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DOAN CHU T!CH TONG LIEN DOAN LAO DQNG VIT NAM
- Can c& Diu 10 ThIn pháp Nithc Cc5ng hôa Xd hi Ghi nghia Vit Nam,
- Can th Lut Công ä'oàn sl 12/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 nám 2012;
- Can cz Dieu lé Cong doàn Viçt Nam (ban hành kàm theo Quylt djnh SI
174/QD-TLD ngày 03/02/2 02 0 cüa Doàn Chi tic/i TóngLiên a'oàn Lao dt5ng Vit Nam);
03/HD-TLD ngày 2 0/02/2020 thi hành Dieu lç
- Can ci Hithng dan
ViçAt
Nam cüa Doàn C'hz t/ch TOng Lien doàn Lao dng Viçt Nam,
COng doàn
- Theo d nghj cüa Uy ban Kilm tra TOng Lien doàn Lao d3ng Vit Nam,
so'

QUYET irii
Diu 1. Ban hãnh kern theo Quy& djnh nay "Quy trinh kim tra, giám sat, xir
1 kr 1ut, giãi quyêt khiu ni, t cáo cüa cong doàn", gôm 07 quy trInh:
1.Kim tra chip hành Diu 1 Cong doàn Vit Nam;
2. Kim tra khi t chIrc, cá nhân có dâu hiu vi phm;
3. Kim tra tài chInh, tài san cong doàn;
4. Giám sat trong t churc cong doàn;
5. X: 1 k' 1ut trong t chüc cong doãn;
6. Giãi quyêt và tham gia giái quyt khiu ni;
7. Giái quyt và tham gia giãi quyt t cáo.
Diu 2. Quyt djnh nay có hiu 1'çrc thi hãnh k tir ngày k.
Diu 3. Lien doàn Lao dng tinh, thành ph& cOng doàn ngành trung uang,
cong doàn Tong cOng ty trirc thuc Tong Lien doàn, các ban, don vj trrc thuOc
Tong Lien doàn, cong doàn các cap có trách nhim thi hãnh Quyet djnh nay./

Ntiinhin:
- Nhu Diu3;
- Cáe die U' vin DCT TLD;
- Các dlo Uy vin UBKT TLD;
- UBKT LDLD tinh, TP, CD ngàith TIS và TD;

- Ltm UBKT va VP TLD.

TM. DOAN CIIU T!CH
CHU TICH
BAN
CHAPH H
TRUNG (JuNG

ii DInh Khang

QUY TRINII
A

.A
Kiem tra chap hank Dieu
lç Cong doan Viçt Nam
A A

(Ban hãnh kern theo Quyt dnh s& 684 /QD-TLD ngày 08 tháng 6 näm 2020
cüa Doàn Chü tjch Tng Lien don Lao dng Via Nam)
BU'OC 1. CIIUAN B! KLEM TRA
A

A

1. Lap ke hoch kiem tra
Hang 11am, can cü vào chtzcmg trInh dâ dixcic ban chp hành thông qua, üy
ban kim tra cong doàn các cp 1p k ho.ch trInh ban thtthng vi cong doàn
xem xét.
K hoach kim tra gm các ni dung ccv ban sau:
- Miic dIch, yêu cu kim tra;
- Danh sách don vj dçr kin kim tra;
- Ni dung kirn tra: can cr djnh huâng hang näm cüa üy ban kim tra
cong doàn c.p trên; quy mô, phm vi, tlnh hinh thirc t cüa don vj ducvc kirn
tra d xây dimg cho phü hçp;
- Phm vi kirn tra;
- Niên d kim tra;
- ThiM gian kim tra (Mu 01/KH-KT)
2. Chun bi nhân sty doàn kiêm tra
- Nhân si doàn kim tra do üy ban kim tra hoc van phông üy ban kim
tra chun bj và d xut vâi cp có thm quyn xem xét.
- Si hxcmg thành viên doàn kim tra téi thiu phái có 3 nguYi;
- Thành phn gôm nh&ng ngubi có dü nãng 1c, trInh d ye chuyên môn,
nghip vi d thirc hin cuc kim tra do c.p có th.m quyn quyt djnh.
3. Ban hành quyt djnh kim tra
- Doàn kim tra duçic thãnh 1p theo quyt djnh cüa Doàn Chü tjch, ban
chap hành, ban thung vi hoic üy ban kim tra.
- Quy& djnh kim tra cüa Doan Chü tjch, ban ch.p hành, ban thu&ng vi
do ChU tjch hoc Phó Chü tjch k ban hành; quyt djnh cüa üy ban kim tra do
chü nhim hoc phó chU nhiem k ban hành.
- Ni dung Quyt djnh kim tra (theo Mu 02/QD-KT).
1

4. Ph bin, trin khai và phãn cong nhim vi.
- Tnr&ng doàn kim tra t chüc hçp doàn d ph bin, quán trit k hoch
kim tra, bàn các bin pháp ci th d t chi'ic thc hin; phãn cong nhim vi
cho 11mg thành viên trong doàn kim tra.
- Vic phân Cong nhim vii cn phâi ci th, rô rang, phü hqp vâi so
tnthng cüa tüng thành vién;
- Trng thành viên xác djnh rô trách nhim cüa mInh trong vic kim tra,
có th xây dirng k hoch thirc hin nhim vi ducic phàn cong.
5. Xây dung d ciroiig kim tra
- Can cü ni dung kim tra, k hoach tin hãnh kim tra, TruOng doàn
kim tra có trách nhim chü tn cüng các thành viên trong doàn kim tra xây
dirng d cucing yêu cu di tirçmg kim tra báo cáo.
c'irong phái barn sat vào 11mg ni dung kim tra cüa 11mg cuc kim
tra 0 rni cp cong doàn theo 11mg th0i dim tin hành kim tra.
+ Nêu dc dim tInh hinh: NhUng thun lqi, khó khän; s lao dng, s
doàn vien, s CDCS, si dcin vj chua có t chüc cong doàn ti th0i dim hem tra.
+ Nêu vic thrc hin di v0i 11mg ni dung kim tra.
+ Dánh giá chung: Tfu, khuy& dim
+ Kin nghj, d xu.t;
- Báo cáo b.ng van bàn và dInh kern các phi hic (nu co).
6. Gui quyt djnh kim tra
- Uy ban kim tra gui quy& dnh kim tra (kern theo d c1.rcng yeu c.0
báo cáo) cho di tLrqng dugc kim trà bit It nht 5 ngày tnrOc khi cong b
quyt djnh kim tra d chun bj cho cuc kim tra, trong do nêu rö cách thüc
báo cáo, thñ gian np báo cáo vOi doàn kim tra.
- Di vOi kim tra dt xut thI quyt djnh là tin hành kim tra ngay,
không cn phãi thông báo d phü hqp vOi tInh ch.t kirn tra dt xut.
BUOC 2. TIEN 1JAN11 KIEM TRA
1. Ti chfrc cong b quyt dlnh kim tra
- Chm nht là 15 ngày k tü ngày ban hành quy& djnh kim tra,
TruOng doIn kim tra có trách nhim t chüc bui lam vic vOi dan vj duçic
kim tra d cong b và trin khai thirc hin quy& dnh kirn tra
- K hoach, ljch lam vic vOi di tucing kim tra.
- Thành phn tharn d:

