TONG LIEN DOAN LAO DQNG CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc Ip — Tv do — Hanh phüc
VIT NAM
Ha N3i, ngày O. tháng 02 nám 2020

S: kF4/QD-TLD

QUYET I34NH
Ye vlçc ban hanh Dieu Ic Cong doan Yiçt Nam (khoa XII)
DOAN CHU TECH TONG LIEN DOAN LAO DQNG VIT NAM
- Can cü Lut Cong doãn Viêt Nam dugc Quc hOi nuâc Cong hôa xã hOi
chü nghia Vit Nam khóa XIII, k hQp thr 3 thông qua ngày 20 tháng 6 n.m 2012;
- Can cü Nghj quyt Di hi Cong doàn Vit Nam 1n thi'r XII, thông qua
Diu 1 Cong doàn Vit Nam (süa di, b sung);
- Can cü van ban s 1 1384-C V/VPTW ngày 13/01/2020 cüa Van. phông
Trung uang v vic ban hành Diu 1 Cong doàn Vit Nam khóa XII;
Xét d nghj cüa Ban To chirc Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam,
QUYET DNH
Diu 1. Ban hành Diu 1 Cong doàn Vit Nam (khóa XII) dã ducic süa
di, b sung theo Nghj quyt Di hi xii Cong doàn Vit Nam và kin thAm
djnh cUa co quan có thm quyn.
Diu 2. Diu 1 Cong doàn Vit Nam có hiu 1%rc thi hành k tir ngày k.
Các cp cong doàn, can bO, doàn viên cong doàn có ách thim thi hành nghiem
chinh Diu lê Cong doàn Viêt Nam.
Noinhn:
-CacBanDãngâTW; 1, Be
- Vn phông Chinh phU;J bitt
- LDLD tinh, thành ph;
- CD ngânh trung ng và tilclng thrcmg;
- CD tng cty trrc thuc TLD;
- Luu: VT, ToC TLD.-

TM. DOAN CHU TICH
T!CH

Nguyen DInh Khang

ET NAM
T NAMLAN. THL'J'XIJ
HANG 9 NAM 2018)

E
CHAF
TRUN'

L! NO! DAU
Cong doàn Vit Nam tin than là Tng Cong hi do Bc ks', duqc thânh
1p ngày 28 tháng 7 näm 1929.
Cong doan Vit Nam là th chüc chInh trj - xã hOi rng lan cüa giai cp
cong nhan va ngurn lao d9ng, do ngroi lao d9ng t%r nguycn 1p ra nham mvc dich
dirng giai cp cong nhãn Vit Nam lan mnh;
tp hçip, doãn kt 1%rc Iuçing,
phát huy truyên thông doàn k& qu6c t vi hoà bInh, dan chU, dOc 1p dan tc và
tin bO xA hi.
A

xay

COng doàn Viêt Nam co tInh chat gial cp cua gial cap cong than va tinh
chat quan chung, Ia thanh vien cua hç thong chrnh tr do Dang Cçng san Viçt
Nam lAnh dao, Co quan h hçip tác vOi Nba nuâc, ph6i hçip vài các to chüc chInh
trj - x hi và các to chi.'rc xA hi khác; hot dng trong khuOn khô Hiên pháp
pháp lust cüa nuóc Cong hoà xA hi chU nghia Vit Nam.

va

Ich cüa giai cp cOng nhân trên co
Cong doàn Vit Nam trung thành vài
si gan voi lçn ich cua quoc gla, dan tçc; Co chuc nang d.i diçn cho nguai lao
d9ng, cham lo va bao vç quyen, lçn ich hcip phap, chmh dang cua ngum lao dQng;
tham gia quàn l2 nha nuac, quãn l kinh t - xã hOi; tham gia kiêm tra, thanh tra,
giám sat hoat dng cüa co quan nhà nuóc, to chrc, don vj, doanh nghip ye
nhting van dé lien quan dn quyên, nghia vi cUa ngithi lao dung; tuyên truyên,
vn dng nguM lao dQng h9c tip, nang cao trInh d, k' nãng ngh nghip, chap
hanh phap luat, xay drng va bao To quoc.
lcii

7

A

.

-

.

.7

5

7

.

A

A

A

•

ye

F

-

A

P

P

S

A

1

7

5

AS

HUY HIU CONG DOAN VIT NAM
1. Bánh xe rang cong nghip có 13 rang màu den không bj che thp, dt
trung tam qua dja cau, phIa trén bánh xe rang cong nghip có Quôc k' Vit Nam
chInh giUa.

a

a

2. ThuOc cp màu den d.t ben trong bánh xe rang cong nghip, trén nn
màu xanh da trtYi.
3. Quyn sách màu trAng dt chInh gita, phia triióc, ben duói bánh xe rang
cong nghip.
4.Toàn b hInh trôn kin có nn mu yang kim loai, duang kinh tuyn, vT
tuyên mâu träng.
5. Phia duói là bang dâi 1a cun cách diu màu xanh cong nhân, ben trong
dái liia có chU "CDVN".
Chtrng I
DOAN VIEN vA CAN BQ CONG DOAN
A
A.
•A
Dieu
1. Doi
tuyng va dieu
kiçn gia nhp Cong doan Viçt Nam
•

•

A

A

•

• A

1. Nguii Vit Nam lam cong huOng krcing trong các don vj sü ding lao
dng hoat dng hap pháp trên länh th Vit Nam và nguai Vit Nam lao dong tir
do hap pháp, không phân bit nghê nghip, giai tInh, tIn nguOng, tan thãnh Diu l
Cong doàn Vit Nam, tr nguyen sinh hoat trong mOt t chtrc co cüa cOng doàn,
dong doãn phi theo quy djnh thI duc gia nhp Cong doàn Vit Nam.
so

2. Khuyn khIch ngithi Vit Nam di lam vic 0 nuOc ngoài theo hqp dng,
nguOi nuOc ngoài lao dng hap pháp tai Vit Nam, tham gia cac hInh thirc tp
hap cüa to chCrc Cong doàn Vit Nam.
3. Doàn Chü tjch Tng Lien doàn Lao dOng Vit Nam huOng dn chi tit
Diu nay.
A
Dieu 2. Quyen va nhiem v cua doan vien
.

•
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1. Quyn cüa doàn viên
a. Di.rqc tham gia thành l.p cong doàn ca sO, nghip doàn co sO và boat
dng cOng doàn theo quy djnh cüa Diéu l Cong doàn Vit Nam.
b. Duçic yêu c.0 cong doàn dai din, bão v quyn, igi ich hap pháp, chInh
dáng khi bj xâm phm.
C. Duçic thông tin, tháo lu,n, d xut và biu quyt Cong viêc cUa t chüc
cong doàn; Crng cà, dê Cu, bâu ccr co quan lath dao cüa to chüc cong doãn; chat van
can b Cong doan; kiên nghj xO 1 k' 1ut can b cOng doãn có sai ph?m. NhUiig
doàn viên uu tü duqc giOi thiu dê Dãng xem xét két nap.
2

d. Ducic ph bin du?yng iM, chü truclng, nghj quyt cüa Dâng, chInhsách,
pháplut cüa Nhà nuóc lien quan dn cong doàn và nguYi lao dng; duçic dé xuât
vOi to chirc cOng doàn kin nghj ngui sir dung lao dng th%rc hin ch d, chinh
sách theo quy djnh cüa pháp lut.
ci. Duoc cong doàn huàng d.n, tu vn, trq giüp pháp 1 min phi v pháp
lut lao dng, cong doàn; &rçYc cong doan dai din tham gia to tiring trong các v
an lao dong dê bão v quyên va loi Ich hçip pháp, chInh dáng theo quy djnh cüa
pháp 1ut.
e. Duçic cOng doan thäm hOi, giüp d khi m dau, khó khän, hoan nan;
duc tham gia cac hot dOng van boa, the thao, giãi trI, du ljch do cong doàn
to chüc; doán vien iiu tü ducc uu tién xét vào h9c tai các tnr?mg, lap do cOng
doàn to chüc; duc cOng doàn huâng din, giüp d tim vic lam, hc nghê.
g. Duqc c.p the doàn viên cOng doàn va ducic hithng ixu dAi khi sü ding djch
vi tr các thiêt ché cong doàn, các hinh thrc lien kêt, hqp tác khác cüa cong doãn.
h. Doàn vien bj mt vic lam, duçic tam dimg sinh hoat cong doãn và t?m
drng dóng doàn phi cOng don, nhisng không qua 12 tháng k tir ngày mt vic lam.
i. Ducic nghi sinh hoat cong doàn khi nghi huu, ducic cOng doàn Ca s& noilàm
thu tic ye nghi và cong doàn cija phuong noi cu trü giip cia khi Co khó kh.n; dugc
tham gia sinh hoat cau lac b huu tn, ban lien lac huu tn do cOng doàn h ti.
2. Nhiêm vu cüa doàn viên
a. Th%rc hin t& nghia vu cong dan, sang và lam vic theo Hin pháp, pháp
Iut, gop phân xây drng và báo v To quOc.
b. Chip hành và thirc hin Diu l Cong doàn Vit Nam, nghj quyt cüa
cong doan cac cap, tham gia cac hoat dng và sinh hoat cOng doàn, dOng doàn phi
theo quy djnh.
c. Không ngüng hpc tp nâng cao trInhdO chInh trj, van hoá, chuyén môn,
nghip vi.i, k5 näng nghê nghip; rèn luyn phâm chat giai cap cong nhân.
d. Doãn kt, giüp dr dng nghip trong lao dng và trong cuc sng; bão v
quyên, lçi ich hçip pháp, chInh dáng cüa ngtrñ lao dng và to chüc Cong doàn;
khOng ngüng nâng cao nàng suât, chat lucing, hiu qua cOng vic; tham gia xây
dimg Co quan, don vj, doanh nghip phát triên virng math.
Tuyén truyn, vn dng nguai lao dng gia th.p COng doàn Vit Nam
và tham gia xay drng to chüc cong doàn vng math.
ci.

