Ban thu*ng vij Lien doàn lao dng 
tinh, thành ph, cong doàn ngành TW và tirong throng 

1. Xü l k 1ut d& vâi d& PhO chü tjch cong doàn cap trên triic tiêp Co SO 

và Phó chü tjch CDCS trirc thuc; phó truâng ban và các chirc vii tuong throng & 
Co quan cOng doàn ngành trung hang vá tuang throng, cong doàn thng cong ty 
trrc thuc Tng Lien doàn; Tp th ban thtrxng vi1, tp th üy ban kirn tra cOng 
doàn cp trén triTc tip co sO'; Tp th üy ban kim tra CDCS trirc thuc lien doàn 
lao dng tinh. 

Bw&c 1: Nhu Buàc 1, rnic I di ti.rçrng 2. 
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Bwó'c2: 

- Tp th cong doàn ncii di tixçing vi phm sinh hoat, cong tác h9p kim 
diem, di tixçlng vi phm trInh bay kim dim, bO phiu d nghj k' lust  và báo cáo 
lien doàn lao dng tinh, thành ph, cong doãn ngãnh TW và ti.wng ducing xem xét. 

- Ban thi.r&ng v1 cong doàn cp trên trirc tip Co sâ lam t trinh (kern h so) 
gui ban thuông vi lien doàn lao dng tinh, thành ph, cong doàn ngành TW và 
ti.rclng di.xang xem xét. 

- Uy ban kim tra lien doàn lao dng tinh, thành pM, cOng doàn ngành TW 
và thong ducmg nghiên cüu, tham mini, d xut. 

Bithc3: 

- Ban thu?mg v11 lien doàn lao dng tinh, thãnh pM, cong doàn ngành TW và 
tuong dtrong h9p thâo lun xem xét và bô phiu k' lut. 

- K ban hành quyt djnh xir l k lu.t. 

- Lixu M so k' lut ti van phông üy ban kim tra lien doãn lao dng tinh, 
thành ph& cOng doàn ngành TW và tirong duo'ng. 

Bithc 4: Nhu bithc 4, miic I di ttrçing 1. 

2. Xr l k lu.t di vói Nguyen üy viên BCH, Uy viên ban thung vi, üy 
viên üy ban kim tra, trtr&ng, phó ban; nguyen truâng, phó và k toán lnr&ng don vj 
trirc thuc cüa lien doàn lao dng tinh, thành pM, cong doàn ngành TW va tuong 
throng; nguyen chU tjch, Phó chU tjch, üy viên ban thu?mg vi cong doàn cp trên trirc 
tiêp co s& dâ chuyn cOng tác, nghi vic ho.c nghi huu. 

Bithc 1: Nhiz Buóc 1, miic I di tuçing 2. 

Bithc 2: Nhu Buâc 2, mic V di tuqng 1. 

Bzthc 3: Nhtr Buâc 3, miic V dôi tucmg 1. 

Bu'&c 4: Nhu buâc 4, miic I d6i ttrqng 2. 
X A 9 9 A 7 A A A VI. Tham quyen xir ly ky lut cua Ban chap hanh lien doan lao d9ng 

tinh, thành pM, cong doàn ngành TW Va tirong throng xu l k lut di vó'i tp 
th ban chap hành, ban thirông viii cong doàn cp frên tric tip co sô' tp th ban 
chap hành cDCS tri'c thuc; uyvien ban chap hành, üyviên ban thiro'ng viii, uy 

vien uy ban kiem tra, chu tjch cong doan cap tren trtyc tiep co so thu9c phm vi 
quãn l; trir&ng ban và các chfrc vi tirong throng & co quan lien doàn lao dng 

A tinh, thanh pho, cong doan nganh TW va tirong throng vi phim 

Bu-ó'c 1: NhtxBuóc 1, mic I di tuqng 2. 

Bzthc2: 
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- Tp th cong doàn noi di ti.rclng vi phm sinh hoat, cOng tác hçp kim 
dim, d& tuçing vi phm trInh bay kim dim, bO phiu d nghj k' lut và báo cáo 
lien doãn lao dng tinh, thnh ph& cOng doàn ngành TW và trnmg throng xem xét. 

- Ban thithng viii cong doàn cap trên trirc tiêp co si lam tcy trinh (kern ho so) 
giri Ban thu&ng vi lien doàn lao dng tinh, thành ph, cong doàn ngành TW và 
ttrang ducmg xem xét. 

- Uy ban kim Ira lien doàn lao dng tinh, thành ph, cong doàn ngành TW và 
ti.rmg ducmg nghiên c(ru, thammuu, d xuAt. 

- Ban thixtmg vii lien doãn lao dng tinh, thành pM, cong doàn ngành TW và 
tirong &rong xem xét, tin hành bô phiu và lam to' trinh (kern M so) gui ban chp 
hành xem xét. 

Bzthc 3: 

- Ban ch.p hành lien doàn lao dng tinh, thành pM, cong doàn ngành TW va 
twYng ducing hçp thâo lun xem xét và tin hành bO phi&i k' 14t. 

- K ban hành quy& djnh k lut. 

- Lu'u M so k lu.t t?i  Vn phOng üy ban kim Ira lien doàn lao dng tinh, 
thành ph& cOng ctoàn nganh TW và tixong ducing. 

Bu-àc 4: Nhu buâc 4, mtic I dOi tlrcing 1. 

Vu. Thm quyn xii' 1 k 1ut cüa Uy ban Kim tra Tang Lien doàn xii' 
l k lut thi voi Uy viên ban chp hành, Uy viên üy ban kim tra lien doàn lao 
dông tinh, thành ph, cong doàn ngành TW và tiro'ng throng vi phim 

Btthc 1: Nhu Buâc 1, mic I d& tuçlng 2. 

Bw&c 2: 

- Tp th cong doãn noi d& ttxçmg vi phm sinh ho.t, cOng tác h9p kiêm 
dim, di tuçing vi phrn trInh bay kim dirn, tin hânh bO phiu d nghj ki lut 
và báo cáo Tng Lien doàn xem xét. 

- Ban thuông vii lien doàn lao dng tinh, thành pM, cong doàn ngành TW va 
ttiong duong lam tOr trInh (kern M so) gui Uy ban kim Ira Tng Lien doãn xem xét. 

- Van phông Uy ban kirn Ira Tng Lien doàn giüp Uy ban kim Ira Tng Lien 
doàn nghiên cüu, thammuu, d xuk 

Bzthc 3: 

- UBKT TLD h9p tháo lun xem xét và tMn hành bO phiu k' lut 
- K ban hành Quyt djnh k lut. 
- Lixu M so k lut ti Van phOng Uy ban kim Ira Tng Lien doàn. 
Bu'ó'c 4: Nhii bithc 4, miic I di tuçing 1. 
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VIII. Thm quyn xir l k3 lut cüa Thtrrng trirc Doàn Chü tjch Ting 
Lien doàn 

1. Xtr l k lut cIi vó'i phó chü tjch lien doàn lao dng tinh, thành ph, 
cong doàn ngành TW và ttrong throng; phó trtr&ng ban và các chirc vii tirong 
throng er co' quan Tng Lien doàn; cp phó, k toán trtr&ng các (ton vj sir nghip 
trtrc thuc Ting Lien doàn; üy viên ban thu'?ing viii lien doàn lao dng tinh, thành 
ph, cong doàn ngành TW và tu'o'ng throng vi phim 

Btthc 1: Nhubuâc 1, mic Id& tt.rqng 2. 
Btthc2: 

A A A &. . ' A V 

- T.p the cong doan noi dioi tixçing vi phm smh hot, cong tac hQp hem 
dim, di tuçing vi phrn trInh bay kim dim, tin hành bô phiu d nghj k lut 
và báo cáo Tng Lien doãn xem xét. 

- Ban thixng vi lien doãn lao dng tinh, thành ph& cong don ngành TW và 
tucmg duong lam ti trinh (kern h so) gi:ri Thu&ng trirc Tng Lien doàn xem xét. 

- Uy ban kim tra Tng Lien don nghiên cáu, thammiru, d xu.t (kern hi so) 
trInh Thi.thng trirc Doàn Chü tjch Tng Lien doãn xem xét. 

Bzthc 3: 
- Thtthng trirc Doãn Chü tjch Tng Lien doàn h9p thão lun xem xét và bO 

phiu k lust. 
- K ban hành Quyt djnh k)' 1ut. 

A A • • • A 

- Lisu ho so ky lut ti Van phong Uy ban hem tra Tong Lien doari. 
Bzthc 4: Nhu bixóc 4, miic I di tuçing 1. 

. f 9 A A 9 A 9 

2. Xir ly ky lut dot vol nguyen triro'ng, pho ban TLD; nguyen trtro'ng 
phó và k toán trtrO'ng (torn vj triyc thuc TLD; nguyen Chü tjch, Phó Chü ljch 
LOLD tinh, TP, CD ngành TU' và tiro'ng drnrng dã chuyn cong tác, nghi vic 
hoc nghi hu'u vi phim 

Bithc 1: Nhu BuOc 1, miic Idôi tuçing 2. 
Bu'ác 2: Nhu Bithc 2, m%ic VIII di tirçing 1. 
Bwó'c 3: Nhu Buâc 3, miic VIII dôi tuçlng 1. 
Bu'óc 4: Nhu bithc 4, mic I di tirçing 2. 
IX. Thm quyn xtr 1 k5 lut cüa Doàn Chü tjch Tng Lien doãn 
1. Xtr 1 k lut (1i vói chü tich  lien doàn lao dng tinh, thành ph, cong 

doàn ngành TW và tirolig throng; Tp th ban thirô'ng vii, tp th üy ban kim 
tra lien (toàn lao dng tinh, thành ph, cong doàn ngành TW và tiro'ng throng vi 
phm 

Bu'ócl:Nhi.rBuOc 1, rnicIdituqng 2. 
Bithc 2 
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- Tp th cong doàn nth di tuqng vi phm sirih hoat, cong tác h9p hem 
dim, di tuclng vi phm trInh bay kim dim, tin hành bö phiu d nghj k 1ut 
và báo cáo Tng Lien doãn xem xét. 

- Ban thx&ng vi lien doân lao dng tinh, thãnh ph, cong doàn ngành 1W và 
tilong dixang lam t& trInh (kern h so) g'ri Doân Chü tjch Tng Lien doãn xem xét. 

- Uy ban kim tra Tng Lien doàn nghiên cru, tharnmiu, d xut. 
- Thu&ng trirc Doãn Chü tjch Tng Lien doàn xem xét kèm h so) trmnh 

Doàn Chü tjch Tng Lien doân xem xét. 
Bwàc 3: 

- Doân Chü tjch lông Lien doàn hp tháo 1un xem xét và bO phiêu k lut. 
- K ban hành Quyt djnh kS'  14t. 
- Li.ru h so k 1ut t.i Van phông Uy ban Kim tra Tng Lien doàn. 
Bzthc 4: Nhix buâc 4, miic I di tixqng 1. 
2. Xir i kj 1ut d6i vói nguyen Uy viên Ban chp hành Tng Lien doàn, Uy 

viên Doàn Chü tjch, Uy viên U ban Kim Ira Tng Lien doàn CIa chuyn cong tác, 
nghi vic hoc nghi him vi phim 

Bwó'c 1: Nhix Bc 1, miic I d& ti.rçing 2. 
Bzthc 2: Nhu Buâc 2, m11c IX d& t.rçng 1. 
Bwó'c 3: Nhu Buâc 3, mic IX di ttrclng 1. 
Bzthc 4: Nhcr buóc 4, mic I di ttrçng 2. 

A 7 A 7 A * A X. Tham quyen xtr ly ky Iut cua Ban Chap hanh Tong Lien doan xir ly 
7 A A. . S A A ky Iut doi voi Tp the Doan Chu qch, tip the Uy ban Kiem tra Tong Lien 

doàn; Uy viên Ban Chap hành Tang Lien doàn, Uy viên Uy ban Kim tra Tng 
Lien doàn vi phim 

Btthc 1: Nhu Btrâc 1, rnic I di txqng 2. 
Bu-ác 2 

- Tp th cong doãn noi d& lircing vi phm sinh hot, cong tác hop kiêm 
dim, d& tixçng vi ph.m trInh bay kim dim, tin hành bO phiu d nghj k 1ut 
và báo cáo Tng Lien doàn xem xét. 

- Ban Thixng vi Lien doàn Lao dng tinh, thanh ph, cOng doàn ngãnh 1W và 
ti.rong duccng lam t trInh (kern h so) gài Doàn Chü tjch Tng Lien doàn xem xét 

- Uy ban Kim tra Tng Lien doãn nghiên cihi, thammuu, d xut. 
- Doàn Chü tjch Tng Lien doàn xem xét, bO phiu và lam ti trInh (kern h 

so) gui Ban Chp hành Tng Lien doàn xem xét. 
Bzthc 3 
- Ban Ch.p hành Tng Lien doàn hop tháo 1un xem xét và bO phiu k 1ut. 
- K ban hành Quyt djnh k) lut. 
- Lru h so k lu.t t?i Van phông Uy ban Kim tra Tng Lien doàn. 
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Bzthc 4: Nhu buóc 4, miic I di turqng 1. 
XI. Thm quyn xfr 1 k Jut cüa thu trithng các co' quan công doãn 

chuyên trách tir cong doàn cp trên tryc tip co s& tr& len 
Can b, cong chüc, ngui lao dng vi phm thI vic xir 1 kr  1ut thirc hin 

theo Luât Can b, cong churc, B 1ut Lao dng và các van bàn cüa Nhà nuc có 
lien quan. 

XII. Thrn quyn xfr 1 k5 lut cüa ngtrôi thing du các don vi  sir 
nghiçp, don v kinh te cua cong doan 

Viên chüc, nguii lao dng vi phm vic xü 1 k' 1u.t thrc hin theo Lut 
Viên chüc, B Lut Lao dng và các van bàn cüa Nba nithc có lien quan.I. 
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QUY TRINH 
Giãi quyt và tham gia giãi quyt khiu ni 

(Ban hành kern theo Quyt djnh s& 684 /QD-TLD ngày 08 tháng 6 11am 2020 
cüa Doàn Chü tjch Tng Lien doân Lao dng Vit Nam) 

I. KIIIEU NI vA GIAI QUYET KHIEU NI THEO PHAP LUAT 
yE KJIIEU NI 

..c • A A 1. Giai quyet khieu nu lan dau 
1.1. Thuj l giãi quyt khiu ni 
Trong thai hn 10 ngày, k t ngày nhn dtrçic khiu nai  thuc thm quyn 

ma không thuc mt trong các tru&ng hqp duçic ,quy djnh ti Diêu 11 cüa Lut 
Khiêu nai,  nglr&i có thâm quyên giãi quyêt khiêu ni lan dâu phãi thii 1 giâi 
quyêt; thông báo bng vn ban cho ngtthi khiêu ni, Co quan, to chIrc, eá nhãn có 
thm quyên chuyên khiêu ni den biêt; tru&ng hqp không thii l giài quyêt thI 
phâi nêu rö 1 do. (Mâu 14/TB-TLGQKN) 

1.2. Thôi hn giãi quyt khiu nii In dan 

Thôi hn giái quyt khi&i nai  ln du không qua 30 ngày, k t ngày thi 1; 
dôi vth vi vic phirc ttp thi thiM hn giài quyêt có the kéo dài hon nhung không qua 
45 ngày, kê tü ngày thii 1. 0 viing sau, vüng xa di 1i kho khn thI thiM hn giái 
quyêt khiêu nai  không qua 45 ngày, kê tr ngày thi 1; dôi vói vii vic phirc t.p thI 
thtM h?n  giâi quyêt có the kéo dài hon nhung không qua 60 ngày, kê tir ngày thi 1. 