+ Các thành viên doàn kim tra;
+ Di vâi cong doãn c.p Ca sO' và cong doàn cp trén trrc tip Ca sO'
thành phn gôm các üy viên ban thu&ng v1i;
+ DM vOi cOng doãn cp tinh, ngành trung hang và tuong duo'ng thành
phân gôm thuOng triic và lãnh do các ban, b phn có ni dung lien quan.
2. Tin hành kim tra, xác minh, xem xét h sr, tài 1iu
- D(m vj duçic kim tra báo cáo bng vn bàn v nhüng ni dung lien
quan dn cuc kim tra;
- Cung cp h so tài 1iu, van bàn, báo cáo, các loai s& chüng tir lien
quan dn ni dung kim tra;
- Doàn kim tra tip nhn và nghiên cüu các h 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 lam rO them hoc
yeu cu b sung them báo cáo bng van ban (nu can);
- Dan vj duçic kim tra báo cáo, giài trInh nhUng vn d do Doàn kim tra
nêu ra;
- Tin hãnh kim tra, tng hçip, phân tIch, dánh giá, nh.n xét tüng ni
dung kiêm tra;
- Truông hcp cn phâi tin hãnh lam vic, kim tra, xác minh d vic
dánh giá bào dam tInh khách quan, chInh xác thI truO'ng doãn kim tra xem xét,
quyêt djnh.
3. Xây dirng dir thão kt 1un kim tra
- Tmg thãnh viên báo cáo kt qua theo các ni dung ducc phân cong gui
tru&ng doàn d tng hcip, hoàn thin thành di:r thão kt lun chung cUa doãn.
- K& lun kim tra phái có các ni dung chinh: thành phn doàn kim tra,
thành phn don vj duçic kim tra; thO'i gian kim tra, niên d kim tra; khái quát
dixçc däc dim tInh hInh và th hin rô kk qua kim tra; dánh giá, nhn xét un
dim, khuyt dim a 11mg ni dung ducic kim tra; vi phm cüa di tucmg kim
tra (nu co). Nhng kin nghj cüa doàn kim tra vói don vj ducic kim tra và
kin nghj cüa don vj duçc kim tra, cüa doàn kim tra vói cOng doàn cp trên
v kh&c phiic khuyt dim và müc d xü 1 k 1u.t (nu co).
- Dr thâo kt lun kim tra ducic trao di, thng nht vói các thành viên
trong Doàn; báo cáo và xin kin chi dao cüa lnh do phii trách hoc ngui có
th.m quyn k) quyt djnh kim tra (Mu O4IKL-KT).
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BIfOC 3. KET THUC IUEM TRA
1. T chfrc cong b dir thão kt 1un kim tra
- Tnthng doàn kim tra thông báo thai gian kt thüc kim tra cho di
tixgng duçrc kim tra biêt; to chCrc buôi hçp dê cong bô d thão kêt lun kiêm
tra; thông báo cho thi:i tru&ng ca quan, t chüc ho.c cá nhãn là dôi tuçng kiêm
tra v th?ji gian, dja dim, thnh phân tham dr buôi cong bô dir thão kêt 1u.n
kiêm tra.
- To chirc cuOc hçp gifta Doãn kim tra vâi cong doàn ncñ dugc kiêm tra.
- Thành phn tham dv gôm thành phãn nhix bui h9p cOng bô quyêt djnh
kiêm tra hoc ma rng them (nêu can) do tnthng doàn quyêt djnh.
- Trithng doàn ho.c phó doàn di.rçic phãn cOng thông qua dir thào kt 1un
kiêm tra.
- Nghe kin phãn hôi tü dan vj duçic kiêm tra và các kiên trao di,
lam rô them lien quan den ni dung dr thào két 1un kiêm tra.
- Doàn kim tra nghiên cüu xem xét các kiên trao di cüa dan vj d
diêu chinh d1r thâo kt lun (nêu cn); ghi nhn các kin ngh dê báo cáo cp có
thâm quyên xem xét, giâi quyêt.
2. Ban hành kt luân kim tra
- Chãm nht là 15 ngày, k t1r ngày h9p cOng b dir thào k& lun kiêm
tra, doàn kiêm tra phài hoàn chinh van bàn két lun. Kêt lu.n kiêm tra do truang
doàn kiêm tra k và dóng dâu; gui dan vj ducic kiêm tra, ngir?si ra quyêt djnh
kiêm tra, các thãnh viên doàn kiêm tra, itru van phOng üy ban kiêm tra.
3. Lp, hru gifr h so' kim tra
- HO so kim tra bao gôm: quy& djnh kim tra; báo cáo, giâi trInh cña di
tuçlng kiêm tra; các biên ban do doàn kiêm tra lap; báo cáo kêt qua kiêm tra; kêt
lu.n kiêm tra; các tài lieu khác có lien quan den kiêm tra.
- Toàn b h so kim tra duçc luu giü ti üy ban kiêm tra.
4. Thic hin kt 1un kim tra
- Khi nhn duçic kt lun cüa doàn kim tra, don vj, th chirc, Ca nhân duc
kiêm tra phai tnên khai thuc hiên va clii dao cac don Vi CO hen quan thuc hiên các
kien nghj và khäc phiic nhftng van dê con ton ti, thiêu sot dã nêu trong kêt 1un
kiêm tra, báo cáo bang van bàn theo yêu cau ye üy ban kiêm tra cong doàn noi
ban hành kêt lun kiêm tra.
- lily ban kirn tra cOng doàn cüng cp có trách thim don déc, giám sat
vic thvc hin các hen nghj trong két lun cüa doàn kiêm tra.
- Trithng hqp có nhUng ni dung kt lun cüa doàn kim tra ma co quan, t
chrc, cá nhân ducic kiêm tra chua nhât tn, thi co quan, to chüc, cá nhân duçic
hem tra chua nhât trI do lam bàn tu&ng 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 thârn quyên xem xét, nhmg dông thai vn phâi thc hin nghiêm kêt
lun cüa doàn hem tra.!.
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QUY TRIMI
Kim tra khi ti chfrc, cá nhân có du hiu vi phim
(Ban hành kern theo Quyt djnh s& 684 /QD-TLE) ngày 08 tháng 6 näm 2020
cüa Doàn ChU tjch Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam)
BTJOC 1. CHUAN B! KIEM TRA
1. Thu thp, xtr 1 thông tin
- Khi phát hin hoc duçic phãn ánh t chüc, cá nhãn có d.0 hiu vi pham
thI üy ban kim tra nghiên ciru, xem xét, thu thp, xi:r 1 thông tin;
- Can cü kt qua xü 1 thông tin lien quan tâi du hiu vi phm, can b
dixçc giao nhim vi nghiên clru, tham mini, d xut vâi üy ban kim tra hoc
nguôi có thm quyn v k hoch kim tra, d1r kin doàn kim tra và ban hành
quyêt djnh kim tra.
2. Chun bi nhân sir doàn kim tra
- Nhân sir doàn kim tra do üy ban kim tra hoc van phông üy ban kim
tra chuân bj và d xut vth c.p có thm quyn xem xét.
- S luqng thành viên doãn kim tra thi thiu phãi có 3 ngithi;
- Thành ph.n gm nhUng nguôi có dU nng 1irc, trInh d v chuyên môn,
nghip vi d thrc hin cuc kim tra do cp Co thm quyn quyt djiih.
3. Ban hành quyt d!nh kim.tra
- Doàn kim tra duçxc thành 1p theo quy& djnh cüa Doàn Chü tjch, ban
chp hành, ban thu&ng vi hoc üy ban kim tra.
- Quy& djnh kim tra cüa f)oàn Chü tjch, ban chp hành, ban thu&ng vi
do Chü tjch ho.c Phó ChU tjch k ban hânh; quy& djnh cüa üy ban kim tra do
chü nhim hoc phó chü nhim k ban hành.
- Ni dung Quyt djnh kim tra (theo Mu 02/QD-KT).
4. Ph bin, trin khai và phân cong nhim v*i
- Tru&ng doàn kim tra t chüc h9p doân d ph bin, trin khai ni dung
kim tra, bàn các bin pháp ci th d t ch'Crc thirc hin; phàn cong nhim vi
cho các thành viên; xây drng ljch kim tra, d dicing gçii báo cáo giãi trIrih;
chu.n bj các tâi 1iu phc v1 vic kirn tra.
- Vice phan cong nhiçm vi can phai ci the, ro rang, phu hçip vm sci
tnxmg cüa limg thành. viên;
- Ti'rng thãnh viên xác djnh rO trách nhim cUa mirth trong vic kim tra,
có th xây dirng k hoach thiic hin nhim vi dixgc phãn cong.
A
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5. Xãy diyng ni dung yêu cu
- Can cir ni dung kim tra, Tnthng doàn kim tra có trách nhim yêu cu
di tuçTng kim tra báo cáo.
- NOi dung báo cáo phái barn sat vào tmg ni dung kim tra ci th cüa
cuc kiêm tra;
- Báo cáo bang van bàn và dInh kern các phi 1ic (nu co).
6. Gin quyt djnh kim tra

- Uy ban kim tra gi'ri quyt djnh kim tra (kern theo d cuong yêu c.0
báo cáo) cho di tuçmg dugc kim tra bi&, trong do nêu rô cách thüc báo cáo,
thai gian np báo cáo vói doàn kim tra. Thy tInh chit cuc kim tra có the giri
quy& djnh truâc hoc quyt djnh là tin hành kim tra ngay, không cn phài
thông báo truóc.
BUOC 2. TIEN HANH luEM TRA
1. To chfrc cong b quyt dnh kim tra
- Sau khi có quyt djnh kirn tra, Trtrmg doàn kim tra có trách nhim t
ch(rc buôi lam vic vâi don vj duqc kiêrn tra dê cong bô và triên khai thirc hin
quyêt djnh kiêm tra.
- Thành phn tham dii bui cong b do tnrâng doân kim tra xem xét,
quyêt djnh, gôm:
+ T chüc, can b có d.0 hiu vi phm;
+ Lãnh do quàn 1 t chi'rc, can b có du hiu vi phm
+ Các th chüc, Ca nhàn cO lien quan (nu can).
- T chüc, Ca nhãn duçic kirn tra báo cáo, cung cp h so tài lieu, van bàn,
báo cáo, các 1oi so, chIrng tr lien quan den ni dung hem tra.
2. Tin hành kim tra, xác minh thông tin, tài Iiu
- Tip nhn, thu thp và ngliiên ciru tài lieu, van bàn, chCrng clr; xem xét
báo cáo giâi trInh cüa to chüc, cá nhán duçic kiêm tra. Tru&ng hcip giãi trInh chua
rö, tiên hành to chrc dôi thoai, chat van dê lam rO them.
- Thm tra, xác minh, thu thp chüng Cu: các h so, tài lieu gc, tài 1iu có
giá trj chüng Cu; tiêp xic vâi to chüc, cá nhân gay ra sr vic, yêu câu cung cap
nhing thông tin, tài lieu, chüng cü cO lien quan den ni dung hem tra; nghiên
c1ru, phàn tIch, dánh giá tInh khách quan, xác thirc, hcip 1, hçp pháp cüa trng tài
1iu, thông tin, bang ching, van dê thu thp duçic.
- Tnr&ng hçip cn thi& có th tnrng cu giám djnh cüa co quan nghip vii,
chuyên mon có thãm quyên ye nhUng van dé lien quan.