Diu 3. Thu tic gia nhp Cong doàn Vit Nam, the doàn viên và
chuyn sinh hot cong doàn
1. Thu tic gia thp COng doàn Vit Nam
a. Nguai lao dng phãi cO don tr nguyen gia th..p Cong doàn Vit Nam.
b. Ban ch.p hành cong doàn co sa, nghip doàn Co sâ xem xét, quyêt djnh
COng nhn ho.c kêt nap doân viên cOng doàn.
3

c. Nai chua có t chirc cong doàn, nguñ lao dng np don gia nhp Cong
doàn Vit Narn thông qua ban v,n dông thành l.p cong doan co sc theo quy djnh
tai Diéu 14 Diêu l nay, hoac np don cho cong doàn cap trên dé duqc xem xét
gia nhp Cong doàn Vit Nam.
d. Doàn viên dA ra khói t chüc cong doàn, nu tip tic có nguyen vvng
gia nhp Cong doàn Viêt Nam thI phâi có don xin gia thp lai to chirc Cong
doàn, do cong doàn cap trên xem xét két nap laj.
2. The doàn viên
a. The doàn vien là sir xác nhn ti.r cách doãn viên cüa t chüc Cong doàn vci
mOt cá nhãn ci the.
b. Nguôi là doàn viên Cong doàn duçc t chüc cong doàn phát the doàn viên
dê sü diing trong các hoat dng cong doàn. Ngui có the doàn viên thrçic hu&ng các
quyen va lçii ich theo quy dnh cua cac cap cong doan.
c. Vic quán 1 và sir diing the thirc hin theo quy djnh cüa Doãn Chü tjch
Tong Lien doàn.
3. Chuyn sinh hoat cOng doãn
Khi thay di noi lam vic, doàn vien thông báo vài cong doàn Co so ncii sinh
hoat hoac nghiçp doan cci so noi dang sinh hoat ye viçc chuyen srnh boat cong doan;
trmnh the doàn viên và bay to nguyen vçng sinh hoat cong doàn dôi vOi ban chap
hành cong doàn co sO hoc nghip doàn Ca sO noi den, dê ducic tiêp tiic sinh hoat.
Ban chp hành cong doàn noi sinh hoat cfl cüa doàn viên gch ten và ghi
giâm s hicng; ban chap hành cong doãn nai sinh hoat mOi bô sung ten và ghi tang
sokrcing.
Diu 4. Can b cong doàn
1. Can bQ cong doàn là ngi.rOi dam nhim các chüc danh tü t phó cOng
doàn trO len thông qua bâu ci tai dai hOi hoc hi nghj cong doàn; ducic cap có
th.m quyn chi djnh, cong thn, tuyên ding, bô thim vào các chiirc danh can b
Cong doàn hoc &rçic giao nhim vii thi.rOng xuyên dê thrc hin chirc näng,
nhim vi cüa tO chirc cong doàn.
2. Can bO cong doàn gm có can b cOng doàn chuyên trách và can b
cong doàn không chuyên trách.
a. Can bO cong doàn chuyên trách là ngixOi duçic cp co thm quyn chi
djnh, tuyên ding, bô nhim hoc duçic dai hi, hi nghj cong doàn các cap bâu ra
d dam nhim cong vic thi.thng xuyén trong to chi'rc Cong doàn.
b. Can bQ cong doàn không chuyên trách là nguOi lam vic kiêm thim, do
doàn viên tin nhim bu và dirçc cAp có thAm quyn cUa cong doàn cong nhn
ho.c chi djnh vao các chüc danh tü t phó cong doàn trO len.
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Diu 5. Nhim vii và quyn hin cüa can b cong doàn
1. Nhiêm vu
a. Lien h m.t thit vOi doàn vien và nguôi lao dng; lng nghe ' kin,
kin nghj cüa doãn vien va ngtii lao dung d giãi quyt hoc báo cáo, phân ánh
kjp th?i vâi ngui có thm quyn xem xét giái quyt.
b. Tuyén truyn, vn4ng doàn vién, ngithi lao dQng th%rc hin tat nghia v
cong dan; ch&p hành chü truong, nghj quy& cüa Dãng, chInh sách, pháp 1u.t cüa
Nba ntróc, các ni quy, quy ch cüa dcn vi; tIch c%rc hçc tp nãng cao trInh dO
chInh trj, van hoá, pháp lut, chuyên môn, nghip vi.
c. Nêu gi..rong v mçi mt dai vài doàn viên và nguYi lao dOng; tIch circ
bão v ch dO, bão v Dáng va th chüc Cong doàn Vit Nam.
d. Dai din nguôi lao dung dai thoai, thucmg h.rcing tp th theo quy djnh
cüa pháp lut.
d. Phát trin doàn viên va xay dirng t chirc cOng doàn vüng manh.
e. Du tranh chang các biu hin vi phm duing iai, chU truclng, nghj
quyt cüa Dãng, chInh sách, pháp 1u.t cüa Nhà nuàc và nghj quy& cüa cong
doàn các cp.
g. Thirc hin cac nhim vi khác do t chirc cong doàn phãn cong.
2. Quyn han
a. Là nguñ dai din theo pháp lut hoc theo u' quyn, bão v quyn và
lçii Ich hcip pháp, chInh dáng cüa doàn viên và ngtrài lao dOng.
b. Duçic thirc hin cac quyn cüa can bO cOng doàn theo quy djnh cüa Dãng,
pháp lut Nhà nucc và các quy djnh cüa Tang Lien doàn Lao dOng Vit Nam.
c. Dtrçc bão dam diu kin hoat dng cong doàn t.i noi lam vic theo quy
djnh cUa pháp lut. Dugc t chüc cong doàn bâo v, giUp d, h trçY khi gp khó
khän trong qua trInh thc hin nhim vi.
d. Duçc dào tao, bai duo'ng nâng cao nghip vi cong tác cong doàn.
d. Dtrc h.thng cac ch dO, chInh sách theo quy djnh cUa Dáng, Nhà nuâc
và to chüc Cong doàn.
e. Can bO cOng doàn không chuyên trách khi có dü diu kiin theo quy djnh
va có nguyen vng, duqc xem xét ru tiên tuyn dirng lam can bO cOng doàn
chuyên trách.
5

Chirongil
NGUYEN TAC vAil THÔNG TO CH(rC CONG DOAN VLT NAM
Diu 6. Nguyen tc t chirc và hot dng
1. Cong doân Vit Nam t chüc và boat dng theo nguyen tc tp trung dan
chü; co quan lãnh dao cong doan các cap do bâu ci 1p ra, thtrc hin tp the lath
dao, cá than phv trách, thiêu phic tüng cia sO, cap duâi phiic tüng cap trên, cá
nhân phiic tñng tO chüc.
2.Cci quan lânh dao cao nht cüa Cong doàn Vit Nam là Dai hi di biu
toan quoc. Ca quan lanh dao cao that cua moi cap cong doan la dai hQl cong
doan cap do. Ca quan lanh dao cua cong doan moi cap gara hai ky dai hpi la ban
chap hành.
3. Nghj quyM cüa cOng doàn các cp duqc thông qua theo cia s và phâi
drqc thi hãnh nghiêm chinh.
Diu 7. H thng t chtrc cOng doàn các cp
Cong doàn Vit Nam là t chüc th6ng nht, Co CáC cp sau day:
1. Cp Trung trong: Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam (sau day gi tat là
Tong Lien doàn).
2. Cp tinh, ngành trung ixong gm: Lien doàn lao dng tinh, thành ph6 trrc
thuc trung uang; Cong doàn nganh trung uang và ti.rong duang.
3. Cp trên trirc tip co sti gm:
a. Lien doàn lao dng huyn, qun, thj xâ, thành ph thuOc tinh (sau day gçi
chung là lien doàn lao dng cap huyn);
b. Cong doàn ngành dja phuang;
c. Cong doàn các khu cong nghip, khu ch xut, khu kinh t khu cong ngh
cao (sau day gçi chung là cong doàn các khu cOng nghip);
d. Cong doàn tng cong ty;
ci. Cong doàn cp trén trijc tip co sr khác.
gm: Cong doàn co sO, nghip doàn co sO (sau day gçi chung
4. Cp co
là Cong doàn co sO).
*
, A
.A
Dieu 8. Dai h9l cong doan cac cap
1. Dai hi cong doãn các c.p có nhim viii:
a. Tang kt tInh hInh thrc hin nghj quyt dai hOi Cong doãn nhim kS' qua;
quyt djnh phuang hu&ng, thim vii thim k5r tOi.
b. Thão 1un, dóng gop kin vn kin cüa dai hi cong doàn cp trên.
c. BAu cü ban ch.p hành cong doàn và bâu cCr dai biu di dir dai hi cong
doàn cap trên.
d. Thông qua Diu l Cong doàn Vit Nam (di vOi Di hOi Cong doàn
Vit Nam).
so

so

•

A
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2. Dai hi cong doàn cac CLp duqc t chüc theo nhim kS' 5 nàm 1 1n.
duói, cong doàncâp trén
Trithng hcip khi có d nghj b&ng van bàn cUa cong doàn
duài cho phü hqp vci nhim
duçic diêu chinh nhim kS' dai hi cüa cong doàn
trén nhung không vl.r9t qua 30 tháng. Dai hOi Cong doàn
k' di hi cOng doan
Vit Nam do Ban Chap hành Tong Lien doàn quyêt djnh.
3. Di hi cong doàn có hai hInh thirc: Dai hi dai biu và dai hOi toàn th
doàn viên.
4. Thành phn dti biu chInh thüc cüa di hi d.i biu gm:
a. Uy vien ban chap hanh ducing nhiçm.
b. Dai biu do cong doàn cp duói bu len.
c. Di biu chi djnh v&i s hrçing khOng qua näm phn tram (5%) tng s
dai biéu chInh thüc duçic triu tip.
5. Di biu d%r di hi phãi duçic dai hi thm tra và biu quyt cong nhn tu
cách dai biêu. Ngu?i dang trong thai gian chap hành các hInh thirc kS' 1ut tir khiên
trách trâ len, ngui bj khâi to, diêu tra, truy to, xét xü hoc dang chap hành bàn an
hInh sr theo quy ctjnh pháp 1ut thI không dü tix cách dai biêu.
6. Doàn Chü tjch Tng Lien doàn huóng dn chi tit Diu nay.
cap

cap

cap

'7

.