- A .h . 1.3. Xac minh 1191 dung khieu nu 
1.3.1. Trong thñ hn quy djnh tai  Diu 28 cüa Lu.t Khiu ni, nguii có 

thâm quyên giâi quyêt khiêu nai  lan dâu có trách nhim sau day: 
a) Kim tra l.i quyt djnh hành chInh, hành vi hành chInh cüa mInh, cüa 

ngithi có trách nhim do mInh quãn 1 trrc tiêp, nêu khiêu ni dng thI ra quyêt 
djnh giài quyêt khiêu nai  ngay; 

b) Tnring hçp chua C co sO kt lu.n ni dung khiu nai  thI tr rnInh tin 
hành xác rninh, kêt lun ni dung khiêu nai  hoc giao co quan, tO chüc, cá nhân 
có trách nhirn (sau day gçi chung là ngui có trách nhim xác rninh) xác minh 
ni dung khiêu ni, kiên ngh giâi quyêt khiêu ni. Mu 16/QD-XIv1KN) 

1.3.2. Vic xác minh phãi bâo dam khách quan, chInh xác, kjp thi thông 
qua các hInh thirc sau day: 

a) Kirn tra, xác minh trrc tip ti dja dim phát sinh khi&i ni; 
b) Kim tra, xác minh thông qua các tâi 1iu, chüng ci.'r ma ngui khiu ni, 

A V A A A ngum b khieu nai,  co quan, to chi.rc, Ca than co lien quan cung cap; 
c) Các hmnh thrc khác theo quy djnh cUa pháp lu.t. 
1.3.3. Ngu?ii có trách nhim xác minh CO các quyn, nghia vi sau day: 
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a) Yêu cu ngixi khiu nai, ngixôi bj khiu ni, co quan, t chüc, cá nhn 
Co lien quan cung cap thông tin, tài 1iu và chirng c't'r ye ni dung khiêu nai; 

b) Yêu cu ng.thi khiu nai,  ngui bj khiu n.i, cci quan, t chüc, cá nhãn 
có lien quan giài trinh bang van ban ye ni dung lien quari khiêu ni; 

c) Triu tp ngithi khiu ni, nguOi bj khiu n,i, cci quan, t chirc, Ca nhân 
Co lien quan; 

d) Tnrng cu giám djnh; 
d) Tin hành các bin pháp kim Ira, xk minh khác theo quy dnh ci'ia pháp 1ut; 
e) Báo cáo kt qua xác mirth và chju trách nhim trithc pháp 1ut v kt qua 

xác minh. 
1.3.4. Báo cáo kt qua xác minh: (Mu 17/BC-XMKN) 
a) Di tuqng xác minh; 
b) Thii gian tin hành xác minh; 
c) Ngisii tin hành xác minh; 
d) Ni dung xác minh; 
d) Kt qua xác minh; 
e) K& 1un và kin nghj nOi dung giái quyt khiu nai. 
1.4. T chfrc di thoai 
1.4.1. Trong qua trInh giái quy& khiu ni ln du, nu yêu cu cüa ngtthi 

khiéu nai va kêt qua xac rnrnh nôi dung khiéu nal cOn khac nhau thi ng.roi giai 
quyet khieu ni to chuc doi thoai voi ngurn khieu nal, ngum b klueu nal, ngircn 
có quyén va nghia vi liênquan, co quan, to churc, cá nhân CO lien quan dê lam rO 
ni dung khiêu nai, yêu câu cüa nguii khiêu ni và hi.rrng giái quyêt khiêu ni; 
viêc dôi thoi phài tiên hành cong khai, dan chü. 

1.4.2. Nguii giái quyt khiu ni có trách nhim thông báo b&ng v5n bàn 
v&i nguñ khiêu ni, ngi.rOi bjkhiêu nai, ngithi cO quyên và nghia vi.i lien quan, co 
quan, to chirc có lien quan biêt thOi gian, dja diem, ni dung vic dôi thoi. 

1.4.3. Khi di thoai, ngui giái quyt khi&i nai  phài nêu rô ni diing cn 
dOi tho.i, kêt qua xác minh nOi  dung khieu nai; nguôi tham gia dôi thoai có quyên 
trInh bay kiên, dua ra chirng Cu lien quan den khiêu ni và yêu câu cUa mInh. 

1.4.4. Vic d& thoai phài duqc 1p thành bien bàn; biên bàn phài ghi rö 
kien cüa nMng ngu?ii tham gia, kêt qua dôi thoi, CO ch'Ct k hoc diem chi cUa 
ngithi tham gia; truOng hcp ngithi tham gia dôi thoai không k, diem clii xác nhn 
tufi phâi ghi rO l do; biên bàn nay ducic lixu vào ho so vii vic khiêu nai. 

1.4.5. K& qua d& thoai là mt trong các can cr d giài quyt khiu nai. 
1.5. Quyt d1nh giãi quyt khiu ni 1n ttu (Mu 18/QD-GQKNL1) 
1.5.1. NguOi giãi quyt khi&i n?i  1n du phãi ra quyt djnh giâi quyt khiu n?i. 
1.5.2. Quy& djnh giâi quyt khiu ni 1.n d.0 phâi có các ni dung sau day: 
a) Ngày, thàng, nàm ra quy& djnh; 
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b) Ten, dja chi nguii khi&i ni, ngix&i bj khiu nai; 
c) Ni dung khiu nai; 
d) K& qua xác minh ni dung khiu ni; 
d) K& qua di thoai (nu co); 

e) Can cü pháp 1ut d giài quyt khiu ni; 
g) Kt 1un ni dung khik nai: 
- GiCt nguyen, s1ra di, b sung hoc hüy bô mt ph.n hay toàn b uyt 

djnh hành chmnh, chm dfrt hành vi hãnh chInh bj khiêu ni; giái quyêt các van dê 
ci the trong ni dung khiêu nai; 

- Vic bi thithng thit hi cho ngithi bj khiu ni (nu có); 
- Quyn khiu ni 1n hal, quyn khôi kin vi an hành chInh tai  Tôa an. 

1.5.3. Trithng hçrp nhiu ngithi ciing khiu ni v mt ni dung thI ngu?i có 
thâm quyên giâi quyêt khiêu nai  xem xét, kêt 1u.n ni dung khiêu ni và can cü 
vao két 1un do dê ra quyêt dnh giâi quyêt khiêu n.i cho trng nguO'i hoc ra 
quyêt djnh giâi quyêt khiêu ni kern theo danh sách nhting nguäi khiêu ni. 

1.6. Girl quyt d!nh  giãi quyt khiu nii In du 
Trong thii hn 03 ngày lam vic, k tü ngày có quyt djnh giái quyt khiu 

ni, ngtr&i giái quyêt khieu nai  lan dâu có trách nhim gCri quyêt djnh giãi quyêt 
khiêu nai  cho nguii khiêu n.i, thñ trithng cap trên trirc tiêp cüa nguii giâi quyêt 
khiêu nai  ho.c ngithi cO thâm quyên, ngui có quyên, nghTa vi lien quan, co 
quan, to chüc, cá nhân dA chuyên khiêu n.i den. 

1.7. Khiu nai 1n hal hoc khôi kiin vu an hành chinh 
1.7.1. Trong th?xi hn 30 ngày, k tr ngày ht thai hn giâi quyt khiu ni 

quy djnh ti Diêu 28 cUa Lut nay ma khiêu n.i lan dâu không duçic giái quyêt 
hoc kê tr ngày nhn di.rqc quyêt djnh giài quyêt khiêu nai  lan dâu ma ngu&i 
khiêu nikhOng dông thI có quyên khiêu ni den ngu1i có thâm quyên giài 
quyêt khiêu nai  lan hai. 

1.7.2. H& thai hn giâi quyt khiu n.i quy djnh ti Diu 28 cüa Lu.t 
Khiêu ni ma khiêu n.i lan dâu khOng duc giâi quyêt ho.c nguYi khiêu ni 
không dông vói quyêt djnh giài quyêt khiêu ni lan dâu thi co quyên kh&i kin 
vii an hành chInh ti TOa an theo quy djnh cüa Lut to tng hành chinh. 

1.8. H so' giãi quyt khiu ni 
1.8.1. Vic giãi quy& khiu ni phài duçic 1p thành h sa. H sci giâi quyt 

khieu ni bao gôm: 
a) Dmi khiu nai ho.c ban ghi lOi khik ni; 
b) Tài 1iu, chmg cü do các ben cung cap; 

c) 
 • 1 r A A ' A Bien ban hem tra, xac minh, ket 1un, ket qua giam dnh (neu co); 

d) Bien ban t chüc d& thoai (nu có); 
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d) Quyt djnh giãi quyt khiu ni; 
e) Các tài 1iu khác có lien quan. 
1.8.2. H sci giâi quyk khiu nai phái dixçic dánh s trang theo thu tir tài 

1iu và duçic hru gii theo quy djnh cüa pháp lut. Trithng hcTp ngizô'i khiêu nai 
khâi kin vii an hãnh chinh tai  Tôa an thI ho sa do phãi ducic chuyên cho Tôa an 
có thâm quyên giãi quyêt khi có yêu câu. 

..,. . • A 2. Giai quyet khieu n. Ian hai 
,. •,. •' 2.1. Thi ly gial quyet khieu ni lan hai 

2.1.1. Trong th&i hn 10 ngày, k tr ngày nhn duqc dan khiu nai thuc 
thâm quyên giâi quyêt cüa mInh và không thuc rnt trong các tru&ng hcp quy 
djnh tai  Diêu 11 cüa Lut Khiêu nai, ngithi giái quyêt khiêu nai  lan hai phãi th 1 
giâi quyêt và thông báo bang van ban cho ngiicii khiêu nai,  ca quail, to chüc, cá 
nhân có thâm quyên dã chuyên khiêu nai den biêt; trung hp không thii 1 giãi 
quyêt thI phãi nêu rö l do. 

2.1.2. Di vOi vii vic khiu nai phirc  tap, nu thy cn thit, nguii giâi quyt 
khiêu nai  lan hai thành 1p Hi dông tr van dê tham khâo kiên giâi quyêt khiêu nai. 

2.2. Thôi hin giãi quyt khiu ni In hai 
ThOi h?n giâi quy& khiu nai ln hai không qua 45 ngày, k tir ngày thii l; 

dôi vri vi vic phüc tap thi thñ h?n giâi quyêt khieu nai co the kéo dài han 
nhung không qua 60 ngày, kê tü ngày thi 1. Ovüng sâu, viing xa di 'ai  khó khän 
thI thai h?n giái quyêt khiêu nai khOng qua 60 ngày, kê tr ngày thir 1; dôi v&i vv 
vic phüc tp thI thai h?n giái quyêt khiêu nai  có th kéo dài han, nhung không 
qua 70 ngày, kê trr ngày thi 1. 

• •# .A 2.3. Xac minh ni dung khieu ni Ian hai 
Ngithi có thm quyn giái quyt khiu nai  ln hai can cü vào ni dung, tInh 

chat cüa vic khiêu nai,  tr mInh tiên hãnh xác minh, kêt lun ni dung khiêu nai 
hoc giao cho ngtthi có trách nhim xác minh ni dung khiêu nai và kién nghj giãi 
quyêt khieu nai. Vic xác mirth thc hin theo quy djnh t?i các khoãn 2, 3 và 4 
Diêu 29 cüa Luât Khiêu nai. 

2.4. T chfrc di thoai 1n hai 
Trong qua trinh giâi quyêt khiu nai htn hai, ngrnii giái quyt khiu nai  tin 

hành dôi thoai vfci ngutñ kbiêu nai,  nguii bj khiêu nai, nguOi có quyên vànghia 
vir lien quan, ca quan, to chüc, cá nhãn có lien quan dê lam rö ni dung khiêu nai, 
yeu câu cña ngRii khiêu ni, huàng giâi quyêt khiêu nal. 

A. •.. A •A . A . 2.5. Quyet dnh giai quyet khieu ni Ian hai (Mau 18IQD-GQKNL2) 
2.5.1. NguM giâi quy& khiu nai ln hai phãi ra quy& dnh giâi quy& khiu nii. 
2.5.2. Quyt djnh giâi quyt khik ni 1n hai phâi có các ni dung sau day: 
a) Ngày, tháng, näm ra quyt djnh; 
b) Ten, dja chi cüa nguñ khiu ni, ngithi b khiu nai; 
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c) Ni dung khiu ni; 
d) Kt qua giài quyt khi&i ni cüa ngtthi giài quyt khiu ni lan dan; 
d) Kêt qua xác minh ni dung khiu ni; 
e) Kt qua di thoai; 

g) Cn cir pháp lut d giâi quy& khiu n.i; 
h) Kt 1un ni dung khi&i nai  là dimg, dung mt phan ho.c sai toãn b. 

Tnrông hçp kbiêu ni là di'ing hoc dáng mt phãn thI yêu câu ngnM có quy& dinh 
hành chinh, hành vi hành chInh bj khiêu nai  sira dôi, hUy bô mt phãn hay toàn b 
quyêt djnh hành chinh, châm dirt hãnh vi hnh chinh bj kbiêu nai.  Tnr&ng hgp kêt 1un 
ni dung khiêu ni là ai toãn bO thi yêu câu ngu&i khiêu ni, nguii có quyên, nghia 
vi lien quan th%rc hin nghiêm chinh quyêt dnh hành chinh, hãnh vi hành chInh; 

i) Vic bi thu&ng cho ngtthi bj thit hi (nu có); 
k) Quyn khâi kin vi an hành chInh tai  Toà an. 
2.6. Gfri, cong b quyt d!nh  giãi quyt khiu ni 
Trong thii han  07 ngày, k tr ngày có quy& djnh giài 9uyt khiu nai, 

nguii giài quyêt khiêu nai lan hai phài gin quyêt djnh giãi quyêt khieu nai  cho 
ngu?i khiêu nai,  ngthi bj khiêu nai,  ngix&i giãi quyêt khiêu nai  lan dâu, ngithi Co 
quyên, nghia vi lien quan, ca quan, to chic, cá nhãn có thâm quyên chuyên khiêu 
nai den. 

Cong khai quy& djnh giãi quyt khiu nai  theo quy djnh. 

2.7. KhOi kin viii an hành chInh 
Ht thtii han  giâi quyt khiu nai  quy djnh t.i Di&u 37 cia Lu.t Khiêu nai 

ma khiêu n.i khOng dixçic giài quyêt hotc ntrii khiêu nai không dông vài quyêt 
djnh giãi quyêt khiêu nai  lan hai thI có quyên khii kin vi an hành chInh tai  TOa 
an theo quy djnh cia Lu.t to tçing barth chInh. 

A .. ( .( . A 2.8. Ho so giai quyet khieu ni Ian hai 
Vic giãi quyt khiu nai  lan hai phãi duqc 1p thành h s theo quy djnh 

tai Diêu 34 cia Luât Khiêu nai. 
Tom lai, Quy trInh giài quy& khiu nai  bao gm các boat  dng khác nhau. 