6

- Sau khi dä thâm tra, xác rninh, phãn tIch, dánh giá nu th.y dü Co so k&
1un thI can b duçc phân cong thãm tra, xác minh báo cáo két qua thm tra, xac
minh v&i trixô'ng doàn.
- Doân kirn tra trao di vOi dai diên t chüc hoäc cá nhân th.rcic kim tra
nhüng ni dung can giài trInh bô sung, lam rô.
3. Xây dirng dir thão kt Iun kim tra
- Trên cci sO báo cáo kt qua thirc hin nhim v cüa thành viên doàn kim tra,
truOng don kiêm tra có trách nhim t chüc xay dirng dir thâo kêt 1un kim tra. Trao
dôi vOi d,i din to chüc dixqc kiêmtra kêt qua kiêm tra.
- Kt 1un kim tra phài có các ni dung chinh: thành phn doàn kim tra,
thành phãn dan vj duçc kiêm tra; th?i gian kiêm tra, niên d hem tra; dánh giá, két
luán rö uudiêm, khuyêt diem, vi phm cUa dôi tuçing di.rçic kiêm tra; xác djnh tInh
chat, müc d vi phm, nguyen nhãn, trách nhim cüa Co quan, to chüc, cá nhãn có
hành vi vi phm (nêu có); các bin pháp xO 1 theo thâm quyên dã duçc áp dçing;
nMng kiên nghj ye khäc phic khuyêt diem và ml'Ic d x 1 kr li4t (neu co). Vi
phm tOi müc phâi truy ciru trách nhim hInh thI dé nghj chuyên cho Co quan
diêu tra, xem xét xir 15g. Vi phm gay thiêt hai ye kinh tê thI yêu câu bôi hoãn.
- Doàn kim tra hoàn chinh dir tháo kt 1un kim tra, báo cáo nguOi ra quy&
djnh kiêm tra ho.c lãnh do tnic tiêp ph trách, tnrô'ng hçp can thiêt có the trInh ra
t.pthê ban thu&ng v, tp the üy ban kiêm tra xem xét (Mu 05/KL-KTDJIVP).
BUOC 3. KET THTJC KIEM TRA
1. Cong bo ket 1uin kiem tra
- TruOng doan kim tra thông báo thai gian kt thüc kim tra cho di ttz9ng
dixçic kim tra bit; to chCrc buôi h9p dê cong bô dir thão kêt lu.n kiêrn tra; thông báo
cho thu truOng Ca quan, to chrc hoc cá nhan là dôi tuçmg kiem tra ye thôi gian, dja
diem, thành phân tham dr buôi cOng bO d thâo két lun kiêm tra.
- Dii tháo k& lun cüa doàn kim tra do di din Doàn thông báo ti cuc
hp gifta Doàn kiêm tra vOi cong doàn nai duçc hem tra. Thành phân tham dir
nhtr bui cong b quyêt djnh. Khi can thiêt có the mxi dai din cap trên trirc tiep cüa
các cci quan, to chüc, cá nhân có lien quan den dOi tuçing kiêm tra.
2. Ban hành kt luau kim tra
- Chm nh.t là 15 ngày, k tü ngày h9p cong b dv thão kt lun kim tra,
doàn kim tra phâi hoàn chinh van bàn và ban. hành kêt 1un hem tra.
- K& 1un kim tra do truOng doàn kim tra k và dóng d.0 (Ke't lugn kié'm
tra dup'c dóng dáu cza iy ban kiêm tra theo quy djnh. Dôi vái CDCS, iy ban kiêrn
tra cong doàn cap trên cci sá khOng có con dáu riêng thI dóng dáu cüa ban chap
hành cOngdoàn cIngcáp).
- Kt lun kim tra chInh thirc ngoài dóng d.0 ban chp hành hoac du üy
ban hem tra con hâi dóng dâu mt theo quy djnh, duçc gi:ri den: to chirc, cá nhãn
duçc kiêm tra (dê thc hin); thithng trçic cOng doàn cüng cap (de báo cáo); cong
ye

A

A
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doàn cp trên (neu Co yêu cáu bOo cáo); luu van phông cong doàn và üy ban kim
tra (Máu 05/KL-KT).
3. Lip, liru gifr h so kim tra
H sc kim tra bao gm quyt djnh kim tra; báo cao, giái trInh ciia
tuçlng kim tra; các biên bn do doàn kiêm tra lap; báo cáo kêt qua kiêm tra; kêt
1u.n kim tra; các tài 1iu khac có lien quan den kiêm tra. Toãn b ho sa kiêm tra
duçic hru giü ti üy ban kiêm tra.
4. Thirc hiên kt 1un kim tra
- Khi nhn duçic kt lun cña doàn kim tra, dan vj, th chi'rc, cá nhân ducic
kiêm tra phai triên khai thuc hiên va chi dao cac dan vi co hen quan thuc hiên cac
kiên nghj và khàc phic nhüng van die con ton ti, thiêu sot dâ nêu trong kêt 1un
kiêm tra, báo cáo bang van ban theo yêu câu ye üy ban kiêm tra cong doân nai
ban hãnh kêt 1un hem tra.
- Uy ban kirn tra cong doàn cüng c.p Co trách nhim dOn d&, giám sat
vic thrc hin các kiên nghj trong kêt 1un cüa doân kiêm tra.
- Trueing hcip có nhUng ni dungk& lun cüa doãn kim tra ma ca quan, t
chüc, cá nhân duçic kiêm tra chua nhât tn, thI cci quan, to chüc, cá nhân duçic
kiêm tra chua nhât trI do lam ban tung trInh gui kern theo van ban kt 1un cüa
doàn kiém tra den üy ban kiêm tra cong doàn nai ban hành kt lun ho.c cong
doàn cap có thãm quyên xem xét, nhirng dông thi vn phái thc hin nghiêm kt
1un cüa doàn kiêm trai.
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QUY TRINII
Kim tra tãi chInh, tài san cong doàn
684 /QD-TLD ngày 08 thong 6 näm 2020
(Ban hành kern theo Quyk djnh
cüa Doàn ChU tjch Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam)
se':