'

Diu 9. Hi nghj di biu, hi nghj toàn th cong doàn các cp
1. NMng noi xét thy cn thit và ducic cong doàn cp trên trrc tip dng
thI friu tp hi nghj dai biu hoc hi nghj toàn th. Tnzông hcip không th t chüc
duçic hOi nghj di biu, hi nghj toàn th thI có th t chüc hOi nghj ban chap hành
cOng doàn ma rung sau khi có sr dng cüa cong doàn cp trên trirc tip.
2. Nhim vii cüa hi nghj dai biu, hi nghj toân th cong doàn các c.p
a. Kim dim vic thrc hin nghj quyt dai hi, b sung phucmg hixâng
nhim viii và thông qua chucing trInh, k hoach hot dng cüa Cong doàn.
,

A

-

.

A

a

-

a

b. Bau cu bo sung ban chap hanh va bau dai bieu di dir di hQ1 hoac hcn
ngh di bieu cong doan cap tren (neu co).
a

a

a
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3. Di biu dr hOi nghj dai biu hoc hi nghj toàn th thirc hin theo quy
djnh ti khoân 3, khoàn 4, khoãn 5 Diu 8 Diu 1 nay.
A

A• A•

a

A
Dieu
10. Nguyen tac, hinh thirc bau ctr tai di hçi, hçi ngh cong doan

1. Dai hOi, hôi nghj cong doàn các cp hqp l khi có It nht hai ph.n ba
(2/3) tang s thành viên duçic triu tp tham d%r.
2. HInh thüc bAu cir gm:
a. BO phiu kin thrc hin trong các truang hçip: B.0 ban ch.p hành và các
bâu üy ban kiêm tra và các chüc
chirc danh cüa ban chap hành cong doàn các
bâu cir to truOng, to phó cong doàn vã
danh cüa Uy ban kiêm tra cong doàn các
trên;
các chüc danh can bO cong doànkháe; b.0 di biêu dij di hi cong doân
lay phieu giai thiçu cac tmg Cu vien de dua vao danh sach bau cu...
cap;

cap;

cap
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b. Biu quyt gia tay thirc hin trong các truàng hqp: BAu cac co quan diu
hành, giüp vic dai hii, hôi nghi (doàn chü tjch, doàn thu k, ban thâm tra tu each
dai biêu, ban bâu cr...); thông qua so 1uçng va danh sách bâu ci'r.
3. Ngi.ritrüng cü phãi có s6 phiu bu dat t i qua mt ph.n hai (1/2) so
vói tong so phiêu thu ye va theo nguyen tAc lay tir cao xuông thâp.
4. Doàn Chü tjch Tng Lien doàn huthng dn chi ti& Diu nay.
.1

.

Dieu 11. Ban chap hanh cong doan cac cap
1. Ban chip hành cong doàn cAp nào do dai hi cong doàn cAp do bâu ra.
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a. Ban chap hanh cong doan cap ducn phai duac cong doan cap tren tr'rc
tiep cong nhan.
A

A

b. Tnthng hcip cAn thit, cong doàn cAp trên duqc quyn chi djnh u' viên
ban chAp hành va cac churc danh trong ban chAp hành cong doàn cAp duâi, chi
djnh ban chAp hành lam thai va cac chüc danh trong ban chAp hành lam th&i cong
doàn cAp di.râi. Th&i gian hoat dng cUa ban chAp hành lam thii cong doàn không
qua 12 tháng. Khi có d nghj cüa cong doàn cAp du.thi, cOngdoãn cAp trên có th
dieu chrnh keo dai thai gian hot d9ng cua ban chap hanh lam thcn cho phu hqp
vci k hoach dai hOi cong doàn các cAp, nhung ti da không qua 30 tháng.
2. Doàn viên dà ra khOi t chirc cong doàn, nu tip t1ic cO nguyen vQng
gia nhp COng doàn Vit Nam thI phài có don xin gia nh.p lai to chirc Cong
doan, do cong doan cap tren xem xet ket np li.
3. Slucing u viên ban chAp hành cong doàn cAp nào do dai hi cong doan
cap do quyêt djnh va không vi.rçit so luqng theo quy djnh cüa Doàn Chü tjch Tong
Lien doan. Trtr&ng hcip can tang them so luqng üy viên ban chap hành so vâi so
luxqngd duqc dai hi biêu quyêt thông qua hoc vuqt qua sO hrng theo quy djnh
cua Tong Lien doan, phai lam van ban xin y kien va du9c sr dong y cua cong doan
cAp trên twc tiêp truãc khi tiên hânh, nhi.rng không vi.rcit qua 10%; trli&ng hçp tang
so lirçing üy viên Ban Chap hành Tong Lien doàn, do Ban Chap hành Tong Lien
ctoàn quyêt djnh, nhung không vuqt qua 5%.
4. Khi khuyt u' viên ban chAp hành cong doàn cAp nao, ban chAp hành Cong
doàn cap do bâu bô sung hoc do cong doàn cap trên trrc tiêp chi djnh. So luçing bô
sung trong thim kS' dôi vci Cong doàn cap trên trirc tiêp ço s trô len không vuxo't
qua mt phân hai (1/2), dôi vói cong doàn CO SO khong vuxclt qua hai phân ba (2/3)
so li.rqng u' viên ban chAp hành dä dtrçic dai hi quyêt djnh. Trung hçip can bô
sung vuçlt qua quy djnh trên, phâi dtrçic sir dOng cuia cOng doàn cap trên trirc tiêp.
5. Uy viên ban chAp hành cOng doàn các cAp khi nghi huu, nghi vic ch
nghi huu, thôi vic, chuyén cong tác; Oy viên ban chap hành là can b cong doàn
chuyên trách khi không con là chuyen trách cong doàn, thI duan nhién thôi tham
gia ban chap hành cong doàn cap do và cong doàn cap trên (nêu cO), ke tr thi
diem nghi huu, nghi vic ch? nghi hixu, thOi vic, chuyen cong tác, thôi chuyen
trách cong doàn ghi trong quyêt djnh hoc thông báo cüa Ca quan có thâm quyên.
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6. Uy viên ban chap hành cong doân xin thôi tham gia ban chip hãnh không
thuOc truàng hcp quy djnh tai Khoãn 5, Diu nay phãi lam dan Va gui ban chap
hành cong doàn cüng cap xem xét, thng nhât va dê nghj cOng doàn cap trén xem
xét, quyêt djnh. Uy vien Ban Chip hành Tng Lien doàn do Ban Chap hành Tong
Lien doàn xem xét, quyêt djnh.
7. Nhim vii, quyn han cüa ban chAp hành cong doàn các cap
a. Dai din, bâo v quyn và lqi ich hqp pháp, chInh dáng cüa doàn viên,
ngu&i lao dOng thuc dOi tilcing, pham vi theo phân cap.
b. T chrc thrc hin nghj quy& dai hOi cong doàn cng cap.
c. Thirc hin chü lnrcYng, ngh quyt, quy djnh cüa Dãng và cong doàn cAp trén.
d. Chi dao, kim tra, hithng dn hoat dng &ii vi cong doàn cAp duâi.
d. Quy& djnh thành 1.p, sap nhp, chia tách, hçip nhAt, giãi th& nãng cAp, ha
cap cong doàn cap duói, cong nhn ban chap hành cong doàn cap dtthi.
e. Bu Doan Chü tjch (dii vài Ban ChAp hành Tang Lien doan), bAu ban
thuäng vii (doi vth ban chap hành cOng doân có tü 09 üy viên tth len); bâu các
chüc danh trong ban chap hành, üy ban kiêm tra và chü nhim üy ban kiêrn tra
cong doàn cüng cap.
g. Dào tao, bi di.rOng và tao diu kin cho can bO cong doàn hoat dng;
hu&ng din, giip d, báo v can b cong doàn khi bj xâm phm quyn và li ich
hcrp phap, chInh dáng; ban chap hành cong doãn cap trén dai din, ho trçi, giüp dc
ban chap hành cong doàn co so thixang h.rçing t.p the, thirc hin quyên to chüc và
lãnh dao dInh cong theo quy djnh cüa pháp lut.
h. To chüc chat van và trâ lOi chAt vAn cUa can b, doàn viên cOng doàn tai
cac hi nghj cüa ban chap hành.
i. Djnh k' báo cáo tInh hInh t chüc, hoat dung cong doàn càng cAp voi cAp u'
dãng dông cap (neu co), vOi cOng doàn cap trên và thông báo cho cOng doàn cap duOi.
k. Quãn l tài chInh, tài san và hoat dng kinh t cOng doàn theo quy djnh
cüa Nba nuOc.
7. Ban chAp hành cong doàn các cAp hcp djnh k' 6 tháng 1 lAn; nai không có
ban thuOng vi, ban chap hành h9p 3 tháng 1 lan; hp dOt xuât khi can.
Diu 12. Doàn Chü tjch Ting Lien doàn, ban thuông viii cong doàn các cAp
1. Doàn Chü tjch Tng Lien doàn, ban thuOng vç cong doàn các cAp là co
quanthuOng trrc cüa ban chAp hành, do ban chAp hành cong doàn cüng cap bâu
ra; so krqng khOng qua mOt phãn ba (1/3) tOng so u' viên ban chap hành, gôm có
chü tjch, phó chU tjch và các u' viên.
2. Doàn Chü tjch Tng Lien doàn chuAn bj nOi dung các hOi nghj Ban Chap
hành, tO chüc thirc hiOn các nghj quyêt cüa Ban Chap hành. Doàn Chü tjch Tong
Lien doàn ducic ban hành các nghj quyêt, chi thj, quyêt djnh, chuang trInh, kêt
lun... dé to chüc thrc hin Nghj quyêt Dai hOi Cong doàn Vit Nam, các nghj
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quyt cüa Ban Chp hành Tng Lien doàn; tric tip chi do hoat dng cUa b
may tham m.ru giüp vic tai Co quan Tong Lien doãn và ,các don vj trrc thuOc
Tong Lien doàn; dai din cho doan viên, nglxôi lao dng kiên nghj vi Dáng, Nba
nithc nhng van dé lien quan den ngui lao dng và to chüc Cong doàn.
3. Ban thr?mg vi1 cong doàn cac cp chun bj ni dung các hi nghj ban
chap hành. Ban thuàng vi cong doan các cap dixcic ban hành các kêt lu.n, thông
báo, quyêt dinh va vAn bàn khac dé chi dao thrc hin cac nghj quyêt cüa ban chap
hành; diêu hành các hoat dOng giUa hai k' h9p ban châ hành, báo cáo hoat dung
cüa ban thi.r?mg vi tai hi nghj thi.thng k' cüa ban chap hành; tr%rc tiêp chi dao
hoat dng cüa co quan va don vj trirc thuOc; dai din cho doàn viên và ngui lao
dng tp hcip các kiên nghj dê tham gia vâi c.p üy dáng, hOi dông nhân dan, u'
ban nhãn dan, bO, ngành, hi dông quân trj, hi dong thãnh viên doanh nghip
cüng cap; cü dai din tham gia CáC co quan, to chi'rc có lien quan.
4. Thuing trrc Doàn Chü tjch, ban thithng vi, ban chap hành (noi không
có ban thu?mg vii) cong doàn các cap gôm chti tjch và các phó chü tjch, chi dao,
don doe, kiêm tra vic thrc hin chü truong, nghj quyêt, kêt lun, chuong trinh
cong tác cüa Doàn ChU tjch, ban thuông vii, ban chap hành; giãi quyêt cong vic
thi.r?ing xuyên cüa cong doan cñng cap; quyêt djnh triu t.p vâ chuân bj ni dung
cac hi ngh Doan Chu tch, ban thuong vii, ban chap hanh cong doan cung cap.
ChU tjch là ngtr&i drng dâu ban chip hành có trách thim diêu hành hot dng
cüa Doàn Chü tjch (Tong Lien doãn), ban thràng vii, ban chap hành, là ngix?i dai
din theo pháp lu.t cüa ban chap hành cong doàn cüng cap.
5. Chü tjch cong doãn cp co s& Co th duçic b.0 ccr tai dai hi, hi nghj
Dôitixcing, nguyen tAe, thu tiic bâu cir, thirc hin theo hiiOng
cong doãn cap co
dan cüa Doàn Chü tjch Tong Lien doàn.
so.