Các boat  dng the hin trong các bithc tiên hành: Chuân bj, xem xét giâi quyêt; 
thãm tra, xác minh; kêt thic giài quyêt. Trong môi buâc ducic chia ra nhiêu khâu 
khác nhau. Dôi v6i nhirng vii vic dan giãn có the thic hin giâi quyêt vâi trinh tr 
thir tic nt g9n. 

II. CONG DOAN THAM GIA GIAI QUYET KIIIEU NI 
1. Ni dung khieu ni cong doan tham gia giai quyet 
NhUng khiu nai  thuc thm quyn giâi quy& cia các ca quan nhà nuâc và 

ngui sir diing lao dng lien quan den quan h lao dng, quyn, lqi Ich hcip pháp 
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cüa doàn vien cong doân và ngithi lao dng khi giri dn t chirc cOng doàn thI 
cOng doân Co trách nhim tham gia giâi quyêt. 

2. TrInh ti tham gia giãi quyt khiu nji 
2.1. Tip nhn, xem xét, phãn loai dan thu. 

2.2. Nu dan khiu n.i dü tInh pháp 1 thI nghiên cru, tim hiu vi vic, tim 
các cäii ci'r pháp 1 d tham gia vOi ca quan có thãm quyên và nguñ si'r ding lao 
dng vâi ni dung và phuong pháp thich hcTp nhu: Tuyên truyên, vn dng, thuyêt 
phiic, t chüc d& thoai, hOa giái, chuyn dan và kin nghj giâi quy&, phi hçp 
tham gia giài quyk.. 

2.3. Theo dôi, giám sat qua trInh giâi quy&, nu không dng vói kt 
qua giâi quyêt thI kin nghj tip vâi ca quan, t chüc d.p trén trirc tip d xem 
xét, giài quyêt. 

.A 3. Tham quyen tham gia giai quyet khieu ni 

3.1. Khiu ni có ni dung thuc thm quyn giâi quyt cüa ea quan, t 
chüc cüng cap vi cong doàn cap nào thI cong doãn cp do tham gia giái quyt; 
cOng doàn cap trên có trách nhim h trçl cong doàn cp duâi tham gia giâi 
quyêt (khi cn). 

3.2. Khiu ni vii vic dan sr, hmnh sir không thuc thm quyn tham gia 
giài quyêt cüa cOng doàn thi cOng doàn hu&ng dan ngithi khiêu ni den co quan 
có thâm quyên giâi quyêt. 

III. KiIIEU N31 K'c LUJtT CONG DOAN 
1. Di vâi doàn viên bj k lu.t: Quy trInh giâi quyt khiu nai ducic thiic 

hin theo quy dlnh t?i Miic I cüa Quy trInh nay. 
2. Di vói t chirc, tp th ban chip hành, ban thithng vi, üy ban kim 

tra, can b cOng doàn bj xü l?  k5' lut có quyn khiêu ni dM vol quy& djnh kST 
1ut theo quy djnh v xà 1 k' lust can b cong chrc trong Lut Khiu nai, 
nhung khi chua duçic t chüc cong doàn có thm quyn giâi quyêt thI vn phâi 
chip hành nghiem quy& djnh kS'  lut dã cOng b& 

2.1. Thm quyn giai quy& 

Khiu nai thuc thm quyn xir l kS lut cüa cong doân cp nào thI 
cong doàn cp do giâi quyt 1n du. Doàn Chü tjch Tng Lien doàn là cp giãi 
quy& khiêu ni cuôi cüng thuc thm quyên cüa Doàn Chü tjch và Thrning 
tnrc Doàn Chü tjch Tng Lien doàn. Tru&ng hqp khiu nai thuc thm quyên 
xir 1 k lut cüa Ban Chip hành Tng Lien doàn thI Ban Chap hành Tng Lien 
doàn là cp giâi quyt khiu ni cuôi cl1ng. 

2.2.Thyi hiu khiu nai 
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Thai hiu khiu nai  1n du là 15 ngày k tr ngày nhn thicic quy& djnh 
k' 1ut; th&i hiu khiêu n.i 1.n hai là 10 ngày kê tü ngày nhn duçic quyêt djnh 
giãi quyt khiêu n.i ln dtu. 

Trong th?i hn 10 ngày, k ti'r ngày nhn ducic kbiu nai  thuc thm 
quyn, t chrc cong dioãn phâi thii l' giài quyt và thông báo bang van bàn cho 
th chirc, cá nhân khiu ni, cci quan, t chüc, cá nhân chuyên khiêu ni bi&, 
trii&ng hçp không thi 1 giài quy& thI phâi nêu rO l do. 

2.3.Thii hn giãi quy& khiu n.i 

Thi han  giài quyt khiu nai  không qua 30 ngày k tü ngày th 1; di 
vâi trithng hqp phüc tp thi thii han  giãi quyt khiêu nai  có the kéo dài hon 
nhung không qua 45 ngày k tir ngày thii l. 

2.5. V Quy trInh giâi quyt ducic thirc hin theo quy djnh tai  Miic I cUa 
Quy trInh nay.!. 
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QUY TRINIH 
Giãi quyt và tham gia giãi quyt t cáo 

(Ban hành kern theo Quy& djnh s: 684 /QD-TLD ngày 08 tháng 6 11am 2020 
cüa Doàn Chü tch Tng Lien doãn Lao dng Vit Nam) 

I. GIAI QUYET TO CÁO 
BIIOC 1. CHIJAN B! GIAI QUYET TO CÁO 

1. Thi 1 t cáo và ban hành quyt d1nh xác minh ni dung t cáo 
Di vth t cáo thuc thm quyn, nguiii giâi quyt t cáo phái thii 1 trong 

thôi hn 7 ngày lam vic kê ti'r ngày nhn duçic to cáo, dôi vi vi vic phrc tp 
không qua 10 ngày lam vic (Mu 20/QD-TLTC); dông thii thông báo bng vn ban 
cho ngui to cáo ye thiM diem thi 1 to cáo và các ni dung tO cáo duçic thii 1 (Mau 
21JTB-TLTC). Sau khi thii l t cáo, nguM giài quyét to cáo phãi ban hành quyêt 
djnh xác minh to cáo, thành 1.p Doãn xác minh tO cáo (Mâu 221QD-XMNDTC). 

Quyt djnh xác minh t cáo phâi nêu rO: 

- H9 ten chüc vi cüa thng ngithi dirqc giao nhirn vi xác minh t cáo; 

- Ni dung c.n xác minh; 

- Thii gian tin hành xác rninh (Quy dnh ciii th thôi han  hoàn thành vic 
xác minh, kêt 1un ni dung to cáo); 

- Quyn hn và trách nhim c1ia doàn duçic giao thim vii xác rninh. TruOc 
khi ban hành quyêt djnh xác minh tO cáo, trong trithng hqp cânthiêt, ngithi ra 
quyêt djnh xác minh to cáo to chüc lam vic tnrc tiêp vol nguOi tO cáo dê lam rO 
ni dung to cáo và các van dê khác có liOn quan. 

ThOi hn giãi quy& t cáo không qua 30 ngày, k ti'r ngày thii 1 giái quy& 
tO cáo; dOi vOl vi vic phüc tp thi có the gia hn mt lan nhun không qua 30 
ngày. DOi vOl vi vic d.c bit phirc tp thI có the gia han  giái quyêt to cáo hai lan, 
mi lan không qua 30 ngày (Mu 23/QD-GHGQTC). 

2. Lp hI so', xây ding k hoch xác minh ni dung ti cáo 

Tnr&ng doàn xác minh có trách nhim 1p h s giãi quy& t cáo ngay sau 
khi nhn duçic quyêt dnh xác minh to cáo, dông thai to chüc quãn l', bàn giao ho 
so' theo quy djnh. 

TruOng doãn xác minh có trách nhim xây drng k hoach xác minh. D 
xây dimg ducic kê hoach  xác minh, trix&ng doãn xác minh và các thành viên trong 
doàn phái tiên hãnh nghiOn ciru so' b ni dung vic to cáo. Vic nghiên ct'ru so' b 
ni dung vti vic to cáo duçic thc hin trên co' sO nghiên ciru dan và các tài lieu, 
bang chüng ma ngu&i to cáo cung cap, có the lien h vOl nguOi to cáo dO tim hiu 
them sr vic (nhirng phái dam bão nguyen täc giCt bI m.t cho nguài th cáo). 
Trong truOng hçip can thiet, doàn xác minh có the nghiOn cru tai  nci xãy ra v 
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vic. Sau khi xây drng xong k hoch xác minh, trix&ng ctoàn xac minh có trách 
nhim trInh ngithi ra quyêt djnh xác minh phê duyt truâc khi tiên hành xác minh 
to cáo; chü dng thirc hin kê hoch xác minh drnc duyt và chju sir chi dao trrc 
tiêp cüa ngi.thi ra quyêt djnh xác minh. 

BIIOC 3. TIEN HANH xAc MINII NQI DUNG TO CÁO 
1. Giao quyt djnh xác minh t cáo cho nguô'i bj t cáo 
Truàng doàn xác minh có trách nhim giao Quyt djnh xác minh t cáo 

cho ngizôi bj to cáo chm nhât là 15 ngày kê tü ngày Quyet dlnh xác minh to cáo 
duçc ban hành. Truàng h?p ngi.rôi bj tO cáo là ca quan, to chcrc thI giao quyêt 
djnh xác minh cho ngui dirng dâu hoc ngu&i d?i din hçp pháp cüa cci quan, to 
chirc do. Vic giao quyêt djnh xác minh phãi 1p thành biên bàn cO chü k cüa 
ngui giao và ngthi nhn quyêt djnh. Biên bàn phâi 1p It nhat thành hai bàn và 
giao mt bàn cho ngi.r&i nhn quyêt djnh. Tnr&ng hqp can thiêt, ngu&i ra quyêt 
djnh xác minh to cáo tO chüc vic cOng bô quyêt djnh xác minh to cáo vói ngui 
b tO cáo. Khi cOng bô quyêt djnh xác minh to cáo, ngithi cOng bô quyêt djnh d9c 
toàn van quyêt djnh xác minh to cáo; nêu rO quyên và nghTa vi cüa ngithi bj to 
cáo; giao quyêt djnh xác mirth to cáo, thông bao cho ngu&i bj to cáo biêt ljch lam 
vic, nh11ng cOng vic khác CO lien quan nêu có. Vic cong bô quyêt djnh xác 
minh to cáo phãi 1p thành biên bàn có chft k5' cüa ngi.rñ cong bô quyt djnh và 
ngithi bj tO cáo. Biên bàn phãi 1p thành It nhât hai bàn và giao mt bàn cho nguii 
bj to cáo. 

Tin hành xac minh t cáo dirçrc bt du. Doàn xác minh tin hành các bin 
pháp nghip vi dê thu thp bang chirng, tài 1iu lam sang tO ni dung to cáo. 

2. Lam vic trirc tip vói ngtrôi bi t cáo 
Doàn xác rninh t cáo phài lam vic trirc tip vài nguñ bj t cáo trén ca sà 

nghiên cru phãn tich ho sa dã có, yeu cau ngthi bj to cáo giâi trinh bang van bàn 
ye nhftng ni dung bj to cáo và cung cap thông tin, tài 1iu, bang chirng lien quan 
den ni dung to cáo, ni dung giãi trmnh. Nêu ngr&i bj to cáo giãi trinh khOng rö 
và bang chi'ing, thông tin, tài 1iu do ng1.rii bj to cáo curig cap chiza rô hoc chi.ra 
day dü ni dung theo yêu câu cUa Doàn xác minh tO cáo thI yeu câu ngu&i bj to 
cáo tiêp tijc giái trinh bang van bàn, cung cap them thông tin tài lieu, bang chirn 
hoc lam vic trrc tiêp dê yêu câu ngithi bj tO cáo giái thIch cii the nhüng van dé 
con chua rO giái trInh lai. Khi lam vic vâi ngu?ii bj tO cáo, Doàn xác minh phâi 
ghi biên bàn ci the, rô rang. Nhthig nOi dung gI dA &rçic giái trinh có can cir pháp 
lut, nhftng ni dung nào chua giâi trinh duçic hoc khOng giãi thich &rçrc và hai 
ben cüng k biên bàn. 

3. Lam vic trijc tip vói ngirôi t cáo 
Doàn xác minh t cáo phái lam vic trirc tip vâi ngui th cáo d lam rô 

nhUng ni dung tO cáo yêu câu h9 cung cap them tài lieu, bang chng có lien quan 
den ni dung to cáo, khi lam vic phái 1p thành biên bàn, có ch k cüa ngu&i tO 
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cáo, Doàn xác minh th cáo. Biên bàn duçic hiu trong h so vi vic. Trir&ng hçp 
không the lam vic trirc tiêp v&i ngthi to cáo vi 1 do khách quan hoc theo yeu 
cau cüa ngi.thi to cáo dê bâo v ngui to cáo thI ngithi ra quyêt djnh xác minh to 
cáo phài có van bàn yeu cu ngi1i t cáo cung cap thông tin, tài 1iu, b&ng chirng 
lien quan ni dung to cáo. 

4. Yêu cu co' quan, ti chfrc, Ca nhãn lien quan cung cAp thông tin, tài 
1iu, bang chfrng lien quan diên ni dung to cáo 

5. Thu thp, xir 1 thông tin, tài 1iu, bang chü'ng lien quan dn vi vic 
to cao 

Ngu&i duçc giao nhim vi xác minh t cáo phai nghiên ciru thu thp thông 
tin, tài 1iu, bang chirng lien quan den ni dung to cáo và theo yêu câu cüa vic 
giâi quyêt to cao. Vic thu thp thông tin, tài 1iu, bng chüng phài barn sat ni 
dung to cáo, kê hoch xác minh to cáo. Các thông tin, tài 1iu, bng chngthu 
thp dugc phài ghi chépvào so sách ho.c 1.p thành biên bàn, km gift trong ho so 
giài quyêt tO cáo. Khi tiêp nhn tái 1iu, bang chrng do ngithi to cáo, ngithi bj to 
CO, co quan, to chirc, cá nhân lien quan cung cap thl phái 1p giây biên nhn. Các 
tài 1iu thu thp phãi the hin rô nguOn tài lieu. 

6. Xác minh thic t 
Can cü k hoach  xac minh, h so, tInh ti& v11 vic hoc chi dao  cüa ngui 

ra quy& djnh xác minh to cáo, Tmng doàn xác minh to chüc vic xác minh thirc 
ô nhftng dja diem can thiêt dê thu thp, kiêm tra xác djnh chInh xác, hçip pháp 

cüa tài 1iu, bang chfrng lien quan den ni dung vii vic. Vic xác minh thc tê 
phài 1p thành biên bàn ghi day dü kêt qua xác minh, kiên cüa nhftng ngui 
tham gia xác minh, nh'ctng ngithi khác có lien quan và dugc km trong ho so. 