BIJC 1. CHTJAN B! KIEM TRA
1. Lip ke hoich kiem tra
Hang nám, cn dr vào chung trInh dã duçic ban chip barth thông qua, üy ban
kiêm tra cong doàn các cap l.p kê ho?ch trmnh ban thithng vi cong doàn xem xét.
K hoch kiêm tra gm các ni dung cci ban sau:
- Mic dIch yêu cu kiêm tra;
- Danh sách dan vi d kin kim tra;
- Ni dung kirn tra: can cir djnh hirâng hang näm cüa üy ban kirn tra cong
doàn cap trên; quy mô, phrn vi, tInh hmnh thrc tê cüa &m vj duçic kiêm tra dê xây
drng cho phü hgp;
- Pham vi kim tra;
- Niên d kiêm Ira;
- Thii gian kim tra (Mu O1/KH-KT).
2. Chun bj nhân sir doàn kim tra
- Sé luqng thành viên doàn kim tra ti thiu phâi có 3 nguôi;
- Thành ph&n grn nhüng ngtthi có diX nng hrc, trInh d v chuyên môn,
nghip vi dê thrc hin cuc kiêm tra do cap có thâm quyên quyêt djnh.
3. Ban hành quyt dnh kim tra
- Doãn kim tra duçic thành 1p theo quyt djnh cüa Doàn Chü tjch, ban
chap hành, ban thithng vi hoc üy ban kiêm tra.
- Quy& djnh kim tra cüa Doàn Chü tjch, ban chp hành, ban thu&ng vii do
Chü tjch ho.c Phó Chü tjch k ban hàrih. Quyêt djnh cüa iy ban hem tra do chü
nhim hoc phó chñ nhim k) ban hãnh.
- Ni dung Quy& djnh kirn tra (Mu 02/QD-KT)..
4. Xây dirng d cirolig kim tra
- Can cü ni dung ki&m tra, k hoach tin hành kim tra, tru&ng doàn kim
tra có trách nhirn chñ trI cl'ing thành vien doàn kiêm tra xa,y dirng dê cuong kiêm
tra. Dê cuong hem tra ducic gi:ri kern quyêt djnh kiêm tra den dOi ti.rçmg kiêm tra.
- Yêu c.0 di tuqng duqc kim tra báo cáo và giri cho doãn kim tra (It
nhât 05 ngày tri.róc khi cong bô quyêt djnh kiêm tra).
- Khurig htràng dn d cuung kim tra tài chInh cong doãn c.p trén trçrc
tiêp co sec, cong doàn co so theo (Mu 04/DC-KTTC). Thy theo yêu câu, djnh
hu&ng, nOi dung ci the cUa cuc hem tra xây dimg dê ci.rang cho phü hp.
A
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5. Phi bin k hoch kiêm tra
- Sau khi có quyt djnh kim tra, Trrnrng doàn kim tra t chüc h9p doàn
kim tra d ph bin và phân cOng nhim vii cho các thành viên doàn kiêm tra;
thâo 1un v phuong pháp tin hành kMm tra; sir phôi hçrp giüa các thành vien
doàn kiêm tra.
- Thành viên doàn kim tra xây drng ké hoch thirc hin nhim vii duqc
phân cong và báo cáo vâi tnr&ng doàn kiêm tra
BU'OC 2. TIEN HANH KIEM TRA
A
1. Cong bo quyet dnh kiem tra
- Truâng doãn kim tra có trách nhim cong ho quyêt djnh kim tra vâi co
quan, tO chüc, cá nhn là dOi tuçrng kiêm tra.
- Thành phn tham d bui cong b quy& djnh kim tra do trithng doàn
kim tra xem xét quyêt djnh (doàn kiêm tra, thu trir&ng Co quan, to chic hoc cá
nhân là dôi tuvng kiêm tra và các thành phãn khác có lien quan: Ban Thumg v,
Ban Tài chInh, Uy ban Kiêm tra, các ban.....)
- ThU truâng co quan, t chüc hoc cá nhãn là di tuçing kim tra báo cáo
bang vn bàn nhting ni dung kiêm tra theo dê cuong doàn kiêm tra dã yêu câu
(Trithng doàn quyêt djnh vic don vj ducrc kiêm tra có can báo cáo tai buOi cOng
bô Quyêt djnh hay khong).
- Vic cong b quy& djnh kim tra phái du?c 1p thành biên bàn. Biên bàn
h9p cOng bô quyêt djnh hem fra duqc k giüa ththng doàn kiêm tra và ThU trithng
(hoc ngiRii dirçic Uy quyen) co quan, to chüc, cá nhãn là dôi tuqng kiêm tra.
.h
A
S
'A
2. Tiep nhn, ban giao hoA so', tai hçu
- Yêu cAu dôi tuçlng duçic kim tra cung
dy dU các tài 1iu lien quan
den ni dung kiêm tra nhu: các quy djnh, quy chê, huàng dan cUa don vj dä ban
hành lien quan den cOng tác quãn l tài chInh, tài san cOng doàn; báo cáo dr toán,
báo cáo quyêt toán, các kê toán, chUng tr kê toán,
- Tip nhn h so, tài
và báo cáo do di tixqng duçic kim tra cung cp.
Truô'ng hcip can thiêt, hai ben 1p biên bàn bàn giao ho so, tài
chi'ing tr.
3. Kim tra
Trtthng doàn, các thành viên trong doàn kim tra, can cü vào ni dung
nhim vi dã dtrçic phân công, các phuong pháp kiêm tra dê phân tIch các báo cáo,
tai lieu thu thâp dixoc de nhãn then van dê, su viêc Dánh gia uu diem, tOn tal va
kiên nghi dôi vci don vj kiêm tra.
3.1. Ni dung kim tra cii th
3.1.1. Ni dung thc hin kim tra tài chinh khi tin hành kim tra cOng
doàn
trén co sâ
a) Kim tra cOng tác chi dao và t chüc thrc hin cUa Ban Thung vi, Ban
Chap hành cong doàn cong tác quãn l, sU ding tâi chInh, tài san cOng doàn
- Kim tra vic ban hành quy ch chi tiéu ni bO, quy ch quãn l tâi chinh,
tâi
quy dnh phãn cp thu, phãn phôi ngun thu, quy chê quãn l, s1r ding các
•

ye

cap

so

lieu

lieu,

cap

ye

san,
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1oiqu do cong doãn quãn 1 (xem xét cn cir, thai gian, quy trInh, thu tic, thm
quyên ban hãnh ye djnh müc chi tiêu).
- Kim tra cong tác chi do, huàng dn thu doàn phi cong doàn, kinh phi
cong doàn cüa Ban Thuäng vi, Ban Chap hãnh dôi vâi cong doàn cp duâi.
- Kim tra vic trin khai các v.n bàn ch d chInh sách tài chInh mâi ciia
Nhà nuóc và Tong Lien doàn, cüa LDLD tinh (cong doàn ngành 1W),...
b) Kim tra vic l.p, giao dir toán, duyt tng hçip quy& toán
- Xây dimg dir toán thirc hin theo huàng dn cüa Cong doàn cp trên, cüa
Tong Lien doàn.
- Xây drng d toán có sat thirc t, có kjp th?yi, dung mu biu; tp trung
thc hin chüc näng, nhim vi cüa cap mInh, cci câu tT trQng các miic chi, dung
nghj quyêt cUa Ban Thu&ng vi, BCH COng doàn các cap không.
- Dánh giá cong tác quàn 1 CDCS cp duói: vic duyt, giao d toán và
thrc hin dir toán; thu, np kinh phi cong doàn, doàn phi cOng doàn.v.v. Cong tác
hthng dn, chi d.o cong doãn cap du&i.
- Cong tác duyt quyt toán cho CDCS, thng hqp quyt toáii tü cp dwri len
theo chê d quy djnh và hurng dn cüa Tong Lien doàn.
c) Kim tra vic thrc hin thu, chi, phân phi tài chInh cong doàn
- 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 doãn, Lu.t Cong doàn và các quy
djnh cüa Nba nuOc, lông Lien doàri Lao dng Vit Nam:
+ Thu doãn phi cong doãn (theo Diu i Cong doàn Vit Nam và Quyt
djnh s 1908/QD-TLD ngày 19/12/2016 cüa lông Lien doàn,...).
+ Thu kinh phI cong doàn (theo Lu.t Cong doàn, Nghj djnh s 191/2013/NDCP, Quyêt djnh so 1908/QD-TLD ngày 19/12/2016 cüa lông Lien doàn).
+ Thu khác (theo quy djnh ti khoãn 4 Diu 26 Lut Cong doàn).
+ Dánh giá yiêc thc hin phãn cp thu theo huâng dn cüa lng Lien doàn.
+ Dánh giá yjêc thu, chi tài chInh cong doàn, g.n v&i vic thirc hin các chü
trung, nghj quyêt cüa Tong Lien doân, LDLD tinh, lhành phô, COng doàn
ngành (Nghj quyêt 7b, Nghj quyet 9C cüa lông Lien doàn).
- Chi tài chInh cOng doàn:
+ Kim tra, dánh giá vic thrc hin djnh müc tieu chun, ch d chi tiêu
(theo quyt djnh so 191 1/QD-lLf) ye yiêc ban hãnh quy djnh ye tiêu chuân, djnh
müc, chê d chi tiêu trong các cci quan Cong doàn và Quyet djnh so 826/HD-TLD
ye yiêc ban hành mlic 1c thu, chi tâi chmnh ca quan cong doàn yà quy chê chi tiêu
nôi bô cüa dcin vi ban hãnh...).
+ Kim tra vic trich np cp trên (np nghTa vi len cp trên; np tit giãm
10% chi quãn 1 hãnh chinh, hoat dng phong trào theo Nghj quyêt 9C cüa lông
Lien doãn; các khon phài np khác nêu có...).
+ Kim ira vic cp phát kinh phI, doàn phi, phn ph& cho cOng doãn cp duài.
11