6. Bâu bô sung các chüc danh trong ban chap hành Cong doàn các cap
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a. Khi khuyet Thuong trirc Doan Chu tch thi Ban Chap hanh Tong Lien
doànbâubô sung trong s üy viên Doàn Chü tjch; khuyêt üy viên Doàn Chü tjch
thi bau bo sung trong so uy vien Ban Chap hanh theo de ngh cua Doan Chu tch
Tong Lien doàn.
b. Khi khuyt thuing trirc ban thu&ng vii thI bu b sung trong s üy viên
khuyêt üy viên ban thumg vii thI bâu bô sung trong sO üy viên
ban thu?ing
ban chap hành theo quy djnh cüa Doan ChU tch Tong Lien doàn. Trithng hqp can
thiêt, do cong doàn cap trén trrc tiêp chi djnh.
c. Ncii khOng có ban thi.rông vi, khi khuyt chU tjch, phó chü tjch, bAu b
sung trong sO các üy viên ban chap hành.
cOng doãn các cp hQp
7. Doàn Chütjch Tng Lien doAn vA ban thu&ng
djnh k' 2 tháng 1 lan; hpp clOt xuât khi can.
via;

vi
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Chirong III
vA NGHIP DOAN CO S1
CONG DOAN CO
s

va hInh thtrc t chü'c cüa cOng doàn co sir,
Diu 13. Diu kiên thành
nghipdoàncosô'
1. Cong doàn ccx sâ là t chüc ccx sâ cüa Cong doàn Vit Nam, ducxc thành
1p x mOt hoc mt s dcxnvj sü ding lao dung hoat dng hqp pháp, khi có tr 05
doan viên hoc 05 ngui lao dng trô len, có dan tir nguyen gia nhp Cong doàn
Vit Nam.
2. Nghip doàn Ccx so tap hop nhung ngu?ii lao dng tir do hop pháp cüng
ngành, nghê, theo dja bàn hoc theo dan vi sO diing lao dOng, duqc thành 1p khi
có tO 05 doàn vién cong doan hoc 05 ngi.thi lao dng trO len, có don tr nguyen gia
nhp Cong doàn Vit Nam.
3. HInh thurc th chOc cong doàn ccx sO, nghip doàn ccx sO
a. Cong doàn ccx sO, nghip doàn Co sO khOng có tO cong doàn, to nghip
doàn, cong doàn bO phn, nghip doàn bO phn, cong doãn ccx sO thành viên.
b. Cong doan ccx sO, nghip doàn ccx sO có t cong doàn, t nghip doàn.
lap