7. Trtrng cu giám dnh 
Truong h nguoi gial quyet tO cao, ngixoi ra quyêt drnh xac minh to cao, 

nguoi xac minh to cao khong co du dieu kiçn de ket luan muc dç thiçt hal  do hanh 
vi vi phm pháp lut gay ra; tInh hqp pháp, chInh xac cüa nhftng tài lieu, bang 
ching do ngithi to cáo, ngtthi bj to cáo, co quan, to chüc, cá nhân có lien quan 
cung cap hoc các tài lieu bang chirng khac có ành hu&ng den vic kêt lun, giài 
quyet to cáo thI phâi trung CâU co quan thâm quyên giám djnh ye nhftng ni dung 
do theo yêu câu cüa pháp lut. Vic trung câu giám djnhthijc hin bang van bàn 
cüa ngui ra quyêt djnh xác minh to cáo, van bàn tnmg cau giám dnh phài ghi rö 
ten co quan, to chirc, cá nhãn duqc trimg câu giám djnh, ten tài 1iu, bang chi'mg 
can giám djnh; ni dung yêu câu giám dijnh dOi vvi tmg tài lieu, 

bang chüng. 
, , 9 r 8. Bao cao ket qua xac minh to cao 

Tru&ng doàn xac minh phài báo cáo bng van bàn v kt qua xác minh th 
cáo vth ngui ra quyêt djnh xác minh to cáo, van bàn báo cáo phài diicic các thành 
viên trong Doàn xác minh, thâo lun, dóng gop kiên. Tru&ng hçrp cO nhiêu ni 
dung và qua xác minh phát hin cO ni dung có dâu hiu ph?m tOi  thI Doàn xác 
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minh tách riêng ni dung do báo cáo ngay vói nguii ra quyt djnh xác minh d xir 
1 theo thâm quyên hoc kiên nghj xà 1 kjp thai theo quy djnh cüa pháp 1ut, 
(Mu 24/B C-KQXMTC) 

9. Tham khão kin tu' vn d kt Jun ni dung t cáo 
Di vth vi vic phüc tap, khi xét thy c.n thit, ngxôi ra quy& djnh xác 

minh to cáo to chirc tham kháo kiên tirvàn cüa các Co quan chuyên môn, co 
quan quàn 1 cap trên hoc các Co quan, to chirc, cá nhân có lien quan tnrâc khi 
kêt 1un ni dung to cáo. 

BJIOC KET THUC GL4J QUYET TO CÁO 
1. Dkr  thao Ket Iun 1191 dung to cao 
Trên Co sâ báo cáo kt qua xác minh, nguri ra quy& djnh xác minh chi do 

vic xây dirng Dr thão Kêt 1un ni dung to cáo. 
Trurc khi ban hành Kt lun ni dung th cáo, Doàn xác minh t cáo phái 

thông báo Dir thäo Kêt 1un ni dung to cáo vâi ngi.thi bj tO cáo. 

Vic thông báo Dir tháo kt 1un n)i dung t cáo &rçic thc hin ti bui 
lam vic, không gl'ri van bàn D thâo. Vic thông báo D thâo Két 1un ni dung 
tO cáo can can nhac, quan tam den nhUng ni dung lien quan bI mt Nba nuOc 
hoc bat igi cho ngu?i tO cáo (nêu co). 

Nungu?yi bj t cáo chua thong nht vâi kt 1un thi yêu cu nguOi bj t cáo 
cung cap them tâi 1iu, ch'rng cir dé lam rö và di den thông nhât, nu hQ không 
cung cap them tâi lieu, bang chüng thI 1p biên bàn km ho so và có the to chirc 
thâm tra, xác minh them (neu thây can thiêt). Vic thông báo Du thào phâi 1p 
thành biên bàn, ghi nhn day dü kiên cüa nh&ng ngu&i dirge thông báo Dir thão 
Kêt lu, có chü k cüa ngithi chü frI thông báo và nhüng ngu&i dirge thông báo. 

2. Ban hành Kt 1un ni dung t cáo 
Can cü ni dung t cáo, van bàn giãi trInh cüa ngi.thi bj t cáo, báo cáo kt 

qua xác minh tO cáo, biên bàn cong bô Dr tháo Kêt luan ni dung to cao, cac tai 
lieu bang chi'rng có lien quan, dôi chieu vth các 

,quy djnh cüa pháp lust, nguñ 
quyêt djnh xác minh to cáo ban hành v5n bàn Két lu.n ni dung to cáo. Day là 
phân quan trng, quyêt djnh hiu qua cüa qua trInh giái quyêt to cáo, v14y ket 
lun phãi g9n gang, chInh xác, vin dn các quy djnh cüa pháp lu.t phãi day dU và 
chInh xác. 

Kt lun ni dung t cáo (Mu 25/KL-NDTC) 
- Ph.n thu nht: Nêu k& qua xác minh cac ni dung t cáo. Trong do nêu 

c11 the kêt qua xác minh dôi vOi trng ni dung tO cáo. 
Ni dung t cáo (v vn d ...) 
+ Ni dung giái trInh cüa ngixi bj th cáo và nhitng thông tin, tâi lieu, bng 

chirng do ngixô'i to cáo cung cap d chirng minh tInh ding, sai cüa hành vi bj to cáo; 
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+ Ni dung nhttng tài 1iu, bang chüng ma Doàn xác minh t cáo dà thu 
th3p ducic dê chirng mirth tInh diing, sai cñahành vi bj to cáo; 

+ Nhn xét, dánh giá v ni dung t cáo: Tru?mg hccp té cáo sai thI phân 
tIch, dánh giá ye vic nglxi to cáo Co hay không cô to cáo sai. Tnthng hqp 
phát hin vi ph?m thI xác djnh cii the hành vi vi phrn, phân tIch nguyen nhn, 
mirc d gay thit h.i cüa hành vi, trách nhim cUa ngui bj t cáo, nhüng di 
tuçYng khác có lien quan. 

- Phàn thu hai: kt lun: 
+ Kt 1un v nhrng hành vi bj t cáo nhung qua xác minh cho thy ni 

dung to cáo là khong dung s1r that  (neu co), dông thai két 1un ye vic ngu1i tO 
cáo cô hay không cô to cáo sai sr th.t. 

+ K& 1un v nhihig hành vi vi phm pháp lut cüa ngtr?ñ bj t cáo (nu 
co), nhftng thit hai  và diOi tuqng bi thit hai  do hành vi vi phm pháp lut gay ra; 
nguyen nhân, vai trô, trách nhim cUa ngithi bi to cáo và các dOi tuçmg khác có 
lien quan trong vic thc hin hành vi vi phm pháp 1ut. 

- Phan thir ba: Nêu kin ngh 
+ Kin nghj di vói ngixi giài quyt t cáo (trueing hçip nguñ kt lun th 

cáo không phâi là nguYi giâi quyêt to cáo): 
Kin ng nhüng ni dung nguôi giãi quy& th cáo cn thiic hin trong 

phm vi thâm quyên cUa mInh dê xü l vi ph.m và khàc phiic h.0 qua do hành vi 
vi phm gay ra. 

+ Kin ngh di vói các cci quan, th chrc, dcrn vj, cá nhán khác (nu co). 

3.Xfr1tcáo 
Ngay sau khi có kt lun v ni dung té cáo, ngui giài quyt t cáo can Cu 

kêt qua xác minh, Két lun ni dung tO cáo dê xu 1 nhu sau: 
Trtthng hqp dã có k& lu.n v vic tin, tài san cüa Nhà nuOc, cüa Cong 

doãn, tp the do ng'ithi bj to cáo hoc các co quan, tO chüc, Ca nhân khác thuc 
quyên quãn l cüa ngu1i giâi quyêt to cáo chiêm doat  hoc gay that thoát thl phâi 
ban hãnh quyêt dinh  thu hOi tiên và tài san do. 

Trtrng hqp dã cO kt 1un v hãnh vi vi phm pháp 1ut, vi phm các quyt 
djnh ye nhim vi, cong vi thuc thãm quyên giâi quyet to cáo thi tien hành các 
thu tçic theo quy djnh dê ban hãnh quyêt djnh xir l k 1ut, xü phat hãnh chInh, 
quyêt djnh áp ding các bin pháp khác d xfr l hành vi vi phm buc khac phiic 
hu qua do hãnh vi vi pham gay ra theo quy djnh cua pháp lu.t. 

Trung hçip dä cO kt 1un v hãnh vi vi phm pháp lu.t, vi phm các quy& 
djnh ye nhim vit, cong vii ma ngizi vi phm khOng thuc thãm quyen xü 1 cua 
ngithi giâi quyêt to cáo thl ngtrOi giãi quyêt to cáo xu l nhu sau: 

- D& vói vi phm thuQc quyn xir 1 cüa các ca quan, t chirc, cá nhân 
thuc quyên quãn l cüa ngtrii giài quyêt tO cáo thI ban hành Quyêt djnh giao 
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nhim vi cho cci quan, t chüc, Ca nhân do xir 1 vi phm. Quy& dnh giao nhim 
v xtr l vi phrn phãi néu rO hành vi vi phm, dôi tuqng vi phm phái xfi l và 
hu qua phái khac phic. 

- Di vâi hành vi có du hiu phrn ti thI cO van bàn chuyn h sa vi 
phm cho cci quan diêu tra hoc cho vin kiém sat. Ho sci bàn giao là ho sci gôc và 
phài sao lai mt b ho si dê lixu tr(r. Vic bàn giao ho sci phái l.p thành biên bàn. 

- EMi vfii nh&ng vi phm khác thuc thm quyn xir 1 cüa các co quan, dn 
vj, cá nhãn không thuOc phm vi cüa ngu&i giái quyét to cáo thI ban hành van bàn 
hen nghi co uan, to chCrc, cá nhàn có thám quyên xül. Trithng hçp dã có két 
1un ye vic cô tô cáo sai sv that thI ngir&i giái quyêt to cáo phài có bin pháp xi'r 
I' theo thám quyên hoc hen nghj cci quan có thãm quyên xà 1 theo quy djnh cüa 
pháp lut. Ngu&i giái quyêt tO cáo phâi quy djnh c1i the th&i gian hoàn thành các 
ni dung xr 1 to cáo, trách nhim cüa các ca quan, to chüc, cá nhân có lion quan 
trong viêc to chrc thrc hin, hOrn tra don dôc và báo cáo kêt qua thirc hin. 

A A A 4. Thong bao ye Ket 1utn va xtr ly to cao 
Sau khi xir l t cáo, ngu&i giài quyt th cáo phâi thông báo ni dung kt lun 

và quyOt djnh x'Cr l to cáo cho ngi.r&i bj to cáo và ca quan quãn l ngtr?i bj to cáo. 
Vic thông báo ni dung kOt 1un và quyOt dinh xi 1 to cáo th1rc hin bang hInh 
thüc van bàn Kêt 1un ni dung to cáo và các quyOt djnh, van bàn xCr 1 to cáo. 

Tnr&ng hçp trong các van bàn nêu trOn có ni dung thuc bI mt Nhà rnthc 
ho,c cac thông tin có hi cho ngu&i to cáo thI phãi trIch van bàn d loai bO nhCtng 
thông tin do tnr&c khi gui cho ngi.thi bj to cáo và ca quan quàn l ngu&i tO cáo. 
Trithng hcp ngu?i to cáo có yOu câu ye vic thông báo kêt qua giãi quyOt to cáo 
thI ngui giâi quyêt to cáo thông báo cho ngithi to cáo bang hinh thurc tuang tr 
nhi.r thông báo vth ngixñ bj to cáo hoac gui van bàn thông báo kOt qua giái quyêt 
to cáo, ni dung các quyOt djnh, van bàn xü l?  to cáo. 

TruOng hçp ngu&i t cáo khOng yOu cu thông báo k& qua giái quyt th 
cáo nhung qua xác rninh ket lun toàn b hoc rnt so ni dung to cáo là không 
diing sir th.t thi ngithi giâi quyêt to cáo van phái thông báo bang van bàn cho 
nguO'i to cáo biêt ye nMng ni dung ng'tz?ii to cáo dA tO cáo khOng din sii that. 
Ngiri giâi quyêt tO cáo phái gui van bàn kêt lu.n và quyêt dinh xü 1 tO cáo cho 
ca quan quàn l) cap trên trirc tiOp. 

5. bàn chinh h so' vu viêc 
Hsagm: 

-Danthcáohoacbanghilijté,cao; 

- Van bàn chi do, giao vic cüa cp trOn có th&m quyn (nu có); 
- Quyt djnh thi 1 giái quyt hoc quyt djnh thành 1p Doàn kim tra xác 

minh giâi quyêt to cáo; 

- K hoch thm tra, xác minh th cáo; 
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- Biên bàn thmtra, xác mirth cüa doàn th.m tra, xác minh 1p trong qua 
trinh thii 1 giâi quyêt to cáo; 

- Van bàn v trung cu, giám djnh và k& qua giám djnh (nu co); 
- Van bàn, tài liu, hin 4t thu dtrgc trong qua trinh thij 1 giái quyt t cáo; 
- Van bàn giãi trmnh cüa ngi.thi bj t cáo (nu có); 
- Báo cáo kt qua thm tra, xác minh ni dung t cáo; 
- Kêt 1un ye ni dung to cáo; kiên nghj bin pháp xü 1'; 
- Quyt djnh xr 1 t cáo; 
- Các tái lieu khac có lien quan dn ni dung th cáo ducc thu th.p trong qua 

trIrih xir l, giài quyêt to cáo. 
II. CONG DOAN THAM GIA GL&I QUYET TO CÁO 
1. To cáo lien quan trrc tip dn quyn, lcii Ich hp pháp cüa doàn viên và 

ngu&i lao dng trong quan h lao dng thuc thãm quyên giâi quyêt cüa ccr quan 
Nhà nuóc và ngu1i sü diing lao dng gài dn cong doàn thI cong doàn có trách 
nhim tham gia giâi quyt. 

2. Vic tham gia giâi quyt bang các hmnh th(ic: Cong van chuyn &xn 
(Chuyn dcin dn cci quail, ngu?i có th.m quyn giãi quyt, dng thèi chuyên dcm 
dn cong doàn cing cap vói ca quan Co thãm quyên giái quyêt dê tham gia giái 
quy&) (Mu 26/CDKNTC và 27/CDCD). 

Tru&ng hqp dà chuyn &in nhiu 1.n thI cong doàn g1ri cong van d nghj, 
kin nghj ca quan có thm quyn giái quyêt, to chüc tuyên truyên, giáo dic, 
thuy& phic, t chüc di thoai, phOi hçip tham gia giãi quyêt... 