d) Kim tra các khoân nçi phâi thu, ng phãi trâ, tam irng,...
Kim tra vic theo dOi cong nçi hãi thu, phâi trâ cüa dan vj d dánh giá
cong tác quãn 1 cong nçi; vic mi so kê toán chi tiêt theo dôi, cong tác dôi chiêu,
don dôc cong nçi djnh ks'.
d) Kim tra qu tin mt và tin gi'ri ngân hang, kho bac
- Kim tra qu5 tin mt
+ Kim tra ghi chép, cp nh.t s Qu tin mat.
+ Kim tra vic kim kê qu tin mt hang thárig.
+ Kim tra dánh giá vic 1p phiu thu, chi tin mat.
- Kim tra tin giri ngân hang, kho bac
+ Kim tra nghip vi kinh th phát sinh: thu, chi qua ngãn hang, kho bac.
+ Kim tra vic d& chiu, xác nhn s phát sinh, s di.r tin gii tai ngãn
hang, kho bac cuOi tháng, qu, näm cüa tirng tâi khoân dcm vj dang si'r ding.
e) Kim tra vic sfr diin hr ngun tài chInh tIch lüy; kim tra hoat dng
dcm vj sir nghip, dan vj kinh tê do dan vj trirc tiêp quàn 1 (neu co)
Kim tra dan vj sü diing ngun tài chInh cong doàn tIch lily d du tu dài
hn, ngn hn.
g) Kim tra v quy trInh, thu ti1c du tu xây dirng ca bàn; mua sm, süa
chtta ion tài san cô djnh. Kiêm tra vic quán 1, si'r ding tài san co djnh, cong
CiI,
diing cij
h) Kim tra vic quàn 1, sü diing các qu5
- Kim tra vic ban hành quy ch quán 1, sir diing qu
- Ngun hinh thành, trIch 1.p, sii'r diing các 1°ai qu5
i) Kim tra vic cOng khai tài chmnh
Kim tra vic cOng khai dir toán, quyt toán tài chInh cong doàn và cOng
khai các 1°ai qu5 theo quy djnh.
Ghi c/ia: Cácvàn bàn trIch d.n lam cn Cu kim tra khi có van bàn thay thá
thI kiêm tra theo vAn bàn mâi thay the.
3.1.2. N3i dung kim Era tài chIn/i khi liEn hành kiEm Era cong doàn co' th
a) Kirn tra cong tác chi dao và th chüc thc hin cUa Ban Thumg vii, Ban
Chap hãnh ye cong tác quán 1, sir diing tài chInh, tài san cong doàn
- Kim tra vic ban hành các vAn bàn quy djnh lien quan dn cong tác quãn
l, sü dicing tài chInh cOng doàn, gOm:
+ Vic ban hành Quy ch chi tiêu ni b, Quy ch quãn l, sir diing các loai
qudo cong doàn quãn l (xem xétcAn Cu, th?i giari, quy trInh, thu tiic, thãm
quyên ban hành ye dnh müc chi tiêu),...
+ Vic trin khai các vAn bàn ch d chinh sách mói v tãi chInh, tâi san
cua cOng doàn cap trên.
b) Kim tra vic 1p báo cáo dir toán, quyt toán
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Kim tra, dánh giá vic xây dmg dv toán g.n v&i k ho.ch hot dng cüa
CDCS dam bão dung che dO và huóng dan cüa cong doãn cap trên, sat thvc tê; có
kjp th&i, dimg mâu biêu, dung quy chê qu,y djnh; tp trung tài chInh thvc hin
chirc nàng, nhim vi1 cüa CDCS, ding cci câu mllc chi, diing ng quyêt cüa BCH
cong doàn cci sO và cong doãn các cap không,...
c) Kim tra cong tác quân 1 tài chmnh, tài san cüa cong doàn ca s&.
- Thu tài chinh cong doàn: Kim tra, dánh giá vic thu dung, thu dü, thu kjp
thai các khoãn thu doàn phi cong doàn, thu kinh phi cong doàn, thu khac theo
Diêu 1 Cong doàn, Lut Cong doàn và các quy djnh cüa Nba nuOc, Tong Lien
doàn Lao dung Vit Nam.
+ Kim tra, dánh giá thu doàn phi cOng doàn (theo Diu 1 Cong doàn Vit
Nam và Quyêt djnh so 1908/QD-TLD ngày 19/12/2016 cüa Tong Lien doàn).
+ Kim Ira, dánh giá thu kinh phi Cong doàn (theo Lu.t Cong doàn, Nghj
djnh so 191/2013/ND-CP, Quyêt djnh so 1908/QD-TLD ngày 19/12/2016 cüa
Tong Lien doàn).
+ Thu khác (theo quy djnh tai khoân 4 Diu 26 Lu.t Cong doãn).
- Kim tra, dánh giá chi tài chInh cOng doãn:
+ Dánh giá t' trçng các mic chi: (chi lucrng, phi cp và các khoãn dóng
theo lucmg (khong qua 30%); chi quãn 1 hành chinh 10%; chi hot dng phong
trào 60%).
+ Kim tra, dánh giá vic chip hành tiêu chun, djnh müc chi tiêu theo quy
djnh (Quy& djnh sO 1910/QD-TLD ngày 16/12/2019 ye vic ban hành quy djnh
thu, chi, quãn 1 tài chInh CDCS và Quy chê chi tiêu nOi bO cüa CDCS).
+ Kim tra, dánh giá vic trich nOp c.p trén: theo dv toán và theo quy djnh
(Np nghTa vv len cap trên; np tiêt giãm 10% chi quán 1 hành chinh, hoat dng
phong trào theo Nghj quyêt 9C cUa Tong Lien doàn; các khoán phãi np khác
neuco,...).
d) Kim tra vic quãn 1, ghi s k toán.
- Kim tra dánh giá vic lap phiu thu, chi tin m.t; thu, chi tin gui ngãn
hang, chrng fir, hóa don kern theo; kiêm tra vic in, luu tr chirng fir, sO kê toán.
- Kim tra ghi sè Qu5 tin met; Kim tra vic kim ké qu tin mt
hang tháng.
- Kim tra ghi s tin gi'ri ngãn hang, kho bc
- Kim tra vic ghi s thu, chi CDCS.
- KMm Ira ghi s và theo dôi cOng nçi (nu có):
+ Tam i'rng; phâi thu; phãi trâ.
+ Kim Ira du tu tài chInh: Mua c ph.n, c phiu khi doanh nghip c
phân hóa, gui k' han tai ngân hang,. . .(neu có).
d) Kim tra vic vn dng thu, chi Qu5 xã hOi (nu co)
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Kim tra, dánh giá vic trin khai các van ban cüa cp trên ban hânh; kim
tra s theo dôi thu, chi tai don vj, s np len cap trên; hem tra ho so, chrng tr km
tai don v, báo cáo kt qua thu, chi qu hang na.m, cong khai, minh bach các
khoãn thu, chi qu theo ch d quy djnh hin hành.Dánh giá hiu qua tir vic huy
dng, quan l, sir diing các qu5 xã hi.
e) Kim tra vic quán l, si'r diing tài san (nu co).
g) Kim tra vic cOng khai tâi chInh (theo quy djnh hithng dn s 4601HDTLD mâu 04-TDT).
* Ghi chá: K}ii các van bàn trIch dn lam can c1r kim tra thay di thI thirc
hin theo van ban mOi.
3.1.3. Ni dung Ihrc hin kitm Ira tài chInh khi din hành kim ira don vj
sy' nghip try'c lhu3c
a) Kim tra cOng tác chi do và th chüc thirc hin cüa Thu tru&ng don vj ye
cOng tác quãn l, sir diing tài chmnh, tài san cong doàn
- Xem xét v cci ch hoat dng cüa don vj sir nghip (vic xây dmg co ch
tr chü theo quy djnh, Quyêt djnh giao quyên tr chü cUa Cong doàn cap trén,...).
- Kim tra vic ban hành quy ch chi tiêu ni b, quy ch quán 1 tâi chInh,
tài san, quy ché quãn l, sir diing các 1oi qu5 cüa don vj, quy chê trá hong,...
b) Kim tra vic xây dirng k hoch, thc hin k ho?ch tái chInh
Xây ding k hoch thirc hin theo hithng dn cüa cOng doàn cp trén, cüa
Tong Lien doàn.
c) Kim tra vic thrc hin thu, chi tâi chInh
- Kim tra các khoân thu tài chInh ti don vi
- Kim tra chi tài chInh tai don vi
+ Kim tra, dánh giá vic thrc hin djnh mrc tiOu chu.n, ch d chi tiêu
+ Kim tra vic thiic hin nghia vi vi nba rnthc, vi cp trên.
d) Kim tra các khoãn nq phâi thu, nçi phâi trâ, tam lmg,...
Kim tra vic theo dôi cOng ng hâi thu, phâi trà cüa don vj d dánh giá
cOng tác quãn i cong nç; vic ma sO kê toán chi tiêt theo döi, cong tác dOi chiéu,
don dOc cOng ng djnh ks'.
d) Kim tra quãn l qu5 tin mt và tin gi:ri ngân hang, kho bac, vic ghi
chép sO ké toán, hach toán kê toán, theo dOi, quàn l tài san.
e) Kim tra du tu dài h?n, ngn h?n.
g) Kim tra v quy trinh, thu t'Vc du tir xây drng co bàn; mua sm, sUa
chi:ia lan tài san cô djnh. Kiêm tra vic quàn l, sir diing tài san cô djnh, cOng cii,
dpng cii
h) Kim tra vic quãn l, sfz ding các qu
- Kim tra vic ban hành quy ch quãn l, sü diing qu5
- Ngun hinh thãnh, trIch lap, si'r ding các loi qu5
14

.