c. Cong doàn ccx sO, nghip doàn ccx sO có cOng doàn bO phn, nghip
doàn b phn.
d. Cong doàn ccx sO có cong doàn ccx sO thành viên.
4. Doàn Chü tjch Tng Lien doàn hi.rOng dn chi tit Diu nay.
Diu 14. TrInh tip, thu tçic thành lip, giãi th cong doàn co sO, nghip
doàn co sO
1. NguOi lao dng thãnh 1p cong doàn ccx sO, nghip doàn ccx sO
a. Nhüng ncxi chtra có cong doàn ccx sO, nghip doàn ccx sO, nguOi lao dung
tr nguyen 1p ban vn dung thành 1p cOng doan ccx sO, nghip doàn ccx sO (gçi tat
là ban 4n d3ng).
b. Ban vn dung thrc hin tuyên truyn, vn dng, tip than don xin gia
nhp cOng doàn cüa ngu&i lao dung.
c. Khi có dü diêu kin thành 1p cong doàn ccx sO, nghip doàn ccx sO theo
quy djnh, thI ban vn dOng tO chOc dai hi thành 1p cong doàn ccx sO, nghip doàn
ccx sO va däng k' v&i cong doàn cap trên theo phãn cap dOi tirqng tp hop quy djnh
tai Diéu 17 Diêu l nay; cOng doàn cap trén xem xét, cong nhn cong doàn ccx sO,
nghip doàn ccx sO.
d. Hoat dng cüa ban chip hành Cong doàn ccx sO, nghip ctoãn ccx sO &rçxc
tiên hành tO khi có quyêt djnh cOng nhn cüa cong doàn cap trên.
2. Trách thim cOa cong doàn cp trên trong vic thãnh 1p cOng doàn ccx sO,
nghip doàn ccx sO
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a. H trçY ngthi lao dng l.p ban 4n dng.
b. H trçi ban vn dng v nôi dung, phuong thüc tuyên truyn ngu1i lao
dng gia nhp Cong doàn, to chüc dai hOi thành 1p Cong doàn co SO, nghip doàn
Co sO; bâu ban chap hành cong doan Co sO, nghip doàn co sO.
c. Xem xét cOng nhn hoc khOng cong nh.n doàn viên, cong doãn co sO, nghip
doàn Co sO và ban chap hãnh cOng doàn co sO, nghip doãn co sO theo quy djnh.
d. Nhüng noi ngi.rOi lao dng không dü khâ nàng t chüc ban vtn dng
thành 1p cong doàn co sO, nghip doan co sO, cOng doàn cap trên Co tráCh thim
tric tiêp tuyên truyên, vn dng nguOi lao dng gia nh.p cong doàn vâ thirc hin
CáC thu tiic kêt nap doàn viên, thành 1p cOng doàn CO SO, nghip doàn co sO, chi
djnh ban chp hành, üy ban kim tra lam thOi và các chirC danh trong ban Chap
hành, üy ban kim tra lam thOi.
3. Cong doàn Co sO, nghip doãn co sO không dü diu kin tn tai và hoat dng
thI Cong doàn cap trén trrc tiêp xem xét quyêt djnh giái the, chain düt hoat dng.
4. Doàn Chü tjch Tang Lien doàn huóng dn Chi tit Diu nay.
Diu 15. Nhim vy, quyn hn cüa cong doàn co' s&
1. Tuyên truyn, vn dong doàn viên và ngrOi lao dung thirc hin chü
truong, duOng lOi cüa Dâng; chInh sách, pháp lu.t cüa Nhà rnthc, nghia vii cüa
COng dan; CáC Chü truong, nghj quyêt cüa Cong doàn.
2. Dai din, Chãm lo và bâo v quyn, iqi Ich hçp pháp, chInh dáng cUa doàn
viên và nguOi lao dng theo quy djnh cüa pháp lust Nhà nuOc.
3. Giám sat hoc tham gia giám sat thirc hin chInh sách, pháp lust, ni quy,
quy chê, thOa uOc lao dng tp the và các van dê có lien quan den quyên, lçii Ich hqp
pháp, chInh dáng cüa doàn viên vâ nguOi lao dung theo quy djnh cüa pháp lut.
4. Phôi hqp vOi don vi sü dicing lao dngxây drng và thirc hin quy ch dan
chü 0 co sO; chäm lo d0i song vt chat, tinh than, nâng cao trInh d, k5 näng ngh
nghip, câi thin diêu kin lam vic và chäm soc SÜC khOe cho ngisOi lao dQng; to
chüc phong trào thi dua, hoat dng van hóa, xã hOi.
5. T chüc thirc hin nghj quyêt cüa Cong doàn các c.p, ch&p hành Diu l
Cong doàn Vit Nam; to chOc dào tao, bôi di.rng doàn viên và can b cong doàn;
quân 1, si dung tài chInh, tài san cüa cOng doàn theo dung quy djnh; thrc hin
cOng tác phát triên, quãn l2 doàn viên; xây drng cOng doàn Co sO vitng manh; tham
gia xây dirng quan h lao dng hài hOa, On dinh, tiên b tai noi lam viC; xây dmg
Co q,uan, don vj, doanh nghip phát triên ben vOng; tham gia xây drng Dáng, chInh
quyên nhân dan trong sach, v&ng mnh.
6. Doàn Chü tjch Tng Lien doàn huOng dn chi tit v nhim vii, quyn hn
dôi vOi tirng ioai hInh cOng doàn co sO.
Diu 16. Nhim vy, quyn hn cüa nghip doàn co s&
1. Di din cho doàn viên quan h vOi chInh quyn dja phuong và các co quan
chirc nng, chthn lo, báo v quyên và Içi Ich hqp pháp, chInh dang cüa doãn viên;
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tp hçip 2 kin, nguyen vQng cüa doàn viên d tim giãi pháp h trcl, giüp dc hoc
phãn ánh, kiên nghj, dê nghj nguäi có thâm quyên giái quyêt.
2. Tuyên truyn, van dông doàn vien và ngui lao dng thc hin drng 1i,
chü truong cüa Dâng, chInh sách, pháp lut cüa Nhà nuóc và các thim vi cüa to
chrc cOng doàn; hi.ràng dn vic thi hành cac ché d, chInh sách, pháp lut có lien
quan den di song va dieu kin hành nghe cüa ngui lao dng.
3. T chüc phát dung cac phong trào thi dua yêu nuOc; vn dng doàn viên
va ngi.thi lao dng tham gia cac hoat dng van hóa, xã hi, giltp dör nhau trong
nghê nghip, cuc song, dâu tranh phông nglra các t nn xA hi.
4. Phát trin, quãn l doãn viên; xay dimg nghip doàn ca sâ vUng mnh;
tham gia xay d%rng Dâng, chInh quyên nhân dan trong sch, vOng mnh.
5. Quàn 1, sr ding tài chInh, tài san cüa cOng doàn theo quy djnh cüa pháp
luât Nhà rnrâc.
Chiro.ng IV
CONG DOAN CAP TREN Tiuyc 'niEp ca sO
Diu 17. Thm quyn thành Ip và di ttrqng tp hçrp cüa cong doàn
cp trên trrc tip c0 s&
1. Cong doàn cp trên trrc tip ca si t chi'rc theo don vj hành chInh, theo
ngành, nghê, tong cOng ty, tap doàn kinh tê, do lien doàn lao dung tinh, thành phô
hoc cOng doãn nganh trung uong quyét djnh thãnh lap, giãi the, theo huóng dan
cüa Doàn Chü tjch Tong Lien doãn.
2. fMi tucing tp hçTp cUa cong doàn cap trên trrc tiêp co sâ gôm:
a. Lien doàn lao dQng cp huyn tp hçip nguYi lao dOngtheo dja giói hành
chInh cap huyn, trr dôi tuqng tp hqp cUa các cOng doãn cap trén nêu ti các
diem b, c, d, d Khoàn 2, Diêu nay.
b. Cong doàn ngành dja phuang tp hqp ngithi lao dng trong các don vi
sir diing lao dng theo nganh trên dja bàn tinh, thành phô.
c. Cong doãn các khu cong nghip tp hqp ngi.thi lao dng trong cac khu
cong nghip, khu ché xuât, khu kinh tê, khu cong ngh cao.
d. Cong doan tng cong ty, tp doan kinh t, tp hç?p nixài lao dung trong
các doanh nghip thành viên cUa tng cOng ty, tp doàn kinh tê.
d. Cong doãn cp trên trirc tip khác tp hqp ngi.r&i lao dung theo don vl sü
dtng lao dng có cac co quan, don vi trrc thuc, nhu di hçc quOc gia, dai hc
vüng, tOng cic, eq quan bO, Ca quan ngang b, ngành, doàn the cap trung uong...
3. Doân Chü tjch Tng Lien doàn hu&ng dn chi tit Diu nay.
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Diu 18. Nhim vi, quyn hn cüa cong doàn cp trên trip tip co s&
1. Cong doãn cp trên trrc tip ccx sà có các thim vi, quyn hn chü yu sau:
a. Dai din, chãm lo và bão v quyn, lçii Ich hçip pháp, chInh dáng cüa
doàn viên và ngi.thi lao dng theo quy djnh cüa pháp lut.
b. Huóng dan, h trcx ban chip hành cong doàn ccx sO', nghip doàn ccx sO' v
nghip vii, k5 näng, phucxng pháp, ni dung to chrc thirc hin nhim vii, các chñ
trirong, nghj quyêt cüa cong doàn; tuyên truyên, vn dng doãn viên và ngui lao
dng thirc hin chü truong, ththng li cüa Dâng, chinh sách, pháp 1ut cUa Nba
nuàc, nghia vi cüa cong dan và ngtthi lao dng.
c. Huóng dn, h trçx cong doàn ccx sO' hoc dai din cho doàn viên vâ ngi.rO'i
lao dng to chüc dOi thoai, thuang lixcxng t.p the theo quy djnh cüa pháp lut.
d. Chi dao phát trin và quãn l doàn viên, thãnh 1p cong doàn ccx sO',
nghip doân ccx sO'; vn dung, h trçl thành l.p cong doàn ccx sO', nghip doàn ccx
sO'; tp huân k nàng, nghip vii cho can b cOng doán ccx sO', nghip doàn ccx sO';
dánh giá, xêp loai to chüc cong doàn hang näm.
ci T chüc các phong trào thi dua yêu ni.râc trong doàn viên và ngiiO'i lao
dng; tham gia vói chmnh quyn, chuyên mon dng cp các giâi pháp phát trin
kinh t - xã hi O' dja phrning, dcxn vi, doanh nghip; tham gia xây dirng Dãng,
chInh quyn nhãn dan trong sach, vrng m?nh.
e. Chü dung hoc phi hcxp vói các ccx quan quàn lb" nhà nrâc kiêm tra,
thanh tra, giám sat vic thirc hin cac chê dO, chInh sách cüa ngirO'i lao dng;
tham gia giái quyêt khiêu nai, to cáo, tranh chap lao dng.
g. Xây d1mg và t chüc thrc hin quy ch phi hçxp giita các cong doàn
cap trén trong vic chi dao hoat dQng cüa Cong doàn ccx sO', nghip doàn ccx sO'.
h. Quãn l va sO' dung tài chinh, tâi san cong doàn theo quy djnh cüa pháp
luât Nhà nithc.
i. Thc hin ch dO thông tin, báo cáo theo quy djnh.
k. Thrc hin cac nhim vii va quyn han khác.
2. Doàn Chü tjch Tng Lien doàn hu&ng dn chi tit di vói tO'ng loai hInh
cong doàn cap trên trrc tiêp ccx sO'.
Chtwng V
LIEN DOAN LAO DQNG TIMI, THANH PHO,
CONG DOAN NGANH TRUNG UNG vA TUNG DIfONG
Diu 19. Lien doàn lao dng tinh, thành ph
1. Lien doàn lao dông tinh, thành ph t chüc theo dcxn vj hành chInh tinh,
thành ph trrc thuOc trung ucxng, do Doán Chü tjch T6ng Lien doàn quyt djnh
thành 1p hoc giái the phü hçxp vâi quy djnh cüa pháp lust.
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2. Di tuçxng tap hop cüa lien doàn lao dng tinh, thành ph là doàn viên,
nguii lao dông tren dja bàn. Doàn Chü tjch Tong Lien doàn hi.râng dan vic t.p hop
doàn vien, ngiixi lao dOng trong trtrmg hçxp don vj sCr diing lao dOng có cong ty con,
chi nhánh doanh nghiêp, phãn hiêu tru&ng... dja bàn tinh, thành phô khác.
a

3. Lien doàn lao dung tinh, thành ph quyt djnh thành 1p và chi dao trrc
tiêp cac lien doàn Lao dOng cap huyn, Cong doàn ngành dja phucing, cong doàn các
khu cong nghip, cong doàn tng cOng ty (thuc tinh, thành phO) và cong doàn ccx sâ
trong cac don vi sr d%lng lao dng truc thuc bO, ban, ngành trung ucmg không có
cong doàn ngành trung uong hoc cong doàn cap trén trirc tiêp ccx s& khác.
4. Nhim vi, quyn han
a, Tuyên truyn duang hM, chü truong cüaDàng, chInh sách, pháp lust cüa
Nhà nuâc và nhim vii cüa to chüc cong doàn. To chüc th%rc hin các chi thj, nghj
quy&, chi dao cüa TOng Lien doàn va nghj quy& dai hi cong doàn tinh, thành
ph; trin khai thirc hiên cac chü trucmg, nghj quyêt cüa Dâng, chInh sách, pháp
lut cüa Nhà nithc; chü truong, ke hoach phát triên kinh tê - xà hOi, an ninh, quOc
phOng dja phiwng.
a

b. Dai diên, chäm lo và bâo v cac quyn va lçxi Ich hçxp pháp, chInhdang
cUa doàn viên, nguYi Lao dng trén dja bàn.
dãng, ccx quan nha nuxc tinh, thành ph v các chü
- Tham gia vói cp
tnrong, kê hoach phát triên kinh t - xã hi và các van dê có lien quan den dai
sOng, vic lam va ctiêu kin lam vic cüa ngu&i lao dông trên dja bàn; tO chirc
phong trào thi dua yêu nuac và các hoat dOng xã hOi.
ur