3. Giám sat vic giâi quyt th cáo cUa co quan Nba nuóc và ngithi sü diing 
lao dng, nk không dng vói vic giâi quyt tO cáo thI cong doãn kiên ng vi 
ca quan quán 1 cp trén cUa d.p do giâi quyêt theo quy djnh cüa pháp lu.t (Mâu 
13/C V-CD) .1. 
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PH1J LUC 

Mt s mu van ban kern theo Quy trinh kim tra, giám sat, xfr1 k 1ut và 
giai quyet khieu ni, to cao cua cong doan 

(Ban hành kern theo Quyt djnh s& 684 /QD-TLD ngày 08 tháng 6 näm 2020 
cüa Doàn Chü tjch Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam) 

PANEl MVC  CAC rviAu VAN BAN 

TT Ten mu van ban Ten k$ hiu mh van ban 
1 K hoch kim tra Mu 01/KH-KT 
2 Quy& djnh kim tra Mâu 02/QD-KT 
3 D cirong kim tra tài chInh, tài san cong doàn Máu 03/DC- KTTC 
4 Kt1un kim tra Mu 04/KL-KT 

5 K& 1un kim tra khi có du hiu vi phm Mu 05/KL-KTDHVP 

6 Quyt djnh giám sat chuyên d Mu 06/QD-GSCD 

7 Dcrnmggiámsát MJu07/DC-GSCD 
8 Thông báo kt qua giám sat Mu 08/TB-KQGSCD 

9 Phiu x 1 k 1u.t tp th Máu 09/P-KLTT 

10 Phiu xr 1 ki luat can b không chuyên trách Mu 10/P-KLCBKCT 

11 Phiu xir 1 k 1u.t can b chuyên trách Mäu 1 1/P-KLCBCT 

12 Phiu xr 1 kr 1ut doàn viên Mâu 12/P-KLDV 

13 Quy& djnh thi hành k) luat Máu 13/QD-KL 

14 Thông báo thii 1 giâi quyt khiu nai Mâu 14/TB-TLGQKN 

15 Cong van trã 1ii ngithi khiu ni (th cáo) Mu 15/TLNKZ'/ 

16 Quy& djnh xác minh ni dung khiu n.i Mu 16/QD-XMXN 

17 Báo cáo xác minh ni dung khiu ni Má'u 1 7/BC-XM 

18 Quyt dnh giâi quyt khiu nai  1.n du Md'u 18/QD-GQKJ\/LJ 

19 Quy& djnh giái quy& khiu nai  1n hai Mu 19/QD-GQKNL2 

20 Quyt djnh thi 1 th cáo Máu 20/QD-TLTC 

21 Thông báo thii 1 t cáo Máu 21/TB-TLTC 

22 Quyt djnh xác minh ni dung th cáo Máu 22/QD-TLDXIvI 

23 Gia hn giâi quy& t cáo Máu 23/QD-GHTC 

24 Báo cáo kt qua xác minh ni dung th cáo Máu 24/BC-KQXMTC 

25 Kt 1un ni dung t cáo Mdu 25/KL-NDTC 

26 Cong van chuyn dan gui co quan Nhà nuâc Máu 26/CDKN, TC 

27 Cong van chuyn don giri trong cong doàn Máu 2 7/CE) CE) 
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TEN CO QUAN CONG DOAN CAP TREN 
(hoc cüng cp nu van bàn cüa UBKT) 
TEN CO QUAN BAN HANH VAN BAN 

S..../KH-.... 

Mu O1/KH-KT 
CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 

Dc 1p - Ttr  do - Hnh phñc 

Dja danh, ngày .tháng...nam... 

KE HOACH 
Kim tra  

TIy tInh hInh thu'c tl d xây dung, có th là IcE hoqch nhim Ic.j) hoqc IcE hoçzch hang nàm) 

I- M1JC DtCH, YEU CAU KIEM TRA 
Nêu rO miic dIch, yeu cu cüa kim tra. 
II- DOT TTIQNG. KIEM TRA 
Dir kin các don vj së kim tra 
III- THOT GIAN VA MEN DQ KIEM TRA 
- Xác djnh khoãng th&i gian thirc hin các nOi  dung kim tra và dr kin thii 

gian së tiên hânh kiêm tra dôi vâi tfrng don vj. 

IV- NOT  DUNG KIEM IRA 
Trên Co s& can cr vão chucrng trmnh djnh huàng cüa U' ban Kim tra cong 

doàn cap trén, chuong trmnh cong tác kiêm tra ci'ia cap mInh và tInh hInh thirc tê dê 
ch9n nOi  dung phü hçp, thiêt thirc. 

V- THANIH P}{AN DOAN KIEM iRA 
Tur theo ni dung, yêu cu kim tra d dir kin s krçmg ngu1i cn thit tham 

gia vao Doãn kiêm tra. Phãi ch9n ngtthi có hen thuic, näng 1c, am hiêu nghip vi 
tham gia vào Doàn kiêm tra, có the trimg tp mt so dông chi U' viên U' ban kiêm 
tra, can b chuyên trách cong tác kiêm tra và mt so ctông chi & các b phn có lien 
quan den nOi  dung kiêm tra.ban. 

VI- TO CHTIJ'C THIIC  HIN 
Nêu trách nhim thrc hin cUa t6 chi'rc, cá than có lien quan. 

Noinhn: TM. DOAN CifU TICH (BTV, UBKT) 
- Thing tri1c ..; CHU TICH  (PCT, CN, PCN) 
- UBKT và ban ...; (1g5. ghi rö hQ, ten và dóng ddu) 
Cong doàn cp dthi trrc tip; 
- Lmi VP và UBKT. 

Ghi c/ia: Mu dImg chung 
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TEN C(i QUAN CONG DOAN CAP TREN 
(hoc c1ng cp nu van ban cüa UBKT) 

TEN CCI QUAN BAN 1JAN11 VAN BAN 

Mu 02/QD-KT 
CQNG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 

Dc Ip  - Tr do - Hnh phüc 

Dia danh, ngày ...tháng... nám. 
S..../QD- 

QUYET IMNH 
V viêc kim tra cüa.... 

DOAN CHU TICH (BTV, UBKT)  

- Can cir F)iu 1 Cong doàn Vit Nam; 
- Can ci.r k hoch kim tra, giám sat näm ... dã duçxc Doàn ChU tjch (ban thuing 

vi) phé duyt; 
-Cànci'r  
- Theo d nghj cña. 

QUYET DINII 
Diu 1: Thãnh 1p Doàn kim tra ci'la  d kim tra (n5i dung kie'm Ira) 

gôm cac dông chI có ten sau day: 
1.  
2.  
3.  
Th&1 gian kim Ira: Tr ngày ... dn ngày. 
Khi c.n Trueing doàn kim tra Co th diu chinh th?yi gian phü hçip vOi ni dung 

kiêm tra. 
Niên d5 kiêm tra: Näm ... (hoc thai gian tr ... den ....) (Qua trinh kim tra, 

Doàn có the xem xét so 1iu các nAm tnxOc và näm sau lien quan). 
Diu 2: (don vj di.rçc kimtra) cO trách nhirn báo cáo bang van 

bàn vài Doãn kiêm tra theo ni dung Dê cuong dInh kern. Cung cap dày dU ho so, tài 1iu 
có lien quan; bô tn dja diem và cir can b lam vic vâi f)oân trong thôi gian Doàn kim 
tra lam vic tai don vi. 

Diu 3: ..  va các ding chI CO ten tai  Diu 1 chu trách nhim thi 
hãnh Quyêt djnh nay. 

Noi nhán: 
- Thu&n trrc CD (b/c); 
-Nhixdiêu3; 
-LuuVPvàUBKT. 

TM. DOAN CIIU T!CH  (BTV, UBKT) 
CHIJ TICH (PCT, CN, PCN) 

(7c), ghi rô hp, ten và dóng dáu) 

Ghi chá: Mu dung chung cho kim tra chá'p hành Dthu l, kim Ira khi có d4u hiu viphqm,kim 
tra tat chInh) 
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Mu 03/Dc- KTTC 

BE CU'()NG KIEM TRA TAT CHINE!, TAT SAN CONG DOAN 

L BE CU'ONG KIEM TRA TAT ChINE! CONG DOAN CAP TREN c s( 
1. Kim tra cong tác chi do và t chirc thrc hin cüa Ban Thirông vip, Ban Chp 

hành con doàn ye cong tác quail i, sfr drng tài chinh, tãi san cong doàn 
- Kiêm tra vic ban hành quy chê, quy djnh chi tiêu, quân 1 tài chInh, tài san, quy 

djnh phân cp thu, phân phôi nguôn thu, quy chê quãn 1, sü diing các 1oi qu do cong 
doàn quãn 1. 

- Kiêm tra cong tác chi do, huâng dan thu doàn phi cong doàn, kinh phi cong 
doàn cüa Ban Thung vii, Ban Chap hành dôi vài cong doãn cap dirài. 

-Kiêm tra viêc triên khai các van ban chê d chinh sách tài chmnh mói cüa Nba nuâc 
và Tong Lien doãn, cüa LDLE) tinh (CDN TW),... 

2. Kim tra vic lip, giao dir toán, duyt tng h9'p quyt toán 
- Kiêm tra vic huàng dn và 1p dr toán cña CDCS, cap duOi; Phê duyt dir toán cap 

dual. Xây drng và tong hçip dir toán cap lrên. 
- Danh giá cong tác quân 1 CDCS cap dual; huàng dan, chi do cong doàn cap 

dual thrc hin dir toán thu, chi tài chInh chinh cong doàn; quyêt toán thu chi tài chInh 
cong doàn; 

- COng tác duyt quyêt toán cho CDCS, tong hçip quyêt toán tir cap dual len theo 
chê dO quy djnh và huàng dan cüa Tong Lien doãn. 

3. Kim tra vic thirc hin thu, chi tài chInh cong doàn 
- Thu tài chinh cong doàn: 
+ Thu doân phi cong doàn. 
+ Thu kinh phi cong doân. 
+ Thu khác. 
- Dánh giá vic thrc hin phân cp thu theo huàng dn cüa Tng Lien doân. 
+ Dánh giá vic thu, chi tài chinh cong doàn, gAn val vic thirc hin các chñ 

trucmg, nghj quyêt cüa Tong Lien doàn, LDLD tinh, Thành phô, Cong doãn nganh. 
- Chi tài chInh cOng doàn: 
+ Kiêm tra, dánh giá vic thrc hin djnh mirc, tiêu chuân, chê dO chi tiêu. 

+ Kiêm tra t trçng các khoán mic chi;vic thrc hin chê d tiên lucmg, phii cap 
cho can bô cOng doàn; Chi hot dOng  phong trào, kinh phi chi chäm lo, báo v doãn viên 
và ngu?ñ lao dng; phiic lqi doànviên,... 

+ Kiêm tra vic trIch np cap trên. 
4. Kim tra các khoãn nç' phãi thu, ncr  phãi trã, tm üng,... 
- Vic theo dOi cOng nçi phãi thu, phâi trã cüa dcin vj. Dánh giá cong tác quãn l cOng 

fly; vic ma so ké toán chi tiêt theo dOi, cong tác dôi chiêu, don doe cong nçi djnh ks'. 
5. Kim tra qu tiên mt và tin gth ngân hang, kho bc 
- Kiêm tra quãn 1 qu5 tiên mat:  Vic ghi chép, cp nht so Quy tiên mat;  kiêm ké 

qu tiên mat; dánh giá vic 1p phiêu thu, chi tiên mat. 
- Kiêm tra tiên gCii ngân hang, kho bc: Kiêm tra nghip vi kinh tê phát sinh: thu, 

chi qua ngân hang, kho bac;  vic dôi chiêu, xác nhn so phát sinh, sO du tiên gCri ti 
ngân hang, kho bc cuôi tháng, qu, näm; 
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6. Kim tra vic sfr diing tir ngun tài chInh tIch luy; kiêm tra hot dng don 
vj sr nghip, don vj kinh t do don v tric tiêp quãn I) (nen có) 

Kiêm tra &m vj sir ding nguôn tài chinh cong doàn tIch luy dê dâu tu dài hn, ngn hn. 
7. Kim tra v quy trInh, thu tiic du tir xây dirng co ban; mua sm, sü'a chua 

1ó'n TSCB (neu cO). Kiêm tra vic quãn 1, sfr ding tài san cô dlnh,  cong ci, drng cii 
8. Kiêm tra vic quãn I, sfr diing các qu5 
- Kiêm tra vic ban hành quy chê quail 1, sfr ding qu5 
- Nguon hInh thành, trIch lap, sr diing các 1oi qu 
9. Kim tra vic cong khai tài chinh 
II. BE CIXONG IUEM TRA TAI CHfMI CONG BOAN CO S1 
1. Kiêm tra cong tác chi do Va t chfrc thiyc hin cüa Ban Thu'ông vçi, Ban 

Chap hành ye cOng tác quãn I, sir duing tài chInh, tài san cong doàn 
- Kiêm Ira vic ban hành các vn ban quy dinh  lien quan den cong tác quan 1, sà dimg 

tài chmnh cong doàn: Vic ban hành Quy chê chi tiêu nOi  b, Quy chê quail i, sr d'iing 
các 1oi qu do cong doàn quãn 1',... 

+ Vic triên khai các van ban chê d chInh sách mâi ye tài chInh, tài san cüa cong 
doàn cap trên. 

2. Kiêm tra vic 1p  báo cáo diy toán, quyét toán 
Kiêm Ira, dánh giá vic xây dmg dir toán gän vâi kê hoach hott dng cüa CDCS 

theo chê d và huâng dLì cüa cong doan cap trén, sat th'ixc tê; tInh kjp thai, dung mu 
biêu, dUng quy chê quy djnh; tp trung tài chInh thirc hin chUc näng, nhim vi cUa 
CDCS; c câu miic chi,... 

3. Kim tra cong tác quán I tài chInh, tài san cUa cong doàn co s&. 
- Thu tài chmnh cOng doàn: Kiêm tra, dánh giã cáckhoân thu DPCD, thu KPCD, 

thu khác. 
- Kiêm tra, dánh giá chi tài chInh cOng doàn: 
+ Dánh giá t tr9ng các miic chi: chi hwng, phii cap và các khoân dóng theo 

llxcTng; chi quãn 1 hành chInh; chi hoat dng phong trào. 
+ Dãnh giá chi tiêu theo tiêu chuãn, dlnh  mirc theo quy dnh và quy chê cUa CDCS. 
+ Kiêm tra, dánh giá vic trIch np cap trên. 
4. Kiêm tra vic quãn 1, ghi so k toán. 

- Kiêm tra dánh giá vic lap phiêu thu, chi tiên met; thu, chi tiên gUi ngân hang, 
chirng tU, hóa don kern theo; kiêm tra vic in, luu tr(r chirng tU, so kê loan. 

- Kiêm tra vic ghi so thu, chi CDCS. 
- Kiêm tra ghi so và theo dOi cong nçi (nêu có): 
+ Tam  irng; phài thu; phài Ira. 
+ Kiêm Ira CD dâu tu tài chInh: Mua cô phân, cô phiêu khi DN CPH, gUi k' hin 

tai ngãn hang,.. .(nêu co). 
5. Kiêm tra vic vn dng thu, chi Qu53  xä hi (nu co) 
Kiêm Ira, dánh giá vic trién khai các van ban cUa cap lrên ban hành; kiêm Ira so theo 

dOi thu, chi ti dcin vi, so np len cap trên; kiêm ira hO sci, chirng tir hiu tai  don vj, báo cáo 
kêt qua thu, chi qu5 hang nam, cong khai, minh bach  các khoán thu, chi qu5 theo ch dO 
quy djnh hin hành.Dãnh giá hiu qua tCr vic huy dQng, quãn l, sU diing các qu5 xa hOi. 

6. Kim tra vic quãn 1, sir diing tài san (nu cO). 
7. Kiêm tra vic cong khai tài chInh 
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Miii 04/KL-KT 
TEN C0 QUAN CONG DOAN CAP TREN CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
(hoc cng cap nu vb cüa Doàn KT UBKT) Dc 1p  - Tty do - Hnh phüc 
TEN Co QUAN BAN IIANH VAN BAN 

Dja danh, ngày tháng... nám... 

KET LUi.N 
V kiêm tra  

ti  

Thc hin Quyt djnh s ... /QD . . .ngày... tháng ... nàm cüa ... , Doân kim tra 
dã tiên hành kiêm tra viêc . . .tai. 

- Nêu thành phn Doàn kim tra 

- Thãnh phn tham dir cuc kim tra (rö h9 ten chirc vi) 
- Nêu nOi  dung tin hành kMm ira 
- Niên do kim tra 

- Kt 1un nhttng nOi  dung dã kim tra: 

+ K& qua kim tra: Nêu k& qua th%rc hin theo tirng ni dung kim tra (barn 
theo dê cucrng kiêm tra và thirc tê kiêm tra) 

+ Dánh giá, nhn xét chung: Ghi rO i.ru dim, khuyt dim, vi ph.m cüa d& 
tuçlng duc kim tra. Vic xác djnh các sai pham (neu co) phài can cir các vn bàn, 
quy djnh Cii the. 