i) Kiêm tra vic cong khai tài chinh
Kim tra vic cong khai dir toán, quyt toán tài chInh cOng doãn và cong
khai các 1oi qu5' theo quy djnh.
3.2. Mt s phirong pháp nghip vi kim tra, xác minh
a) Mt s phucrng pháp kim tra chimg lit, s k toán, báo cáo tâi chInh
: Di chiu si 1iu giUa s k toán vâi báo cáo tài chInh; di chiu s 1iu
gitta so chi tiêtvd so tong hçip; dOi chiêu gifta chirng tü ke toán vói vic ghi chép,
cp nht trên so kê toán; dôi chiêu so 1iu thu, chi gifla cap trên v&i cap dithi, trén
so kê toán vâi báo cáo quyêt toán;...
- Kim tra, xác djnh tInh hçrp pháp, hqp 1 cUa chrng lit k toán và các tài
1iu có lien quan; xác djnh trInh tir thu t%ic cUa chrng tü kê toán có phü hçip vâi
quy djnh, vói trInh tir các nghip vii kirih tê phát sinh.
- Kim tra, xác djnh tInh trung thc cüa chimg tü, tâi 1iu: Xem xét, di
chiêu khOi luçrng cong vic theo chfrng lit v6i khôi luçmg cong vic thc hin;
xem xét, dôi chiêu vic thirc hin chê d, tiêu chun, djnh müc áp diing thanh toán
so vi quy chê chi tiêu ni b cüa dm vj, vói quy djnh chung cüa Nba nrnc và
TOng Lien don.
- Don vj thrcirc kim tra k xác nhn, dóng du vào báo cáo, biên ban, các s
lieu dâ cung cap cho doàn kiêm tra.
b) Mt s nghip vi kim tra, xác minh: Trong qua trInh kim tra, nu cn
phãi lam rô van dê, sir vic, doàn kiêm tra có the thirc hin mt so nghip vi sau:
- Yêu cu giái trInh: di vci nhftng sir vic, tai lieu, s 1iu phán ánh chua
rö, chua dñ cci s& kêt lun. Yêu câu don vj ducic kiêm tra giài trInh bang van ban
gl'ri Doãn hem tra.
- Di thoai, cht v.n: Trung hqp giâi trInh ciia di tixçing chua rö, tin
hành to chüc dôi thoi, chat van dôi tircmg thrçic kiêm tra dê lam rO them dung, sai
ye ni dung và trách nhim cüa tp the, cá nhân.
Nguii t chüc di thoi, ch.t v.n phài chun bj chi tit ni dung di thoi,
câu hOi chat van; câu hói có tr9ng tam, trç)ng diem dê dôi tuqng trã li. Kêt thüc
dôi thoi, chat van 1p biên ban, ghi day dii, chInh xác nhüng sr vic hal ben dã
trao dôi; tnx&ng hqp can thiêt thI ghi am li toàn b cuc dôi thoai, chat van.
- Thm tra, xác minh: Nhftng chi'rng cr và giái trinh cüa di tucmg kim tra
chua rô, thành viên Doàn kiêm tra kjp thi báo cáo Trrning doàn. Trithng doan
kiem tra xem xét, quyêt djnh vic thâm tra, xác minh.
+ Lam vic vói co quan quãn 1 có lien quan: Lam vic vâi co quan chü
quãn ye nhthig sr vic lien quan den chi do, quyet djnh cüa cap trên; Lam vic
vth các co quan ban hành chInh sách, chê d có lien quan den nhng sir vic dir
kiên kêt lun ma chinh sách, chê d chua quy djnh hoc quy djnh chua rô; Trueing
hçip khOn den lam vic tryc tip thi có yêu cu;, áê nhj; Lam vic vâi các to
chüc dê dOi chCrng, xác minh các tài lieu hoc chirng lit dê cung cap...;
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+ Lam vic vói cn b, cá than có lien quail: Trithng hcip có nhiu can b,
cong chüc, viên chi.'rc, nguèi lao dng phãn ánh sr vic lien quan den ni dung
kiêm tra hoc can dôi chuxng, xác minh lam rö...
lien quan dn ni dung kim
Kt qua kim tra, xác minh thông tin, tài
tra phài thrqc the hin bang van ban cüa co quan, to chüc, cá than &rgc kiêm tra,
xác minh hoc 1p thành biên bàn kiêm tra, xác minh (kern theo day dü tài
chimg minh).
- Tnmg c.0 giám djnh: Di viii nhüng v.n d v chuyên môn, k5 thut cüa
các ngành ngh lien quan den kêt 1un nhung doãn hem tra không dü chuyên
mOn, k5 thut thI Tru&ng doàn hem tra báo cáo ngu&i ra quyêt djnh kiêm tra,
quy& djnh trung câu giám djnh. Vic trimg câu giám djnh thrc hin theo quy
djnh cüa pháp lust.
BIJ'OC 3. KET THUC KIEM TRA
1. Xây durng d thão kt 1un kim tra
Trên co si báo cáo cüa các thãnh viên doàn kim tra, truring doàn kim tra
thông nhât và xây drng dçr thâo kêt 1un hem tra
Dr thào kt lun kim tra phâi có các ni dung chInh:
-Dánh giá th'irc trng cong tác quãn 1 tâi chInh, tài san cüa dcvn vj: uu
dánh giá chung, kêt lun kin nghj.
diem, ton tai hoc sai phm (nêu
- Kin nghi s lieu tài chInh, co ch chInh sách, ch d chmnh sách, các quy
djnh khác (neu co).
- Trách nhim cá nhân, tp th Co sai phm (nu co).
.Z
.
A
A
2. Cong bo diy thao ket 1un kiem tra
- Tru&ng doàn kim tra cO trách thim t chirc cOng bó dr thão t 1un
kiêm tra.
-, Tai bui cong b dr thâo kt lun kim tra, Doàn kim tra thông qua dr
tháo ket lun kiêm tra trithc hi nghj dê mçi ngu?i nghe và tham gia kiên.
Nhftng ni dung thuc thãm quyen kiêm tra, ?oàn kiêm tra trao dôi di den thông
nhât. Trinmg hqp vuçct thâm quyên, Doàn kiêm tra tiêp thu và xin kiên cap có
thâm quyOn.
* Ghichü: Trong tnnmg hqp tin hành kirn tra ti CDCS, CDCTCS vâi
thii gian ngän và thãnh phàn tham dir không thay dôi tM vic cong bô quyêt djnh
kiêm tra và thông qua dir thâo Ket 1un hem tra CO the ghi chung biên bàn.
A
3. Ban hanh ket 1un kiem tra
- Chm nliât là 15 ngày, k tü ngày hpp cOng b dir thão k& lu.n hem tra,
doàn hem tra phãi hoàn chinh van bàn kt lun. Kêt lun hem tra do tru&ng doàn
kiêm tra k và dóng dâu; gui don vj duçic kiêrn tra, ngithi ra quyêt djnh kiêm tra,
üy ban kiêm tra cOng doàn cap trên (trong trueing hçp kiêm tra ciing cap, trung
lieu

lieu

co),

A

A
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hçrp can báo cáo hoc xin kien), các thãnh viên doàn kim tra, luu vn phông üy
ban kiêm tra.
- K& 1un kim tra là van ban pháp l có hiu hrc ttr ngày ban hành, don vj
duçic kiêm tra có nhim vii to chcrc thirc hin kiên nghj cüa Doàn kiêm tra dà nêu
trong kêt lu.n.
- Trtrng hqp có nhftng nOi dung kt lun cüa doãn kiêm tra ma co quan, t
chüc, cá nhân dixcic kiêm tra chixa nhât trI, thl co quan, tO chüc, cá nhãn drn7c
kiêm tra chua nhât tn do lam bàn tithng trInh gi:ri kern theo van bàn két lun cüa
doàn kiêm tra den üy ban kiêm tra cong doan noi ban hành kêt lu.n hoc cong
doàn cap có thâm quyên xem xét, nhi.rng dông thôi vn phài thirc hin nghiêm kêt
1un cüa doàn kiêm tra.
4. Lp, lifu gifr h so' kiêm tra
- Sau khi kt thiic cuc kim tra, Tru&ng doàn kim tra có trách nhim t
chüc vic 1p ho so kiêm tra. Ho sci kiêm tra bao gôm: quyêt djnh kiêrn tra; biên
bàn kiêm tra do doàn kiêm tra lip; báo cáo, giài trInh cüa dôi tuçing kiêm tra; báo
cáo kêt qua kiêm tra; kêt 1un kiêm tra; van bàn ye vic xir 1, kiOn ngh vic xir
l; các tài
khác có lien quan den kiêm tra. Toàn b ho so kiêm tra duçic km
giü ti üy ban kiêm tra cüng cap (noi ban hành quyêt djnh kiêm tra).
5. llçp rut kinh nghim doàn kim tra
- Sau khi có kt 1un kiêm tra, tru&ng doàn kiOrn tra CO trách nhim tO chüc
h9p doãn kiêm tra dê trao dOi, rut kinh nghirn ye hoat dng cüa doàn kiêm tra.
Trong trueing hcip nêu cO thãnh viên doân kiêm tra có thành tIch xuât sac trong
vic thirc hin nhim vi kiêm tra thI có the dé nghj ngi.thi có thâm quyên xem xét,
khen thithng.
6. Thirc hiçn ket 1un kiem tra
- Khi nhãn ducic k& luân cüa doàn kim tra, don vj, to chüc, cá nhân dugc
hem tra phai lap kê hoach thuc hiên va chi dao cac don Vi CO lien quan thuc hiên
các hen nghj và khäc phiic nhCthg van dê cOn ton tai, thiêu sOt dã nêu trong két
lun kirn tra và báo cáo b.ng van bàn theo yêu câu üy ban kiêm tra cong doàn
noi ban hành kêt 1un kiêm tra.
có trách nhim don dOc, giám sat
- Uy ban kirn tra cong doàn cüng
vic thc hin các kiên nghj trong kêt lu.n cüa doàn kiêm tra.
* Mt s mu van
thirc hin kim tra tài chInh
- Quyt djnh kim tra tài chInh (Mu 02/QD-KT)
cuong kirn tra tài chmnh (Mu 03/DC-KTTC)
- K& 14n kim tra (Mu 04/KL-KT)
lieu