- Nghien ciru tham gia xây dung pháp lut, các ch d, chInh sách lao dung,
tiên luong, an toàn, v sinh lao dung, bâo hiêm xã hi, bâo hiêm yté và các chê dO,
chInh sách khác có lien quan dn nguYi lao dOng; tham gia cài cách hành chinh,
phông chng tham nhUng, lAng phI, tiêu circ; tham gia xây drng Dàng, chInh
quyên nhân dan trong sach, vUng manh.
c. ChU dng hoc ph6i hop vài cac ccx quan chirc nng thanh tra, kim tra,
giám sat vic thirc hin cac ch dO, chInh sách, pháp lut có lien quan den quyên,
lçii Ich hop pháp, chInh dáng cüa doàn viên, nguai lao dng trong các don vj sCr
ding lao dOng; hu&ng dn và chi dao giái quy& tranh chap lao dOng, tham gia diêu
tra tai nan lao dng, bnh ngh nghip trong các doanh nghip trên dja bàn.
d. Chi do lien doàn lao dOng cp huyn, cong doàn ngành dja phi.rong, cOng
doàn các khu cOng nghip, cong doàn tOng cong ty trrc thuOc và cOng doàn cap
trén trrc tiêp ccx khac thrc hin nhim vii theo quy djnh.
sa

d. Phi hop hixóng dn, chi dao các cong doàn ccx sâ tlVc thuOc cong doàn
ngAnh trung uang vA cong doàn cp trên khác dóng trên dja bàn các boat dOng theo
ngành, nghê; triên khai thrc hin các chi thj, nghj quyét cüa Dâng, chInh sách,
pháp lut cüa Nha nuOc, chü tri.rong, ké hoach phát triên kinh te - xA hOi, an ninh,
quc phông dja phixcxng.
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ngu?ii lao dng h9c tp nâng cao trInh d chuyên
e. VQ*n dung doàn vien
k5 nàng nghê nghip; quãn 1' Va to
mOn, kiên thüc pháp luât, rén 1uyn tác phong
chirc cac hoat dng van hoá, th diic th thao, cac co sâ van hoá cong nhãn, các co sâ
cac trung tam tr van - h trci nguii lao
giáo dc nghe nghip, giói thiu vic lam
dng cüa cOng doàn theo quy djnh cüa Nhà nuOc và to chi'rc Cong doàn.
va

va

va

g. Thirc hin quy hoch, quàn l, dào tao, bi dung can bO và th%rc hin
chmh sach doi voi can bo duqc phan cap quan ly; phoi hçirp voi cap uy cap huyn
va tirong di.rong trong vic sp xêp; b trI, d bat can b theo phân
h. HuOng dan, chi do dai hi, hi nghj cong doàn c.p duâi; phát trin doàn
viên, quãn l doàn viên; dánh giá, xp loai tO chi.'rc cong doàn hang näm theo
hithng dn cüa Doàn Chü tjch Tong Lien doàn.
r

P

A

,

A

P

9

A

cap.

i. Thirc hin cong tac di ngoi theo quy djnh cüa Doàn Chü tjch Tng Lien doàn.
k. Quãn l2 và sCr diving tài chInh, tài san
theo quy dnh cüa pháp lut Nhà nuâc.

va

hoat dng kinh t cüa cOng doàn

*

Dieu 20. Cong doan nganh trung irong
1. Cong doàn nga.nh trung uong t6 chc theo ngânh, ngh& có pham vi toàn
quc do Doàn Chü tjch Tng Lien doàn quy& djnh thành 1p hoc giâi th phü hp
vi d.c dim cüa ngành, ngh.
2. Di tucmg t.p hçrp cüa cong doàn ngành trung uong là doàn viên, nguôi
lao dng trong các. don vi si:r diving lao dng thuc ngành. Trung hcp trong mt b
có nhieu cong doàn ngành trung uong, cong doàn tong cOng ty trrc thuc TOng
Lien doàn, thirc hin theo huàng dn cüa Doàn Chü tjch Tong Lien doàn.
giâi th& trirc tip quàn
3. Cong doàn ngãnh trung ixong quy& djth thãnh
l, chi do hoat dng cüa cong doàn tng cOng ty, t.p doàn, cOng doàn cp trên
trrc tip Co sâ khac và cong doàn co sâ thuc ngàrih theo quy djnh.
lap,

4. Nhim vi, quyên han
a. Tuyên truyn duxng 16i, chU tnrong cüa Dãng, chInh sách, pháp lut cUa
Nhâ nuic và thim vi cüa t chirc COng doàn. Trin khai thrc hin các chü truong,
nghj quyt cüa cong doàn ctp trén và nghj quyt dai hOi cong doàn cüng cp dn các
t chirc Cong doàn, doãn viên và ngithi lao dng thuc pham vi quãn l.
b. Dai din, chãm lo, bâo v quyn và lqi Ich hçip pháp, chInh dang cüa doàn
vien, ngixii lao dng thuc ngành; dai din nguii lao dOng thixong lucng, k thoà
uâc lao dung tp th ngành.
c. Tham gia quán l nhà nuOc, quân l kinh t - xâ hi:
- Nghien ci.ru tham gia vâi b, ngânh v chin luqc phát trin cüa ngành, g.n
dirng, dào tao, bôi du0ng di ngü cOng nhân lao dng trong ngành.
vOi vic
xay

- Nghiên c'.'ru tham gia xây drng pháp lut, các ch dO, chInh sách lao dOng,
các ch dO,
tin lucmg, an toàn, v sinh lao dng, báo hiêm xâ hOi, báo him y t
va
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chInh sách khac có lien quan dn ngu?i lao dng cüng ngãnh, ngh; tham gia cái
each hành chInh, phông chng tham nhcing, lang phi, tiêu c1rc.
- Ph6i hqp vài cci quan quàn 1 nhà nuóc và cong doàn cac cp kim tra,
lçii
giám sat viêc thirc hiên ch do, chInh sách, pháp 1u.t lien quan den quyên
Ich cüa doàn viên nguii lao dQng thuOc ngành; tham gia các hi dông cüa ngành
dé giãi quyt cac vn d lien quan dn doàn viên va nglri lao dng; kiên nghj v&i
cci quan nha nuâc süa dii, b sung và giâi quyt nhUng ch d, chinh sách ngành,
nghe dáp i.rng yêu cAu phát trin ngành.
có lien quan
- Phi hcip vói Cci quan quân 1 nhà nix&c và cong doàn các
huàng dan, t chüc cac phong trào thi dua yêu nuâc và các hoat dung xã hOi phü
hcip vói d.c dim ngành.
Va

va

cap

d. 'Nghién ciu, d xut vói Doãn Chü tjch Tng Lien doàn v mO hInh to
chüc, chirc nAng, nhim vi cüa mi cp thuc cong doàn ngành; hu&ng dn chi dao
dai hOi cOng doàn cp di.rài; thuc hin quy hoach, quãn 1, dào tao, bôi dung can
b vâ thirc hin chInh sách can bO theo phãn c.p.
S

S

A

d. Hircmg dan, chi dao cong ctoan cap di.rcn:
- Trin khai cac chi thj, nghj quy& cüa Dâng, Cong doàn c.p trên và nghj
quyêt dai hi cOng doàn ngành trung ucxng.
- Dai din, chàm lo, bão v quyn và lçci Ich hcTp pháp, chInh dáng cüa doàn
viên, ngithi lao dng; thucmg luqng, k thoá uâc lao dng tp the.
- Tuyén truyn, ph bin chInh sách, pháp lust lien quan dn doàn viên và
ngi.rài lao dng, vn dng doãn viên, ngithi lao 4ng nãng cao trInh dO, ngh nghip;
th chüc phong trao thi dua yeu nuOc va các hoat dng xä hOi phü hçip vci dc diem
ngãnh; tham gia xây drng Dãng, chInh quyén than dan trong sach, virng m?nh.
e. Chü dOng phi hçip vâi cac lien doàn lao dng tinh, thành ph xây dirng
quy chê phôi hcip chi ctao, huâng dn cOng doàn ngânh dja phucing th1rc hin cac
nOi dung ye chê dO, chInh sách lao dOng ngãnh; tuyên truyén, giáo dic truyén
thng ngãnh; phucing huâng nhim vi phát trin ngành; thành l.p cOng doãn trong
các doanh nghip ngoài khu virc nha nuóc cüng ngành; phi hqp chi dao các cong
doàn trrc thuOc cong doàn ngành dóng trén dja bàn tinh, thành phô t chirc các
hoat dng thirc hin nhim vii kinh té - xA hOi cUa dja phucing; chãm lo lqi ich, báo
vç quyen lqi hqp phap, chrnh dang cua doan vien, ngucn lao dcng, gop phan xay
dirng quan h lao dOng hài hàa, n djnh, tiên bO tai doanh nghip.
A

7

I

A

S

A

5

l.

A

A

g. Chi dao phàt trin doàn vien, quán 1 doàn vien, vn dOng thành l.p cong
doàn cci sâ trong cac doanh nghip cüng ngành. Dánh giá, xep loai t chc cong
doàn hang näm theo hithng dn cüa Doàn ChU tjch Tong Lien doàn.
.

7

5

5

A

A

S

h. Thrc hiçn cong tac doi ngoi theo quy dnh cua Doan Chu tich Tong Lien doan.
i. Quàn 1 và sCr diving tài chInh, tài san và hoat dOng kinh t cüa cong doàn
nuâc.
theo quy djnh cüa pháp 1u,t
A

.