- Kin nghj: 

+ Kin nghj v khc phic nhitng thn ti, khuyt dim và kin nghj v xir 1 sai 
phm, 1 k' 1ut (neu co). 

+ D xut cüa dcn vi thrcic kim tra 

Nirinhn: 
- Dcm vi dLrqc kim tra (de tih) 

- Thumg trirc, BTV, UBKT (d b/c); 
- UBKT cAp trén (nu cAn); 
- Lmi VP, UBKT... 

TM. DOAN CHIT T!CH  (BTV, !JBKT) 
CIIU TTCH  (PCT, CN, PCN)- TR1XàNG DOAN 

(k), ghi rö hQ, ten và dóng dáu) 

Ghi chá: Mu dIrng chung cho Jdm tra cháp hành Diu l, kim tra tài chInh 
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TEN CO QUAN CONG DOAN CAP TREN 
(hoc càng cp nu vb cüa Doàn KT UBKT) 
TEN CO QUAN BAN HANH VAN BAN 

S6....fKL-.. 

Mu 05/KL-KTDHVP 

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
1c 1p  - Ti do - Hnh phtic 

Dja danh, ngày tháng. nãm... 
KET LUJN 

V kim tra khi Co du hiu vi phm di vói 
(Ten th chi'rc cong doàn; hç ten, chixc vi1, nai cong tác can b cong don dixçic kim Ira) 

Thirc hin Quyt djnh s6 ... IQD . . .ngày... tháng ... näm cüa ... , Doàn kim tra 
d tiên hành kiêm tra tra khi Co dâu hiu vi phtm dôi vài (ten to chi'rc cong doàn; 
hç ten, chirc vi, ncxi cong tác can b cOng doàn duçc kiêm tra) 

- Thành phn, th?yi gian kim tra 
I. Khái quát dac  dim, tInh hInh cüa t chirc cong doan (hoac sa yu 1 ljch cUa 

Ca nhan) duçic kiêm tra. 
- Nu kim tra tëi chüc cong doãn thI nêu khái quát dac  dim, tInh hmnh cüa tè> 

chrc cOng doàn CO lien quan dn nOi  dung kiêm tra. 

- Nu kim tra Ca nhãn thI ghi thông tin lien quan 1 ljch cá nhân. 

II- Kt qua kim tra, xác minh 
- Nêu rO kt qua kim tra, xác minh v tmg ni dung thxçic kim tra theo quyt 

djnh kiêm tra và lam rO tinh chat, mirc dO,  tác hi, nguyen nhân vi phm (neu co) cüa 
to chi'rc cOng doàn hoc can bO cOng doàn dtxçic kiêm tra. 

- Nhan xét cüa Doàn Kim tra v trách nhim cüa tap th, cá nhân ducic kim 
tra theo trng nOi  dung d kim tra, xác minh. 

(Nu di tucing kim tra có Ca tp th và cá nhân, thi ghi tp th tnxâc, cá nhãn sau). 
III- Nhn xét và kin nghj 
- ' kin cüa cac t chirc cong doàn có lien quan v nOi  dung kim tra. 
- Nhn xét chung cüa doàn kim tra v iiu dim, khuyt dim, vi phtm (nu co) 

cüa to chirc và Ca nhán di.rçic kiêm tra. 

- Kin nghj: kin nghj v khc phiic nhftng tn t.i, khuyt dim và kin nghj v 
xü 1 sai phm, 1 k luat (neu có). 

No'inhân: 
- Dan vj &rcic kim tra (d fib) 

- Thi.r&ng tric, BTV, UBKT (d b/c); 
A - UBKT cap tren (neu can); 

- Liru VP, UBKT... 

TM. DOAN cmj TICH (BTV, UBKT) 
cHU T!CH (PCT, CN, PCN)- TRUYNG DOAN 

(kj, ghi r6 hQ, ten và dóng dá'u) 
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Mâu 06/QD-GSCD 

TEN CXI QUAN CONG DOAN CAP EN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VI]T NAM 
(hoc cñng cap nêu van b cüa UBKT) Bc 1p - Tr do - Hnh phñc 

TEN CCI QUAN BAN HANH VAN BAN 

S .... /QD-UBKT Dja danh, ngày ... tháng... náin... 

QUYET DJNH 
V vic giám sat chuyên d di voi 

(ten to chz-c cong doàn; hQ và ten, chi-c v, ncti cOng tác cza can b du-çic giám sat) 

DOAN CHU TICH (BTV, UBKT)  

- Can ci.r Diu 1 Cong doàn Vit Nam; 

- Can cir k hoach kim tra, giám sat ... dã duçic Ban Ththng vi .... phê duyt; 

- Theo d nghj cUa 

QUYET BINH 

JMu 1. Giám sat .. . (ten tc ch&c cOng doàn; hQ và ten, ch&c v, ncri cOng tác cza can 
b5 dircrc giám sat). 

Diu 2. Thânh1p Doàn giám sat gm các dng chI có ten sau day: 

1.  

2.  

3.  
(Ghi day dt hQ và ten, chtc v, doii vj cong tác cüa các dang chI trong doàn giám sat,) 

Diêu 3. Ni dung, thji gian giám sat, (dmi vi duçic giám sat) có trách 
nhim báo cáo bang van ban vth Doàn giám sat theo ni dung Dê crnmg dInh kern. Cung 
cap day dü ho sci, tài 1iu có lien quan; bô trI dja dim và c1r can b lam vic vâi Doãn 
irong thM gian Doàn giám sat lam vic. 

Diu 4. Doân giám sat, . . .(tên tc chic chi ti-I thc hin giám sat), các ca quan lien 
quan; to chtrc cOng doàn, hç và ten can bO duçic giám sat và các dông chI có ten tai  Diu 
2 thi hành Quyet djnh nay.!. 

Noi nhán. 
- Thithng trrc CD (b/c); 

.A - Niur theu 3; 
- Luu VP và TJBKT 

TM. DOAN CHLJ TICH (BTV, UBKT) 
cIi( TICH (PCT,CN,PCN) 

(7ç, ghi rô hç.', ten và dóng dáu) 
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Mu 07/DC-GSCD 

BE CUNG GIAM SAT 

(9ê cirongphái barn sat vào &ng n5i dung giárn sat c th cia cuc giám sat) 

1. Nêu dc dim tlnh hInh 

- Nhitng thun 1çi, khó khän; 

- sé lao dng, s6 doàn vien, sé, CDCS, s6 &m vj chua có t chi.'rc cong doân. 

2. Nêu vic thirc hin thi vó'i tfrng ni dung giám sat 

- Viêc chi dao,  huàng dan, t6 chirc trin khai thirc hin; 

- K& qua th%rc hin; 

- Dánh giá vic thirc hin; 

- NhUng khó khn, vuâng mac, hn ch& khuyt dim trong qua trinh thirc hin; 

- Nguyen nhãn cUa hn ch, khuyt dim và nhftng giâi pháp khc phiic. 

* Dánh giá chung 
* Kin nghj, d xut 

- Kin ngh d xuAt vic bi sung, si'ra di các quy djnh ca cong doãn; 

- Các kin nghj khác (nu co). 

Các ni dung nêu trên, yêu c&u thin vj báo cáo b&ng van bàn và. dinh kern các van 
ban (neu co) gui kern và cung cap các tài lieu, so sách ghi chép Co lien quan 
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TEN C(1 QUAN CONG DOAN CAP TREN 
(hoc cüng cp nêu vb ciia Doân GS UBKT) 
TEN C( QUAN BAN HAM! VAN BAN 

Mu 08/TB-KQGSCi9 

CONG HOA xA HO! CHJ NGIilA VT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

   

S .... ITB-... Dja dan/i, ngày .. . tháng. . . nám... 

THÔNG BAO 
kt qua giám sat  

(ten to chic cong doàn; ho và ten, chz-c vi, nc/i cOng tác cza can b du-crc giám sat,) 

Thirc hin Quyt djnh s . . ./QD-UBKT ngãy .... cüa Uy ban Kim tra.., Doàn 
Giám sat dã tiên hành giám sat ti . tir ngày . . .1.. .1.... den . . .1. . .1 

DOAN GIAM SAT GOM 
(Ghi dcy th. hQ ten, chz-c vu cza t14-ng thành viên doàn giám sát) 

Dc%NVDUJCGIAMSATTH4MD1X 
Sau .....ngày lam vic vâi , nghiên efru, xem xét thirc t tInh hmnh hot 

dng va lam vic trirc tiêp vi ..., Doân gim sat Thông báo kêt qua giám sat thu sau: 
I. KET QUA GIAM SAT 

(Nêu kt qua theo trng ni dung dä giám sat) 

II. DANR GIA, NHN XET 

1. Uu dim 

2. H?n  ch, khuyét dim 

III. KIEN NGHJ CUA DOAN GIAM sAT vOi DON VI VA CAN BQ DU'QC 
GIAM SAT 

IV. KIEN NGH CUA DON Vj VA CAN BO DUQC GJAM SAT VOl CONG DOAN 
cAP TREN 

Doàn Giám sat thông báo d ... (ten td chz'tc cOng doàn; hQ Va ten can bô dwçrc 
giám sth') biêt, triên khai th.rc hin và báo cáo kêt qua ye Uy ban Kim tra trirâc ngày. ../. 

Noinhdn: 
- Dcrn vj dixçc kiêm tra (d tlh) 
- Thuing trc, BTV, UBKT (d b/c); 
- UBKT cap tren (neu can); 
- Luu VP, UBKT... 

TM. DOAN CH!J TICH (BTV, UBKT) 
CHU TICH (PCT, CN, PCN)- TRU'UNG DOAN 

(1g, ghi rö hQ, ten và dóng dá'u) 
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Mu 09/P-KLTT 

TEN C QUAN CONG BOAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM 
HO! NGH! Bc 1p - Tir do - Hnh phüc 

Dia danh, ngày tháng näm 

PHIEU BE NGHI XI) LY K'c LUAT 

(Ap duig di vói tp th) 

TI' Ten tp th Chua tâi mixc k)' 1u.t Xi:r 1 k 1utvâi hInh thc 

Khin 
trách 

Cânh cáo Giâi tan 

1 

2 

3 

Ghi chá: Dánh ddu Xvào o trng tu-crng ing 
- Phie'uphái du-çxc dóng dá'u góc trên cing ben trái 
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TEN CO QUAN CONG )OAN 
HQI NGHI!  

Mu 1O/P-KLCBKCT 
CONG HOA xA HOI Cliii NGHIA WET NAM 

Dc 1p  - Tir do - Hanh phñc 

Dia danh, ngày tháng nàm 

PHIEU BE NGHI xiY LY KY LUIT 

(Ap diing di vó'i can b cong doàn không chuyên trách) 

L
H

H 

Ho và ten Chua tth 
mirc k 

luât 

Xi'r 1 k' 1ut vvi hInh thi.'rc 

Khjên 
trách 

Cãnh 
cáo 

Cách chi'rc Khai 
trt'r Cách 

chirc 
vu... 

Cách 
chi'rc 
vu... 

Cách 
chirc vu 

... 

Cách 
ht các 
chrc 
v 

1 

2 

3 

Ghi chá: Dánh dd'u Xvào 6 frông twang zng 
- Phiu phái dwctc dóng dáu góc trén cirng ben trái 
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TEN CCI QUAN  CONG DOAN 
HOI NGHT  

Mu 11/P-KLCBCT 

CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VI1T NAM 
Dc 1p  - Tu do - H3nh phüc 

      

Dja danh., ngày tháng nàm 

PHIEU DE NGH! XIY LY KY LU4LT 

(Ap diing di vói can b cong doàn chuyên trách) 

U Hç và 
ten 

Chua 
tOi m1frc 
i iuât 

Xü 1 k luât vth hInh thirc 

Khiên 
trách 

Cãnh 
cáo 

H 
b.c 
hrang 

Cách chic 
Buôc 
thôi 

Khai 
trr Cách 

chüc 
v11... 

Cách 
chrc 
v1... 

Cách 
chirc 
v1I... 

Cách 
h& 
các 

chrc 
vI 

1 

2 

3 

Ghi chá: Dánh dÔ Xvào ô trng tu-o'ng i-ng 
- Phiê'u phái dwqc dóng ddu góc trên cimg ben trai 
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Mu 12/F-KLDV 

TEN ca QUAN CONG BOAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA YIT NAM 
HO! NGH! Bc 1p - Tir do - Hnh phüc 

Dja danh., ngày tháng nám 

PHIEEU BE NGHT XU LY K LUAT 

(Ap dirng di vol doàn viên) 

TT Hç vâ. ten doãn 
viên 

Chua t(ii mrc k3r 1ut 

Xr 1 k 1ut vài hInh thirc 

Khiên trách Cânh cáo Khai trix 

1 

2 

3 

Ghi cM: Dánh dá'u Xvào ô tr4ng tu-rng z-ng 
- Philu phái dwçrc dóng d6 góc trên cImg ben trái 
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Mz, 13/QD-KL 

(4 dyng d6i vó'i Ca nhdn, tp th 

TEN CO QUAN CONG DOAN cAP TREN CONG HOA HOA xA HQI CHU NGHIA VJIT NAM 

(hoc c1ng cap nêu van ban cüa UBKT) Dc 1p  - Ti do - Hnh phüc 
TEN C(J QUAN BAN HAMI VAN BAN 

D/a danh, ngày tháng nám 

S& IQD- 
QUYET D!NH 
TM hành k5 1ut 

DOAN CHU TICH (BTV, UBKT)  

- Can c Lut Cong doàn, Diu 1 Cong doàn Vit Nam; 
-Cäri cr Quy& djnh s6 1584/QD-TLD ban hành quy djnh v phân cp quàn 1 

can b và b nhim, b nhim 1i, cong nhn chirc vi, cho thôi giü chtrc vii, tir chirc, 
min nhim, diu dng, bit phái, luan chuyn d6i vOi can bô trong th chirc cong doàn; 

Quyt djnh s 493/QD-TLD ngày 09/3/20 17 cüa Doãn Chü tch Tng Lien doàn Lao 
dng Vit Nam v vic ban hành Quy dnh Thm quyn và thi tiic xi:r l k) 1ut trong t 
chirc cong doãn; Quyt djnh s6 1602/QD-TLD ngày 15/9/20 17 cüa Doàn Chü tjch Tng 
Lien doàn Lao dng Vit Nam v vic ban hành Quy djnh HInh thirc th 1 k lu.t trong 
t chic cong doàn; Quyt djnh 1265/QD-TLD ngày 16/7/2018 v vic sra di, b sung 
mt s6 diu Quy djnh thrn quyn và thu tic xi'r l k' lust trong th chirc cOng doàn kern 

theo Quyt djnh s 493/QD-TLD ngày 09/3/2017 cUa Doàn Chü tch T6ng Lien doan 
Lao dng Vit Nam; 

- Can cir kt qua xét k 1ut can bO cong doân (hoc tp thá) ci'ia Ban Chip hânh 

(Ban Thu&ng vii) ngày/tháng/näm; 
- Xét d nghj cüa  

QUYET D!NH 

Diu 1. Thi hành k lut vói bIrth thirc di vài  

Ldo:  
Diu 2. Th?i gian thi hành k 1ut là  tháng k ti'r ngày Quyt djnh có hiu 

1rc. Quyt djnh Co hiu hrc k tr ngày k. 