•A

A

ye

cap

ban
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QUY TRINII
Giám sat trong ti chü'c cong doàn
(Ban hãnh kern theo Quy& djnh s& 684 /QD-TLD ngày 08 tháng 6 näm 2020
cUa Doàn ChU tch Tong Lien doãn Lao dng Vit Nam)
I. GLkM SAT THU ()NG XUYEN
Giám sat thuèng xuyên cüa các thãnh viên thrc hin nhim viii giám sat dcin vj
duçic giám sat. Grn có phuang pháp giám sat trirc tiêp và giám sat gián tiêp:
1. Giám sat trçc tip
- Tham dir déd tho.i, chat v.n tti các k hi nghj.
- Nghe t chüc cong doàn, üy ban kim tra c.p duâi trirc tip báo cáo.
- Cu thành viên dtr các cuc h9p, hi nghj, cüa di tuçing giám sat.
- Quan sat, tim hiu, gp gô, giao tip, trao dii, gop vi di tuçmg
giám
- Báo cáo v tInh hInh hot dng cüa dun v dugc giám sat, dng thai
kin nghi, d xut.
2. Giám sat gián tip
- Xem xét báo cáo ho.t dng cña t chüc cong doàn càng cp và cp ththi.
- Nghiên ci'ru, xem xét các van ban, báo cáo; kt 1un v các cuOc kim
dánh giá thirc hin chi'rc näng, nhirn
giám sat; kt
tra, thông báo v kt
viii dugc giao cüa cong doàn càng cp và cp duâi.
thanh tra, kim tra,
- ' kin trao di, phãn ánh, kin nghj, báo cáo kt
giám sat cüa t chrc Dáng, Thanh tra nhà nithc, M.t trn T quc; du 1un xã
hi, phãn ánh cüa các phucing tin thông tin di chüng.
- Xem xét dun khiu n.i, t cáo, kin nghj, phàn ánh cUa can bi, doàn
viên, cong nhn viên chüc, lao dng gt'ri dn t chrc cong doàn.
- Báo cáo v tmnh hInh hot dng cüa dun vj ducic giám sat, dng thèi
kiên nghj, d xut.
II. GIAM SAT CHUYEN BE
BIJOC 1. CHUAN B GIAM SAT
,
.,
A
1. Xay dirng de cirong giam sat
- Can ci.r ni dung giám sat, Tru&ng doàn giám sat có trách nhim chü tn
cng các thành viên trong doàn giám sat xây dirng d cuong yêu cu di tuqng
giám sat báo cáo.
cuong phãi barn sat vào tung ni dung ct th cua don vj mi cp
cong don theo tung thai dirn tin hanh giám
+ Nêu dc di&m tInh hInh: Nhftng thu.n lçii, khó khän theo gçii cüa d
cuong t?.i thai dim giám sat.
sat.