A

Nba
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Diu 21. Cong doan trong Quân di nhân dan Vit Nam
1. Cong doàn trong Quân di nhân dan Vit Nam là cong doàn ngành trung
uong thuc h thông t chic Cong doàn Vit Nam.
2. Cong doàn trong Quân di nhân dan Vit Nam t.p hp nhüng can b, Cong
nhãn vien chrc quôc phông, ngi.thi lao dng dang lam vic, hr&ng ltrang trong các
doanh nghip, don vj cc sä trong Quãn dOi nhân dan Vit Nam.
3. T chüc và hoat dQng cong doàn trong Quân dOi nhân dan Vit Nam do
Doàn Chü tjch Tong Lien doàn quy djnh sau khi thông nht vâi co quan có thrn
quyén cüa BO Qu6c phông trên nguyen tc báo dam dung các quy djnh cUa Lu.t
Cong doàn, Diu l Cong doàn Vit Nam.
Diu 22. Cong doàn Cong an nhân dan Vit Nam
1. Cong doàn Cong an nhân dan Vit Nam (sau day gi tt là COng doàn
Cong an nhân dan) là cong doàn ngành trung i.wng thuOc h thông to chüc cüa
Cong doàn Vit Nam.
2. Cong doàn Cong an nhân dan tp hcip can bO, cong nhân, viên chüc, lao
dQng dang lam vic, hu&ng li.rong trong cac doanh nghip, co quan, don vi khoa
hoc - k thut, sir nghip và phic vi trong Cong an nhân dan.
3. T chüc và hoat dOng cüa Cong doàn Cong an nhân dan do Doàn ChU tjch
Tng Lien doàn quy djnh sau khi th6ng nht vói co quan có thm quyn cña B
Cong an trén nguyen t,c bâo dam dung các quy djnh cüa Lut Cong doàn, Diu l
Cong doàn Vit Nam.
Chirong VI
TONG LIEN DOAN LAO BONG VIT NAM
Diu 23. Nhim vi, quyn hn cüa Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam
1. Quyt djnh chi.ro'ng trInh, ni dung hoat dng cña Cong doàn nh&m thirc
hin nghj quyt Dai hi Cong doàn Vit Nam và các nghj quyêt cüa Dang Cong
san Vi@ Nam; chi dao và hithng dn hoat dng cña các cap cong doàn. Tuyên
truyên &thng lOi, chü tnxang cüa Dàng, chInh sách, pháp 1ut cüa Nha nithc và
nhim vii cüa to churn cong cloàn. Chi dao Cong tác nghiên curu 1 lu.n cong doàn,
thng kt thirc tin v giai cp Cong nhân và hoat dng cong doàn.
2. Tham gia quãn 1 nhà nuâc, quán l kinh t - xâ hci; tham gia xây drng
chInh sách, pháp lut và tham gia kiêm tra, thanh tra, giám sat thrc hin ch d,
chinh sách, pháp lut ye kinh té - xã hi, lao dng, vic lam, tin hrcmg, báo him
xâ hi, bão him y t, an toàn, v sinh lao dng và chInh sách, pháp 1ut khác có
lien quan den ngixäi lao dng và to churc cong doàn, quyên, nghia vii cUa ngu&i
lao dng theo quy djnh cüa pháp lut; t chüc, quán l cong tác nghiên ciru khoa
hçc v lao dOng, cong doàn, an toàn, v sinh lao dOng; tham gia các u ban, hOi
dOng, ban chi dto quOc gia ye các van dé có lien quan den ngu?Yi lao dng.
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3. Phi hcip vâi các co quan cüa Dáng, Co quan cüa Nhà nuàc, doanh
nghip, trong vic bi duang nâng cao trInh d van boa, chInh trj, chuyên môn,
nghê nghip cho doan vien và ngui lao dng dap üng yêu câu cong nghip hoá,
hiên clai hoá dat nuâc. Phôi hop vói co quan quãn 1 nhà nuâc, M.t tr.n To quôc
Vit Nam và các doàn the ô trung ucmg t chirc các phong trào thi dua yêu nrncc,
tién hãnh giám sat, phãn bin xA hi va các hoat dng xã hOi trong doàn vién và
ngithi lao dng.
4. Quyt djnh phucing hu&ng, bin pháp v cong tác t chi.'rc, can b; xây
dirng co cau to chüc ho may, tiêu chuân chüc danh can bO cong doàn; quy hoach,
dào tao, bi duo'ng, quàn l, bô trI, sü ding và thirc hin chInh sách dôi vói can b
chuyên trách cong doàn theo phân cap quãn l.
5. Hiiâng dan, chi dao các hoat dng dai din, chäm 10, bão v doàn viên và
nguôi lao dng, các phong trao thi dua yêu nuóc và hoat dng vn hoá, the thao, du
ljch cüa cong doãn các cap.
6.Mâ rng quan h hop tác quc t v&i các t chüc cong doãn các rnthc, các t
chüc quôc tê theo du&ng lôi, chInh sách d6i ngoi cüa Dãng và Nha niiic.
7. Thrc hin quyn, trách thim quân l, si'r ding tài san; hucng dan, chi
dao cong tác quãn l' tài chInh, tài san và các hoat dng kinh té cOng doàn; thông
qua quyêt toán, dir toán tâi chInh cong doàn hng nãm theo quy djnh cüa pháp lu.t
Nhà nuOc.
Chtwng VII
CONG TAC N CONG
Diu 24. Cong tác nü cong
Cong tác ni cong là nhim vi cüa ban chp hành cong doan mi cap,
nhàm phát huy vai trô và dam báo quyên, lçi Ich hop pháp, chInh dáng cüa lao
dng nU theo quy djnh cüa pháp lut.
-

A

A

Dieu 25. Ban nir cong cong doan
1. Ban n cong cong doàn có thim vii tham mu'u giüp ban chp hành cong
doàn cüng cap: Tham gia xay drng và thrc hin cac chê d, chInh sách, pháp lut
lien quan den lao dung n; ye giâi, bInh dang giâi, vi sir phát trién cüa plw n;
cong tác can b nU, dan so, sirc khOe sinh san; cong tác gia dInh, tré em; to chüc
cac phong trào trong nt doãn viên cOng doàn; dai din tham gia giâi quyêt các van
dê có lien quan trirc tiêp den lao dng nü và tré em; thirc hin lông ghep cac hot
dng cüa hi phv n vi boat dng nU cong cong doãn.
2. Khi có dü diu kin theo quy djnh cüa Doàn Chü tjch Tng Lien doàn,
Tong Lien doàn, lien doãn lao dng tinh, thành phô, cong doàn ngành Trung uong
va tl.rang duong duqc thành lip, chi dao ban ni cong (ban nghip vi) và bô trI can
b lam cOng tác n cOng.
3. Ban chap hãnh cong doàn cp trên trrc tip co sà, cong doàn co Sâ duqc
thành 1p và chi dao hoat dung ban nU cOng quãn chüng.
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Chlrffng VIII
TAI CH!NH VA TAI SAN CONG DOAN
.A

.

A

-

Then 26. Tai chinh cong ttoan

1. Cong doàn thxc hin quãn 1, sü dmg tài chInh theo quy djnh cüa pháp lut.
Tài chInh cüa cOng doàn gôm các nguôn thu sau day:
a. Doàn phI cOng doàn do doàn vien dóng hng tháng bang mt phân tram
(1%) tiên hang.
b. Kinh phi cong doàn do dcm vl sir dicing lao dOng dóng theo quy djnh cüa
pháp lust.
c. Ngân sách nhà nixóc cp h trçl.
d. Các ngun thu khác: Thu tü hoat dng kinh th cüa cong doàn, các boat
dng vAn hóa, the thao; các dê tài, dé an do Nhà nuóc giao; tr vin trçi, tài trq cüa
các to chüc, cá nhân trong nuàc va nuâc ngoài.
2. Tài chInh cOng doàn dung d chi các khoán sau day:
_z

A

.

. -

- .

9

a. Tuyen truyen, pho bien, giao diic ducing loi, chu tnwng, chrnh sach cua
Dâng, pháp lu.t cüa Nhà nuâc; nâng cao trmnh dO chuyên môn, k5 nAng nghê
nghip cho ngix&i lao dng.
b. T chirc boat dQng dai din, bâo v quyn, lqi Ich hcp pháp, chInh dang
cüa doãn viên, ngrYi lao dng.
c. Phát trin doàn vien cong doàn, thành l.p cOng doàn Co sâ, nghip doàn
Co so, xay drng to chixc cong doan virng manh.
9

A

A

fl

S

-

d. T chirc phong trào thi dua do cOng doàn phát dOng.
d. Dào tao, bi duö'ng can bO cong doàn; dao t.o, bi dung nguñ lao dng
ru tü tao nguOn can bO cho Dãng, Nhà nixâc và to chc Cong doàn.
e. To chüc hoat dng vAn hóa, th thao, du ljch cho ng.ri lao dOng.
g. Du tu xay drng các thit ch cüa cOng doàn d phic vi doàn viên cong
doàn và ngui lao dng.
h. T chüc hoat dng v giâi và bInh ding giói.
i. Tham hOi, trçl cp doàn vién cOng doãn và ngtx&i lao dng khi m dau, thai
san, ho?n nn, khó khan; to chüc hoat dng chAm lo khác cho ngithi lao dng.
k. DOng viên, khen thu&ng ngu?Yi lao dOng, con cüa nguôi lao dông có thành
tIch trong hc t.p, cOng tác.
trách thim can bO
1. TrA luong can bO cong doàn chuyen trách, phii
cOng doàn không chuyên trách.
m. Chi hoat dOng cüa bO may cong doân các cAp.
n. Các nhiêm vu chi khác.
cap
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3. Quãn l tài chInh cOng doàn
a. Tài chInh cong doãn duçic quàn 1 theo nguyen tc tp trung dan chü,
cong khai, minh bach. Tkrc hin phân cap quân l, gän quyên han vói trách nhim
cüa cOng doàn các cap.
b. Ban chap hanh, Doan Chu tich, ban thi.wng vii cong doan cac cap co
nhiêm vi quãn 1 tài chinh theo dung quy djnh cüa pháp 1ut Nba nuóc.
Dieu 27. Tai san cua Cong doan
1. Tài san thrcic hInh thành tir ngun dóng gop cüa doàn viên cong doàn, tü
nguôn von cüa cong doàn; tài san do Nhà nuóc chuyên giao quyên sâ hUu cho
cong doàn và các ngun khác phü hçip v&i quy djnh cüa pháp lut.
2. Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam thirc hin quyên, trách nhim quán
l, sü ding tài san theo quy djnh cUa pháp lut.
3. Cong doàn các cAp duc Tng Lien doàn giao nhim v'i quân l, sr dng
các tài san; chju trách nhim truóc TOng Lien doàn và truâc pháp lu.t ye vic sü
ding, quãn 1 các tài san do.
'
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Chiwng IX
CONG TAC IUEM TRA, GIAM SAT CONG DOAN
vA U BAN KIEM TRA CONG DOAN cAc CAP
Diu 28. Cong tác kim tra, giám sat
Kiêm tra, giám sat cUa cong doan là nhim vv cüa ban chap hành cOng doàn
mi cap, nhm dam bâo thirc hin Diu 1, nghj quyt và các quy djnh cüa to chirc
cong doàn. Mi cap cong doan phâi t chrc, tiên hành kiém tra, giám sat ?i cAp
mInh và chju sir kim tra, giám sat cüa cong doàn cap trén.
•1