Diu 3. Các thYn vi và Ca nhân cO lien quan chu trách nhim thi hành Quyt 

djnh nay. 

Noi nhIn: 
- Nhu diêu 3 
- Thumg trirc; 
CDnpth&ânbjk'1u 

-  Cp üy, chfrth quyen ci'ing cp (d biat); 
-  Luu UBKT va VP TLD. 

TM. DOAN CR TICH (BTV, UBKT) 
CHU TICH  (PCT, CN, PCN)- TR!J1NG DOAN 

(7c3, ghi rö hQ, ten và dóng dá'u) 
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TEN CO QUAN CONG DOAN CAP TREN 
(hoc cng cp nu van ban cüa UBKT) 
TEN CO QUAN BAN HANH VAN BAN 

Mu 14/TB-TLGQKN 
CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA V1T NAM 

Dc 1p - Ti.r do - Hnh phüc 

   

Dja danh, ngày tháng näm 
S& /TB- 

ThÔNG BAO 

V vic thi 1 giãi quyt khiu ni 

Kinh gui: Hç và ten ngirôi khiu iii (hoc co quail, t chfrc khiu ni) 

Ngay tháng... näm , Doân Chü tjch (BTV, UBKT) dã nhn duçic don 
khiêu nai  cüa ông (bà)  

Dja chi  

S CMND/H chiu, ngày cAp, noi cAp:  

Khik nai  v vic  
Sau khi xem xét ni dung don khiu nai,  can cr Lut khiu ni và Quyt djnh s 

333/QD-TLD ngày 28/02/2020 cüa Doàn Chü tjch TLD ban hành Quy dinh  v Cong 

doàn giãi quyt và tham gia giãi quyt khiu nai,  th cáo; don khiu nai  cüa ông (bà) dü 

diu kin thi 1 và thuOc thAm quyn giái quyt cüa Tng Lien doàn (LDLD...). 

Dan khiu nai  d duçic thii 1 giãi quy& k tr ngày. .tháng.... näm  
Vy thông báo d ông (bà) duçic bit./. 

Noinhçin: 
- Nhi.r trên; 
- Ten t chüc, cá nhãn chuyn khiu nai 
(nu có); 
- Luu: VT, UBKT. 

TM. JJOAN cim TICH (BTV, TJBKT) 
(K5, ghi rô hQ ten và dóng dáu) 

64 



TEN C( QUAN CONG DOAN CAP TREN 
(hoc cUng cp nu vAn bàn cUa UBKT) 
TEN C(i QUAN BAN HANII VAN BAN 

Mu 15/TLNKN 

CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Tif do - H3nh phüc 

   

Dja danh, ngày tháng nám 
S: /TB- 

V/v trá Ru ngu?ñ khiêu ni (to cáo) 

Kmnh gui: HQ và ten ngirôi khiu ni (hoc t cáo) 

Ngày tháng... näm , Doàn ChU tjch (BTV, UBKT) d nhn duçuc dan 
khiêu ni (to cáo) cUa ông (bà)  

Dja ch1  

S CMND/H chiu, ngày cp, ncyi cp:  

Born có nOi  dung  

Sau khi xem xét nOi  dung dan khiM ni (th cáo), can cir Lut khiu ni (th cáo) 

T6ng Lien doàn (LDLE) tinh, CDN) chuyn dan cña ông (bà) dn... d duçuc xem xét, 

giài quy& (tham gia giãi quyt) theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

Vy thông báo d ông (bà) duçc bikl. 

Nii nhn: 
- Nhtr trên; 
- Li.ru: VT, UBKT. 

TM. DOAN CHU T!CH (BTV,UBKT) 
(Ky, ghi r5 hQ ten và dóng dâu) 
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TEN CO QUAN CONG DOAN CAP TREN 
(hoc ciing cp nu vAn ban cüa UBKT) 
TEN CO QUAN BAN HANH VAN BAN 

Mâu 16/QD-XMKN 
CONG HOA xA HQI CLIII NGHIA VIT NAM 

Dc 1p - Tv do - H3nh phñc 

 

Dja danh, ngày tháng näm 
S& /QD- 

  

QUYET DINII 
V vic thành Ip Doàn xác minh ni dung khiu nii 

DOAN cliii TECH (BTV, UBKT) 
- Can cü Luât Khiu ni; 

- Can cü Nghj dnh s 75/2012/ND-CP ngày 03/10/2012 cüa ChInh phü quy 
dinh chi tiêt mt so Diêu cüa Lu.t Khiêu nai,  Thông tu so 07/2013/TT-TTCP 
ngày 31/10/2013 cüa Thanh tra ChInh phU quy djnh quy trInh giãi quyêt khiêu ni 
hânh chInh; 

- Can c1r Quyt djnh s 333/QD-TLD ngày 28/02/2020 cüa Doãn Chü tjch 
Tong Lien doàn ban hành Quy djnh ye Cong doàn giài quyêt và tham gia giãi 
quyêt khiêu nti, to cáo; 

- Can ct'r vào don khiu nai  
- Xét d nghj cña U ban Kim tra. 

QUYET DIM! 
Diu 1. Thành 1p Doàn xác minh ni dung khiu ni gm các dng chI 

(ghi rO hp ten, chirc vi). 

Diu 2. Doãn xác minh có nhim v kim tra, xác minh ni dung khiu ni 
ye viec  

Thai hn xác minh .... ngày k ttr ngày cOng b quy& djnh xác minh. 
Diu 3. Nêu rô trách nhim cña noi duçic kim tra d6i v&i cuc kim. tra, 

xác minh. 

Diu 4. Ghi rO các tp th và cá nhân lien quan chju trách nhim thi hnh 
quyêt djnh nay. 

Noi nhn: TM. DOAN CHI:J TICH (BTV, UTBKT) 
(k, ghiröhQtênvàdóngdáu) 

- VT, UBKT. 
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Mu17/BC-XM 

TEN CO QUAN CONG DOAN CAP TREN CQNG HOA XA HQI CHU NGHTA VIT NAM 

(hoc cüng cap nu van ban cüa doàn kiam tra UBKT) Dc 1p - Tir do - Hnh phuic 
TEN CO QUAN BAN HANH VAN BÀN 

Dja danh, ngày tháng nàm 
S: /BC- 

BAO CÁO 
V vic kim tra, xác minh ni dung khiêu ni 

cüa ông (bà)  
KInh gui: Doàn Chü tjch (BTV, UBKT...) 
Can cir Quyt djnh xác minh s6.. .IQD- TLD, ngày tháng näm... v vic kim tra, 

xác minh ni dung khiêu ni... 
Doàn xác minh nOi  dung khiu ni gm có:.. .d tin hành kim tra, xãc minh vâi 

kêt qua ci the nhu sau: 
1- Tom tt nhân than cüa ngirôi khiu nii 
-H9tên tuôi  
- Ngh nghip  
-Dachi  
- Qua trthh cong tác, hoàn cành (neu torn tat)  

2- Ni dung khiu ni, yen cu cüa ngirôi khiêu ni 
- NOi dung (ghi torn tat)  
- Yêu cu cUa ngu1i khiu ni  

1/  
2/  

3- Kt qua xác minh 
- Qua trInh xác minh di vâi ben khiu ni, ben bj khiu ni, cãc ben có lien quan 

khác (theo ni dung nhng biên ban lam vic) trong dO phãi nêu rö qua trinh giâi quyêt 
cüa các cci quan truàc do; phân ánh mt cách rô rang nhing tài 1iu, chirng cir cüa các ben 
cung cap và kêt qua xác minh; khâng djnh nhüng chrng cCr cO tInh pháp 1 lam cci si kêt 
1un ban chat ca vic khiêu ni và quyêt djnh b khiêu ni. 

4- Nhn xét dánh giá kt 1un 
- Ei chiu vii the van ban pháp luat lien quan d di dn kt lu.n: 
+ Các yêu cu cüa ngu?i khiu ni dung hay không dung, mOt phn hay toàn b; 
+ Quyt dnh, vic lam cUa ben bj khiu ni dung hay không di'ing, mOt  ph.n hay 

toãnb. 
5- Kiin nghj bin pháp giãi quyt 

No'i nhln: 
- Nhu trên; 
- Chü th co thm quyn GQKN; 
- VT, UBKT. 

TM. DOAN XAC MINIH 
(kj2, ghi rö hQ ten và dong dá'u né'u co) 
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TEN ca QUAN CONG DOAN CAP TREN 
(hoc càng cp nu vn bàn cüa IJBKT) 
TEN C(1 QUAN BAN 1JAN11 VAN BAN 

Mu 18/QD-GQKNL1 
CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 

Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

 

Dia dan/i, ngày thang näm 
S: /QD- 

  

QUYET DJNH 
Ye vic giãi quyt khiu ni Ian du cüa ông (hoc bà)... 

DOAN CHU TJCH (BTV, TJBKT) 
- Can ci Luât Khiu nai; 
- Can ci'r Nghj djnh s 75/20121ND-Cp ngày 03/10/2012 cüa ChInh. phü quy djnh 

chi tiêt môt so Diêu cüa Luât Khieu n.i, Thông tix so 07/20131f1'-TTCP ngày 
3 1/10/2013 cüa Thanh tra Chinh phü quy djnh quy trinh giái quyét khieu ni hành chInh; 

- CAn ci'r Quyt djnh s6 333/QD-TLD ngày 28/02/2020 cüa Doân Chü tjch Tang 
Lien doàn ban hành Quy djnh ye Cong doàn giAi quyêt và tham gia giAi quyêt khiêu n.i, 
to cáo; 

- Can ci'r báo cáo xác minh cüa Doàn xác minh s& . ./BC-DXM; 
- Xét dmi khiêu ni n$y. ./. .1.. cüa ông (bã), dja chi... 
I. NOJ DUNG KHIEU N41: 
II. KET QUA XAC MINH NQI DUNG KHIEIJ NM: 
III. KET QUA DOI THOM (NEIJ CO): 
IV. KET LUAN: 
Tir nhftng nhn djnh và can ci trên. 

QUYET DJNH 
Diu 1......(1) 
Diu 2.....(2)  
Din 3.....(3)  
Diu 4. Các ông, bà (nhftng ngixi chju trách nhim thi hành giAi quyt khiu ni 

và ngirài khiêu nai) cAn cir quyêt djnh thi hành./. 

Nuinhân: 
- Nhu diu 4; 
- VT, UBKT. 

TM. DOAN cliii TICH (BTV,UIBKT) 
(7g, ghi To hç ten và dóng dâu,) 

(1) Gift nguyen, sfta d61, b sung hoc hu bô môt ph.n hay toàn bQ quy& djnh hành chInh; tip 
tic thxc hiên hoäc chain dth hành vi hành chinh dA bi khiêu nai. 
(2) Giái quyêt các van dé lien quan den khiêu ni. 
(3) Trong thii h?n..... ngày, kê t1r ngày nhn duçxc Quyet dnh nay, nu không dông vOi Quyt 
djnh giâi quyêt khiêu nai lan dâu thi ngithi khiêu ni có quyên khiêu n.i dn ngu&i có thm quyên 
giãi quyêt khiéu nai lan hai, hoäc kh&i kiin vi.i an hành chInh ti Toà an theo quy djnh ca phap lust 
ye to ting hành chinh. 
(triiing hccp giAi quyêt khiOu ni Ian hai thi ngi.thi khiêu ni va nguài giai quyát khieu n?i lan dâu 
nêu khOng dông vâi quyêt djnh giâi quyêt thi có quyên khâi kin v an hành chInh tii Tàa an theo 
quy dinh ye to tiing hành chinh). 
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TEN CO QUAN CONG DOAN CAP TREN 
A A (hoc cüng cap neu van ban cua IJBKT) 

TEN CO QUAN BAN HAN}I VAN BAN 

Mu 19/QD-GQKNL2 

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Bc 1p  - Tir do - Hnh phtIc 

   

Dja dan/i, ngày tháng nãm 

S6: IQD- 
QUYET DjNH 

V vic giãi quyt khiu ni 1n hal cüa ông (hoc bà)... 

BOAN CHU TICH (BTV, UBKT) 
- Can ci'r Lut Khiêu ni; 
- Cä.n cir Nghj djnh so 75/2012/ND-CP ngày 03/10/20 12 cUa ChInh phü quy djnh 

chi tiêt môt so Diêu cüa Lut Khiêu nai; 
- Can cir Thông tu sO 07/2013/TT-TFCP ngày 31/10/2013 cUa Thanh tra ChInh 

phi quy djnh quy trInh giái quyêt khiêu ni hành chInh; 
- Can ci'r Quyet djnh so 333/QD-TLD ngày 28/02/2020 cia Doàn Chü tch TLD 

ban hành Quy djnh ye Cong doàn giâi quyêt và tham gia giãi quyêt khiêu nai,  to cáo; 
- Can cir báo cáo xác minh cUa Doàn xác minh so.. ./BC-DXM; 
- Xét don khiêu ni ngày. ./../.. ci'ia ông (bà), da chi... 
I. NQI DUNG KHIEU N1; 
II. KET QUA GIAI QUYET KHIEU N1 CUA NGIJTh GIAI QUYET 

KHIEU NiI LAN DAU; 
III. KET QUA XAC MINH NQI DUNG KHIEU NI; 
IV. KET QUA BOI THO4J (NEU CO); 
V. CAN C1f PHAP LU4LT  BE GIAI QUYET KHIEU NJ; 
VI. KET LUN: 
Tir nhtthg nhn dnh Va can ci'r trên. 

QUYETD!NH 
Diu 1. ...(1).... 
Diu2...(2).... 
Biu3....(3).... 

Biêu 4. Các ông, bà (nhng nguii chju trách nhim thi hành giái quyêt khiêu ni và 
ngui khiêu nai)  can cir quyêt djnh thi hành./. 

Noi nhIn: TM. DOAN CHU TICH (BTV,UBKT) 
-•Nhudiu4; (7cj, ghi rö hQ ten và dóng dáu) 

- VT, UBKT. 

(1) Git nguyen, sxa di, b6 sung ho.c hu bO mOt  ph.n hay toàn bQ quyt djnh hành chirth; 
tiêp tiic th'irc hin hoc chm düt hành vi hành chmnh dà bi khiêu nai. 
(2) Giâi quyêt các van dê lien quan den khiêu nai. 
(3) Trong thii han  30 ngày, kê tr ngày nhn duçic Quyêt djnh nay, nêu không dông vài Quyêt 
dnhaiquyêtkhiun.i1ãnhaithInguàikhiêunaicOquyên kinviiánhànhchInhtaiToà 
an theo quy djnh cia pháp 1ut v t6 ting hãnh chinh. 
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Mu 20/QD-TLTC 
TEN CO QUAN CONG DOAN CAP TREN CQNG bA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
(hoac ciing cp nu van ban cüa doàn kim tra UBKT) Dc 1p - Ty' do - Hnh phüc 
TEN CO QUAN BAN HANH VAN BAN 

  

Dja danh, ngày tháng nám 
S& /BC- 

QIJYET DINTI 

Thi 1: t cáo 

DOAN CHU TICH (BTV, UBKT) 

- Can ci.'r Diu 29 Lut T cáo ngày 12 tháng 6 nam 2018; 

- Can ci.'i Diu 9 Nghj dnh s 31/2019/ND-CP ngày 10 tháng 4 narn 2019 cüa 
ChInh phü quy djnh chi tiêt mt so diêu và bin pháp tO chüc thi hành Lust To cáo; 

- Cn cir Quyt djnh s6 333/QD-TLD ngày 28/02/2020 cüa Doãn Chü tjch TLD 
ban hành Quy djnh ye Cong doan giâi quyêt và tham gia giãi quyêt khiêu nai,  to cáo; 

- Xét d nghj cüa Uy ban Kim tra TLD (LDLD tinh, TP, UBKT...), 

QUYET DJH 

Diu 1. Thii l giái quyt tó cáo d6i vâi Ca nhân, chü th ngrâi bj t cáo. 
Ni dung th cáo thrçc thii l:  

Th?ii h?n  giái quyt th cáo là ngày lam vic. 