Dieu 29. Uy ban kiem tra cong doàn
1. U ban kim tra là c quan kim tra, giám sat cüa cong doàn do ban
chap hành cong doàn cüng cAp bâu ra va phâi duçic cOng doàn cAp trên trirc tiêp
cOng nhn.
2. U' ban kim tra cOng doàn các cAp lam vic theo nguyen tac t.p trung
dan chü, chju sir lânh dao cüa ban chAp hành cong doãn cung cAp và huàng dn,
chi dao cüa u' ban kiêm tra cong doàn cap trên. Uy ban kiém tra Cong doàn chju
trách nhim trux9c ban chap hãnh cOng doàn cüng cap ye kt qua kiêm tra, giám
sat do üy ban kiêm tra cong doàn t chüc thijc hin.
3. S hrcmg u viên u' ban kim tra do ban chAp hành cong doàn càng cAp
quyêt djnh, gm mt s u' vien trong ban chAp hành và mt so uS' viên ngoài ban
chAp hành; s6 luçmg u5' viên ban chAp hành cOng doàn cüng cAp tham gia üy ban
kim tra khOng vuqt qua mOt phAn ba (1/3) tng so u5' viên uS' ban hem tra.
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4. Nguyen tc, th l và hInh thtrc bu cir u ban kim tra, chü nhim, phó
chü nhiêm u' ban kim tra nhu b.0 ci'r ban chap hành và các chüc danh trong ban
chap hành cong doan, trong dió:
a. Chü thim üy ban kim tra cong doàn cp nào, do ban chp hành cong
doàn cap do bâu, phó chü nhiêm üy ban kim tra do üy ban kiêm tra bâu.
b. Cong doàn Co s, nghip doàn co sâ có duói 30 doàn viên thI cCr 01 u'
viên ban chap hành cong doàn lam cong tác kim tra.
5. Khi mâi thành
chia tách, sap nhp, nâng cp t chüc cong doàn,
cong doãn cp trên trrc tip chi djnh uS' ban kim tra và các chüc danh trong u5'
ban kim tra lam thai.
lap,

6. Nhim k5' cüa uS' ban kim tra cong doàn theo thim k5' cüa ban ch.p
hanh cong doan cung cap.
A

7. US' viên uS' ban kim tra công doan các c.p khi nghi htru, nghi vic ch&
nghi hru, thôi vic, thôi không là can b cong doàn chuyên trách hoc chuyn
cong tác den don vj khác ma khOng thuc co cau tham gia üy ban kiêm tra cOng
doàn thi di.rcing nhiên thôi üy viên u5' ban kiêm tra cOng doàn, kê t1r thai diem
nghi hu'u, nghi vic ch& nghi huu, thôi vic, thOi không là can bO cong doàn
chuyên trách hoc chuyn cong tác ghi trong quyêt djnh hoc thông báo cüa co
quan cO thm quyn.
8. Khi khuyt Uy viên Uy ban kim tra cong doàn c&p nào, ban chp hành
cOng doàn cp do b.0 b sung hoc do cong doàn c..p trén trrc tip chi djnh.
Diu 30. Nhim vij cüa u5' ban kim tra cOng doàn các cp
1.Kim tra, giám sat vic chip hành Diu l Cong doàn Vit Nam di vói
to chixc cong doan cung cap va cap durn.
2. Kim tra, giám sat và kin nghj xCr lS' kjp thai khi t chüc, can bO, doàn
vien cong doàn cüng cap và cap dixâi cO dâu hiu vi phm Diêu l Cong doàn
Vit Nam, nghj quyêt, chi thj và các quy djnh cüa cong doàn.
3. Kim tra, giám sat vic thu, phân phi, quân iS', sir ding tâi chInh, tãi san,
hoat dung kinh t cüa cong doàn cüng cap và cong doàn cp dtrôi theo quy djnh
cüa pháp 1ut và cüa Tng Lien doàn.
4. Giám sat t chrc cOng doàn, üy viên ban chp hành, can bQ cong doan
cung cap va cap ducri ye thrc hiçn Dieu lç, ngh quyet, chi th1, quyet dnh va cac
quy djnh, quy chê cüa t chüc cOng doàn và quy djnh cüa Dãng, Nhà nuàc.
I
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5. Tham mini, xü iS' k5r 1ut t chüc cOng doàn, can b, doàn viên cong
doàn cüng cp và cap duói khi có vi phm theo quy djnh.
6. Giâi quy& cac khiu nai, th cáo thuôc thm quy&n giâi quyt cüa t chirc
cong doàn; tham gia vói các co quan chüc n.ng nhà nithc và ngu&i sir diing lao
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dung giài quy& khiu ni, t cáo cüa doàn vién, ngu?ñ lao dung theo quy djnh cüa
pháp 1ut.
7. T chi'rc bi duOng, huâng dn nghip vi cong tác kim tra, giám sat cUa
cong doàn dôi vói u' viên u' ban kim tra cOng doàn cüng cap và cap duài.
Diu 31. Quyn cüa u ban kim tra cong doàn các cp
1. Uy ban kim tra cOng doàn có quyn kim tra, giám sat t chi.c cong
doàn, üy vién ban chap hành cOng doan, can b cong doàn, doàn vién cong doàn
cüng cap và cp duói v th%rc hin Diu l, nghj quyêt và các quy dijnh cüa to
chüc cOng doàn, quy djnh cüa Dãng, Nhà nuóc.
2. Uy ban kim tra cOng doan dirçic xem xét, quyt djnh xcr l k lust can
b, doàn viên cong doàn khi có vi pham theo thâm quyên quy djnh xü 1 k lu.t
trong to chirc cong doán.
3. U viên u ban kim tra cOng doàn thrçic h9c t.p, bM duOng, nang cao
nghip vi ye cong tác kirn tra, giám sat cong doàn; ducic mtii dir các hOi nghj
cüa ban chip hành và dai hi, hi nghj cong doàn cüng cap.
4. Báo cáo vfi ban ch.p hành cOng doàn cüng cp v hoat dng kim tra,
giám sat cong doàn và d xut cac ni dung, chuang trInh cOng tác cüa u' ban
kiêm tra cong doàn trong các hi nghj thuàng kS' cüa ban chap hành cong doàn.
5. Yêu cu t chüc cong doàn và ngu&i chju trách thim cüa t chirc cong
doàn, can b cOng doàn, doàn viên cong doàn duçic kiêm tra, giám sat có trách
nhiêm báo cáo, cung cap các tài lieu cho cong tác kiêm tra, giám sat và trá Ru
nhfing vn d lien quan dn nOi dung kim tra, giám sat.
6. Báo cáo kt 1uin kim tra, giám sat và d xut các hlnh thüc xir 1 vi ecu
quan thu?mg trrc cüa ban chip hành cOng doán cing cap. NhUng kiên nghj cüa ur
ban kiêm tra cOng doàn không cttrqc ecu quan thuàng triIc ban chap hành cOng doàn
cUng cp giái quyt, thI u ban kim tra cong doàn có quyn báo cáo vói ban chp
hành cong doàn cüng c.p va báo cáo len u' ban kiêm tra cong doãn cap trên.
7. Uy ban kim tra cOng doàn cp co s& và cp trén trirc tip co sâ duçuc si.'r
dung con du cüa ban chAp hành cOng doàn cüng cap. Uy ban Kiêm tra Tong
Lien doàn và üy ban kiêm tra lien doàn lao dng tinh, thành phô, cong doàn
ngành trung ucrng duçic sü diing con dâu riêng, theo quy djnh cüa Doàn Chü tjch
TOng Lien doàn.
ChtrorngX
KHEN THIJ1NG - KY LUAT
Diu 32. Khen thu*ng
T chüc cong doàn, can b cOng doàn, doàn viên cong doàn, nhUng tp
the và Ca nhân có thành tIch duçic xét khen thuung theo quy djnh cüa Tong
Lien doàn.
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Dieu
33. Ky 1ut

1. To chic cong doàn, can b cong doãn, doãn viên cong doàn vi ph.m
Diêu 1, nghj quyt và cac quy djnh cüa TOng Lien doàn, thI tiy theo mirc d s
bj xCr 1 k 1ut Cong minh, chInh xác và kjp th?i.
2. HInh thüc xü 1 k' 1u.t
DM vài t chCrc cong doàn, tp th ban ch.p hành, ban thithng vii, üy
ban kiem tra cong doan cac cap: khien trach, canh cao, giai tan.
b. Di vói can b Cong doàn: Khin trách, cãnh cáo, cách chüc, khai tth.
c. D6i vói doàn vién cong doàn: khin trách, cãnh cáo, khai trr.
3. Thm quyn và thU tic xU 1 k' 1ut trong t chirc cong doàn cac
thi1c hin theo quy dlnh cUa Doàn ChU tjch Tang Lien doàn.

cap,

ChirnXI
CHAP HANH DIEU L CONG DOAN VIT NAM
•

•A

A

Dieu 34. Trach nhiçm thi hanh Dieu lç
1. Doàn ChU tjch Tng Lien doàn có trách nhim huing dn thi hành Diu
1 Cong doàn Vit Nam.
2. T chi.'rc cong doan, tp th ban chphánh, Doàn ChU tich, ban thuäng vii,
uy ban kiem tra cong doan cac cap; can b9 cong doan va doan vien cong doan co
trách nhim thi hánh nghiêm chinh Diêu 1 Cong doàn Vit Nam.
Diu 35. Thm quyn sfra di, b sung Diu t
1. Diu 1 Cong doàn Vit Nam do Di hi Cong doàn Vit Nam thông qua.
A
•)
•A
A
A
•A
•
p
A•
A
Chi Di •hçnA • Cong
doan Viçt Nam mcn co quyen sua doi, bo sung Dieu lç Cong
doân Vit Nam.
2. Nhüng v.n d miii phát sinh chua duqc quy djnh trong Diêu 1, giao Ban
.A
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Chap hanh
Tong Lien doan xem xet, huang dan, chi do thrc hiçn thi diem va bao
cáo t.i Dai hOi Cong doàn Vit Nam áê süa dôi, bô sung Diéu 1 Cong doàn Vit
Nam cho phU hcip.
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