Diu 2. Các ông (bà)...., Co quan, t chrc, don vj, Ca nhân có lien quan chu 
trách nhim thi hành Quyet dnh nay.!. 

TM. DOAN CHIJ TICH  (BTV, UBKT) 
Noi nhn: (7cj, ghi rö ho ten và dóng dâu) 
- Nhir Diêu 2; 
- Lmi: VT, h so. 
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Mdi, 21/TB-TLTC 
TEN C( QUAN CONG DOAN cAr TREN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
(ho.c cing cp nu van bàn ca doàn kim tra UBKT) Dc 1p - Ti do - Hnh phüc 
TEN CC5 QUAN BAN HANH VAN BAN 

Dja danh, ngày tháng nám 
S& ITB- 

THÔNG BAO 

Vic thi,i l t1 cáo 

Tong Lien doàn (LDLD tinh) dà nhn &rqc th cáo cüa ông (bà)  
vâi  (ten cc' quan, to ch&c, don vi bi tO cáo, hQ ten, chzc v, ch'c danh, dja chi cá 
nhán bj tO cáo,) ye vic  

(T cáo do cc' quan, td chzc, do'n vj cá nhân chuyn de'n- neu co) 

Theo quy djnh cUa pháp 1ut, Doàn Chü tjch TLD (BTV, TJBKT) dà ban hãnh 
Quyet djnh so . . ./QD-... ngày. . ./...!... thi 1 giãi quyêt to cáo. 

Ni dung t cáo di.rçic thii 1 giãi quyt gm  

Th?yi hn giãi quyt th cáo là .......ngày lam vic. 

VY thông báo d ông (bà) .. . .bit và thrc hin quyn, nghTa vi.j cüa ngu&i th cáo 
theo Thng quy djnh cüa pháp lut.I. 

Noinhin: 
- Ngithi t cáo; 
- Chü th chuyn dmi den tnk có); 
- Luu: VT, ho sci. 

TM. DOAN CHU T!CH  (BTV, UBKT) 
(7g, ghi rö hQ, ten và dOng dOu) 
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M&ii 22/QD-TLDXM 
TEN ca QUAN CONG DOAN CAP TREN CONG HOA XA 11<)! CHU NGHIA VIT NAM 
(hoc ciing cp nu van ban cüa doàn kMm tra UBKT) DEc Ip  - Ti do - H3nh phüc 
TEN CO QUAN BAN HAN!! VAN BAN 

  

Dja danh, ngày tháng nám 
S& /QD- 

QUJYET DJNH 
Thành 1p Doàn xác minh ni dung to cáo 

DOAN CHU TICH (BTV, UBKT) 

- Can crLutTO cáo ngày 12 tháng 6 nãm 2018; 

- Can ci'r Nghj dnh sO 31/2009/ND-CP ngày 10 tháng 4 näm 2019 cüa Chfnh phü 
quy djnh chi tiêt mt so diêu và bin pháp to chüc thi hành Lust To cáo; 

- Can cir Quyt djnh sO 333/QD-TLD ngày 28/02/2020 cüa Doàn Chi tjch TLD 
ban hành Quy dnh ye Cong doàn giâi quyêt và tham gia giài quyêt khiêu nai,  to cáo; 

-CAn ci'r  

- Xét d nghj cüa  

QUYETDINH 

Diu 1. Thành 1p Doàn xác minh ni dung tO cao, gm: 

1. Ong (bà) , chi'rc vi - Trithng doàn; 

2. Ong (bà) , chi'rc vi - Thành viên; 

Diu 2. Doàn xác minh có thim vii xác minh ni dung tO cáo  

Thi gian tin hành xác minh là. . . .ngày, k tr ngày k Quyt djnh nay. 

Doàn xác minh thirc hin các quyn, nghia vii, trách nhim quy dnh trong Lut 
To cáo vâ Quyêt dnh so 333/QD-TLD ngày 28/02/2020 cüa Doàn Chii tjch TLD ban 
hành Quy djnh ye Cong doàn giãi quyêt và tham gia giài quyêt khiêu ni, to cáo. 

Diu 3. Các ông (bà)....., ca quail, tO chüc, dcm vj, cá nhán cO lien quan va 
các ông (bà) có ten ti Diêu 1 chju trách nhim thi hành Quyêt djnh nay.!. 

Nii nhân: TM. DOAN CHTJ T!CH  (BTV, UBKT) 
-Nhudiu3; (1c3, ghi rö hçi ten và dóng dáu) 
- L.ru VT, h sa. 

72 



Mu 23/QD-GHTC 

TEN CO QUAN CONG DOAN CAP TREN CONG HOA xA HQI CHIJ NGHIA VIT NAM 
(hoc càng cp n&i vn bàn cüa doàn kthm tra UBKT) D(Ic 1p - T do - Hnh phüc 
TEN CO QUAN BAN HANH VAN BAN 

Dja danh, ngày tháng nám 
S: /QD- 

QUYET DNH 
Gia hin giãi quyt to cáo 

DOAN CHU TICH (BTV, UBKT) 

- Can cir Diu 30 cüa Lut T cáo ngày 12 tháng 6 näm 2018 

- Cn Cu Nghj djnh s6 31/2009/ND-CP ngày 10 tháng 4 näm 2019 cüa ChInh phU 
quy djnh chi tiêt mOt  so diêu và bin pháp to chi'rc thi hành Lust To cáo 

- Can cr Quyt djnh s6 333/QD-TLD ngày 28/02/2020 cüa Doàn Chü tjch TLD 
ban hành Quy djnh ye Cong doân giâi quyêt va tham gia giãi quyêt khiêu ni, to cáo; 

-Cncü  

- Xét d nghj cüa Uy ban Kim tra TLD, 

QUYET DINH 

Diu 1. Gia hn giãi quyt t cáo di vâi v vic t cáo dã di.rçc thii 
1 ti Quyet djnh  

Th?ii gian gia hn là ngày, k tr ngày  

Diu 2. Ghi rO các t.p th và Ca nhân lien quan chju trách nhim thi hành Quyt 
djnh nay. 

Noi nhn: TM. DOAN CHU T!CH  (BTV, UBKT) 
(7ç3, ghi rö hQ ten và dóng dáu) 

- VT, UBKT. 
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Mu 24/Bc-KQxMTc 
TEN CO QUAN CONG DOAN CAP TREN CQNG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
(hoac cUng cp nu v ban cüa doàn kim tra UBKT) Dc 1p - Tr do - H3nh phüc 
TEN CO QUAN BAN HAN!! VAN BAN 

Dfa danh, ngày tháng nãm 

BAO CÁO 
Ket qua xac minh nçi dung to cao 

Kmnh gui: Doàn Chü tjch (BTV, UBKT...) 

Thirc hin Quy& dnh sé, IQD-... ngày. 
UBKT...) ye vic thi l giãi quyet to cáo. 

Doàn Chü tjch (BTV, UBKT) dâ thành 
ông (bà) , dja chi  
dan vj hoäc hQ ten, chzc vy, chj-c danh, 
vic 

• .1. . .1..... cüa Doàn Chü tjch TLD (BTV, 

1p Doàn xác minh ni dung t6 cáo cüa 
to cáo ('ten cci quan., to chi-c, 

dja chi cza cá nhán bj tO cáo) ye 

Can cir kêt qua xác minh ni dung th cáo và các thông tin, tài lieu, bng chirng 
có lien quan, Doàn xac minh báo cáo Doàn Chü tjch (BTV, UBKT) xem xét, kêt lun 
nhu sau: 

1. Kêt qua xác minh. ....(1)  
2. Nh.n xét, dánh giá:.. . (2)  
3. Kiên nghj: .(3)  
Trên day ià báo cáo kêt qua xác minh ni dung to cáo, dê nghj Doàn Chü tjch 

(Ban Thumg vii, UBKT) xem xét, kt lun./. 

Noinhân: 
- Nliii trén; 
-Liru:VT,hscy. 

TM. DOAN XAC MINLI 
ghi rö ho ten và dóng cMu nê'u co) 

(1) Báo cáo k& qua xác minh theo timg ni dung t cáo, ni dung giái trinh ci'ia ngirôi bj t cáo. 
(2)Nhán xét, ctánh giá theo ffrng ni dung to cao, trong do nêu rO can cu pháp 1ut dê xác dnh 
có hay không có hành vi vi phm pháp lust, ni dung to cáo là to cáo ding, ding mt phãn hoc 
sai; viêc cô to cáo sai (neu co); nhn xét, dánh giá ye hành vi vi phm pháp lust ca nguñ bj 
tO cáo (nêuco); doi tixçng bj thit h?i; xác dnh trách nhim ca tirng co quan, t6 chirc, Ca nhân 
lien quan den nOi  dung to cáo. 
(3) Kiên nghj xr l doi vài tp the, cá nhán cO hành vi vi phm pháp lut. 
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Mi,, 25/KL-NDTC 

TEN Co QUAN CONG DOAN CAP TREN cQNG HOA XA HQI dilU NGHLA V[T NAM 
(hoc cüng cp néu vn bàn cüa doàn kim tra UBKT) Dc Ip - Tir do - Hinh phüc 
TEN C QUAN BAN HANH VAN BAN 

Dja danh, ngày tháng nãm 

S6: iKL- 

KET LUiN NQI DUNG TO CÁO 
DtJi vñ co' quan, tEi chá'c, don vj, cá nhân bj th cáo 

Ngày. ../..I. . ,Doàn Chü tjch TL[) (BTV, UBKT...) dà ban hành Quyt djnh 
so.. .IQD-... thii 1 giài quyêt tO cáo dôi vài (cci quan, to chic, dcm vj, cá nhOn bj tO cáo,). 

Can cr nOi  dung t cáo, kt qua xác minh ni dung t cáo, các tài lieu, chxng cir 
có lien quan, dôi chiêu vâi các quy djnh cUa pháp 1ut, Doàn Chü tjchBTV, UBKT) kêt 
1un ni dung to cáo nhi.r sau: 

1. Kt qua xác minh ni dung th cáo.  (1)  

2. Can cir pháp 1ut d xác djnh Co hay không cO hành vi vi ph?m pháp 1ut 

(2)... 

3.Kt1urr (3)  

4. Các bin pháp xr 1 theo thrn quyn cAn thc hin và kin nghj...(4)... 

No'inhmn: 
-. . . (5)  
-. . 
-. . 
-Li.ru:VT,hsci. 

TM. DOAN CHU T!CH (BTV, UBKT) 
(Kj, ghi rö hQ ten và dóng dáu) 

(1) Kt qua xác minh theo tfrng nOi  dung t6 cáo, ni dung giái trinh cüa ngthi bj t cáo. 

(2) Nêu rO cn ci.r pháp 1ut d xác dih Co hay không CO hành vi vi phin pháp lust. 
(3)Kêt 1un timg ni dung to cáo, trong do nêu rO ni dung to cáo là tO cáo dng, dUng mt 
phân ho.c sai; vic cô tO cáo sai (neu cO); kêt 1un ye hãnh vi vi phm pháp 1u.t cüa tp the, 
cá nhãn bj to cáo; nguyen nhãn, trách nhim cüa ngthi b to cáo tong nhng ni dung t cáo 
dUng hoc dng mt phn... 
(4)Các bin pháp nguäi giài quyét tO cáo áp dung dê trirc tiêp xü 1 vi phm, buc khäc phiic hau 
qua; nOi  dung chi do cUa ngxôi giài quyêt to cáo và ni dung kiên ngh co quan, to chirc, don vj, Ca 
nhân khác áp dpng bin pháp theo thim quyên dê xü 1 vi phm, buc khäc phiic hau  qua. 
(5)Tên cci quan, don vj cap trên trirc tiêp. 
(6)UBKT CD cUng cap. 
(7)Nguôi bj tO cáo, co quan, don vj cO ngu&i bj t cáo. 
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Mu 26/CDKN,TC 
TEN ca QUAN CONG DOAN CAP TREN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
(hoc cüng cAp nu van bàn cUa doàn kim tra UBKT) Dic 1p  - Tii do - Hinh phüc 
TEN CU QUAN BAN 1JAN11 VAN BAN 

   

LEa danh, ngày tháng nám 
S& I 

Vê vic chuyên don khiêu nçzi (to cáo) 

Kinh gui: Ten co quan có thm quyn giãi quyt 

T6ng Lien doàn (LDLD, CDN) nhn duçic dan khiu nai  (t cáo) cüa ông (bà)... 
ghi ngày. .tháng. . .nam; tiêp nhn ngày tháng.. näm... 

Dja chi:  

Dan có nOi  dung  

Cn c1r quy djnh cüa pháp 1ut hin hành, Tng Lien doàn (LDLD, CDN) xin 
chuyên den qu ca quan dê xem xét, giái quyêt theo thâm quyên và thông báo cho Tong 
Lien doàn (Lien doàn Lao dng tinh) biêt két qua. 

Kern theo dan gm có  

Noinhân: TM. DOAN CHU T!CH  (BTV, UBKT) 
- Nhix trên; (Ky, ghi rö ho ten và dóng dO'u) 
- Lixu VT, UBKT. 
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Mu 2 7/CD CD 
TEN CO QUAN CONG DOAN CAP TREN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM (hoc cng cp nu van ban cüa doãn kim tra UBKT) DEc 1p - Ti1 do - ll3nh phüc 
TEN CO QUAN BAN HAN!! VAN BAN 

Dfa danh, ngày tháng nàm 
So: I 

Vê viçc chuyên don khiêu nqi (to cao,) 

Kinh gui: Ban Thu?rng viii LDLI) tinh (CI) ngành...) 

Tng Lien doàn (Ban Thix&ng vi LDLD tinh, CDN) nhn thrcjrc dcin khMu ni (th 
cáo) cüa ông (bâ)... ghi ngày. .tháng. .näm... 

Diachi:  

Dcyn Co ni dung  

 (co din khiu nai;  t6 cáo kern theo) 
Can ci'r Luat Khieu nai, (Luât To cáo) và Quyêt djnh s 333/QD-UD ngày 

2 8/02/2020 cüa Doàn ChU tjch TLD ban hânh Quy djnh v Cong doàn giái quyt và 
tham gia giãi quyêt khiéu ni, tO cáo; Doàn Chü tjch TLE) (BTV, UBKT) yeu câu Ban 
Thu?mg vi LDLD tinh (CD ngành) xem xët, giái quyêt (hoc tham gia giãi quyêt) theo 
thm quyn và báo cáo két qua ye Tong Lien doàn (LDLD tinh, CDN) tnthc ngày.. 

tháng..näm... 

No'inhin: 

- Nhix trên; 
LuuVT,UBKT. 

TM. DOAN CHTJ T!CH (BTV, UBKT) 
(Kj5, ghi rô hQ ten và dóng dO'u) 
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