qua

qua

qua

A

a

sat.
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+ Nêu vic thirc hin di vOi ti'rng ni dung giám sat.
+ Dánh giá chung: U'u, khuyt dim
+ Kin nghi, d xut;
- Báo cáo bang vn bnvà diInh kern các phi 1'tjc (nu có) (TN'Iu O7IDC-GSCD).
2. Gui quyet d!nh glam sat
Truâng don giám sat gri quyt djnh (kern theo d cllGng yéu cu báo
cáo) cho di tlsang giám sat bitt it nMt 5 ngày tnróc khi cong b quy& djnh
giám sat d chu.n bj cho cuc giám sat, trong do nêu rO cách thüc báo cáo, thai
gian np báo cáo vsi doàn giám sat (Mu 06/QD-GSCD).
3. Phân cong nhim vi cho các thành viên doàn giám sat
- Trirng doàn giárn sat t chirc hop doàn d ph bin, quán trit ni dung
giám sat, bàn các bin pháp cii th d th chüc thirc hin; phãn cOng nhim vii
cho trng thãnh viên trong doân giám sat.
- Vic phân cOng nhim vi1 c.n phâi cii th, rO rang, phü hçrp vâi s
triz?Yng cüa tüng thành viên;
- Trng thành viên xác djnh rô trách nhirn cüa mlnh trong vic thc hin
nhim vi giám sat, có th xây drng k hoch thirc hin nhim vi &rc phãn
cOng và báo cáo v&i tnrOng doãn (nu cn).
BI1(C 2. TIEN 1JAN11 GIAM SAT
1. T chfrc cOng b quyt djnh giám sat
- Tru&ng doàn giám sat có trách nhim t chüc bui lam vic vâi dun vj
dric giám sat dê cOng bô và triên khai thc hin quyêt djnh giám sat.
- Thành ph.n tham dir:
+ Các thãnh viên theo quy& djnh doàn giám sat.
+ Di vài cOng doàn cp tinh, ngành trung uo'ng và tuong dixang thành
phn gm thi.thng trirc và lãnh dao các ban, b phn có ni dung lien quan.
+ Di vi cong doàn cp trên trirc tip co sâ và cOng doàn co sâ thành
ph.n gm các üy viên ban thii&ng vu.
2. Tin hành giám sat, xem xét h scr, tài lieu
- Dan vj duçic giám sat báo cáo b.ng v.n ban v nhüng ni dung lien
quan dn cuc giám sat.
- Doàn giám sat tip nhn và nghien cthi các h so, tài lieu có lien quan
den nOi dung giárn sat dê xem xét.
- Doàn giárn sat nêu ra cac cau hOi v các nOi dung c.n lam rO them hoc
yeu cu b6 sung them báo cáo b.ng van ban (nu cn).
- Dan vj dugc giám sat báo cáo, giãi trinh nhCtng vn d do doãn giám sat
nêu ra.
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- Trtthng hçip c.n phài tin hành lam vic, xác mirth d vic dánh giá
bào dam tInh khách quan, chInh xác thI trixàng doàn giám sat xem xét, quyt
djnh hot lam vic d,i vái don vj cp duói (nu co) dê có co sâ dánh giá,
nh.n xét.
- Tin hành tng hçp, phãn tIch, dánh giá, nhn xét trng ni dung giám sat.
BU'OC 3. KET THUC GIAM SAT
1. Xây diyng duy thão thông báo kt qua giám sat
- Trng thnh viên báo cáo k& qua theo các ni dung dugc phãn cong gü'i
tru&ng don dê tong hqp, hoãn tbin thành dx thão thông báo kêt qua giám sat.
- Ni dung thông báo giám sat phãi khái quát dugc d.c dim tInh hInh và
the hin rô kt qua giám sat; dánh giá, nhn xét uu diem, khuyét diem a tmg
ni dung duçic giám sat; vi ph.m cüa dôi tuçing giám sat (neu co). Nhüng kiên
ngbj cüa doàn giám sat vói don v ducic giám sat và kiên nghj cüa don vj duçic
giám sat vói cong doãn cap trên ye khc phic khuyêt diem và müc d xir l kr
lut (neu co).
- Di,r tháo thông báo k& qua giám sat duçvc trao dii, thong nht vai cac
thành viên trong Doàn; báo cáo và xin kiên chi dao cüa 1h dao phii trách
hoc ngui1i có thâm quyên k quyêt djnh giám sat (Mâu 08/TB-K QGSCD).
2. T chfrc cong b dir thão thông báo kt qua giám sat
- T chi'rc cuc hQp giüa Doàn giám sat vOi dcin vj, ducic giám sat.
- Thành phn tham dr gm thành phn nhu bui h9p cong b thông báo
kêt qua giám sat nhtr thông báo quyêt dnh giám sat ho.c m& rng them (nêu
can) do trthng doàn quyêt djnh.
- Trtthng doãn hoc phó doàn duqc phân cong thông qua dir thào thông
báo kêt qua giám sat.
- Nghe kin phãn hi tr don. vj dugc giám sátvà các kin trao di,
lam rô them lien quan den ni dung dirT thão thông báo kêt qua giám sat.
- Doàn giám sat nghiên ciru xem xét các kin trao di cüa dcm vj d
diêu chirih dirr thão thông báo kêt qua giám sat (neu can); ghi nhn các kiên nghj
dê báo cáo cap có thâm quyên xem xét, giâi quyêt.
3. Thông báo kt qua giám sat cüa Doàn giám sat
Chm nh.t 15 ngày k tir ngày kt thüc giám sat. Cn cir kt qua giám sat,
Doàn giám sat xây dmg van bàn thông báo kt qua giám sat.
Thông báo kt qua giám sat phái barn sat ni dung, k hoach và miric tiêu giám
sat, nêu rO nhftng nhn xét, dánh giá v tüng ni dung dã tin hành giám sat;
nhftng thành tIch ni b.t, tInh din hinh trong hoat dng cüa don vj, t chüc (nu
có); nhfng vi phm, trách nhim d6i vài nhttng vi ph?m (nu có); các quy djnh
pháp lu.t lam can cir d xác djnh hành vi vi phm pháp 1ut, tInh chit, m1rc d vi
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pham; kin nghj các bin pháp xà 1 vi phm. NhUng han ch cüa Co ch& chInh
sách, pháp 1ut cn süa d&, b sung cho phñ hçip vth thirc t (nu co).
Tru&ng doàn giám sat hoc lânh dao các don vj chü tn giám sat ban hành
van ban thông báo két qua giám sat, gfri cho don vj, to chüc duçic giám sat vâ các
to chirc, cá nhân có lien quan.
4. Theo döi vic thtyc hin các kin nghj giám sat
Sau khi kêt thüc giám sat, Trir&ng doàn giám sat hoc lãnh dao các dun vj
chü trI giám sat theo dOi chat chê vic giái quyêt dôi vói nhng kiên ng dà gui
ti các don vi, to chrc, cá nhãn; dê ngh co quan, to chirc, cá nhân có thãm quyên
xem xét trách nhim cüa dun vj, tO ch(rc, cá nhan không giái quyêt ho.c giãi quyêt
không dung quy djnh.
5. Hi) scr liru v cuc giám sat
- Quyêt djnh giám sat;
- Dê cuong giám sat;
- Biên bàn lam viêc;
- Các báo cáo giái trinh cüa tp the, cá nhãn (nêu co)
- Báo cáo két qua c11a các thành viên Doàn giám sat
- Thông báo kêt qua giám sat;
- Các tài lieu khác lien quail (neu co).
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QUY TRINH
Xfr1uttrngtchtIcôngdOãfl
(Ban hành kern theo Quyk djnh s: 684 /QD-TLD ngày 08 tháng 6 nAm 2020
cüa Doàn Chü tch Tng Lien doàn Lao dng Vit Narn)
I. Thm quyn xfr 1? k5 1ut cüa ban thtrông vii cong doàn ccr s&
1. Xtr 1 k 1ut di vó'i doàn viên cong doàn, can b cong doàn co s&
thành viên, cong doàn b phn, can b ti cong doàn vi phm
Bithc 1: Huórng dn kiêm diem
- T cong doàn ho.c cong doàn b phri huóng dn vi& kim dim.
- Di tuqng vi phm vit kim dim, ti;r nhn hInh thirc k 1ut.
Bithc 2: T chüc kim dim và dê nghj xi:r 1 kr 1ut
- T cong doàn h9p kim dirn, di tuçing vi ph.m trInh bay kim dim, hi
nghj gop kin, k& 1un, tin hành bO phiu d nghj k 1ut và báo cáo (kern theo
h so) giri Cong doàn b ph.n xem xét.
- Ban chp hành cong doàn b phn h9p xem xét, tin hành bO phiu và
lam th trmnh (kern h so) gri ban thithng vi;i CDCS xem xét.
- Uy ban kim tra giip Ban thii&ng vi;i CDCS nghiên clru, tham mtm,
xu.t (ncii không có üy ban kim tra thI dng chI üy viên ban chp hành lam thim
vi;i kim tra tham muu, d xut).
Bu'&c 3: Tin hãnh xr l k 1u,t và hru h so
- Ban thixing vii CDCS h9p thão 1un xem xét và tin hành bó phiu k 1u.t
- K ban hãnh Quyt djnh kS' 14t.
- Lisu h so k lut t?i vn phông CDCS.
Bwó'c 4: Thi hành k 1u.t
- T chüc h9p cong b Quyt djnh k' 1ut tai cong doàn noi có di tucing
vi pham.
,
..
•
.
, ' ,
- Doi tuçcng vi phni neu khong dong y lb co quyen khieu nu theo quy djnh.
- Quy& djrih k' 1ut có hiu 1i;rc sau khi duçic cong b và duçic xóa k h4t
sau 1 nàm, tInh tü ngày cong b quyt djnh k lut hoc quyt djnh giài quy&
khiu nai k' 1ut.
2. xir i k 1ut di vói nguyen Uy viên ban chap hành, Uy viên ban
thurôiig vi.i, üy ban kim tra CDCS; nguyen can b cong doàn co s& thành
viên, cong doàn b phn, ti cong doàn dã chuyn cong tác, nghi vic, nghi
hiru vi phm
Bithcl:

- Ban thuông vii hoc üy ban kim Ira cOng doàn noi Co d& tixclng vi phm
hithng dn vit ki&n dim.
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- D& tiicYng vi phm vit kim dim, t1r nh.n hInh thüc k) 1ut.
Bithc2:
- T cong doãn, cong doàn b phn hop kim dim, d& tirçng vi phm
trinh bay kim dim, bO phiu d nghj k) 1ut và báo cáo ban thtthng vi CDCS
xem xét.
- (Jy ban kim tra giiip ban thix&ng vi CDCS nghiên ciru, tham mtru
xut (noi khOng có üy ban kim tra thI dng chI üy viên ban chLp hành lam nhim
v11 kim tra tham mini, d xut).
Bithc 3: Nhii bu&c 3, miic I, di tizqng 1
Bzthc4:Thihànhk1uât
- T chüc hop Cong b Quyt djnh ti COng doàn nth d& tuçmg dã xây ra vi
phm sinh hoat, cOng tác và gi'ri Quy& djnh dn ncli ngir&i vi phm dang sinh
hoat, cOng tác d chp hãnh.
- D& tuçlng vi phm nu không dng thi có quyn khiu nai theo quy djnh.
- Quyt djnh kST 1ut có hiu 1irc sau khi duçic cong b và ducic xóa k' 1ut
sau 1 näm, tInh tü ngày cOng b quy& djnh k' 1ut hoc quyt djnh giâi quyt
khiêu nai k' !uât.
II. Tham quyen xir ly ky 1ut cua ban chap hanh cong doan co' so' xu' lyk 1ut di vol tp th ban chp hành, ban thuO'ng vii cong doàn co' s& thành
viên; tp th ban chap hành cong doàn b phn vi phim
Bu'ó'c 1: Huing dk kim dim
- Nhubuâc 1, muc I, di tuo'ng 2.
Bjthc 2: T chüc kMm dim và d nghi xü 1 k3 1u.t
- Ban ch.p hành, ban thiiông vi1 CDCS thành viên; ban chp hành cOng doàn
b phn ncii vi phm hop kim dim, di din di tucing vi phm trinh bay kim
dim, bó phiu d ngh k li4t và báo cáo ban thumg vi CDCS xem xét.
- Uy ban kim tra CDCS nghiên c'Cru, tham mini, d xut (ncii không có üy
ban kim tra thI dng chi üy viên ban chap hãnh lam nhim vij kim tra tham
mru, d xut).
- Ban thir&ng vi CDCS hop xem xét, bO phiu và lam t?i trInh (kern h sci)
giri ban chp hành CDCS xem xét.
Bwó'c 3: Tin hành xir 1 k3 luât và lu'u h sc
- Ban chap hành CDCS hop thão 1un xem xét và bO phiu k 1ut.
- K ban hành quy& djnh k 14t.
- Lmi h sa k' lut tai v phông CDCS.
Bu'ác4: Thihànhk'1uât
- Nh'cr bithc 4, mic I, c1i tixqng 1.
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III. Thm quyn xfr 1 k5 Iut cüa ban thtrrng viu cong doàn cp trén
trite tip co s&
1. Xtr 1 k5 1ut di vói tp th ban thir&ng v11, tp th üy ban kim tra
cong doàn co' s& vi phim
Bzthc 1: Nhi.r buoy 1, miic I, di tugng 2.
Buác2:

- Tp th cong doàn nth vi phm hçp kim dim, bO phiu d nghj k 1ut và
báo cáo cong don cp trên trirc tip cci si xem xét.
- Ban thuà'ng vi CDCS lam t1 trmnh (kern h sci) gCri cong doàn cp trên tr1rc
tiêp Ca s& xem xét.
- Uy ban kirn tra cong doân cp trên trirc tip Co s giüp ban thu&ng viii
nghiên cüu, tham mixu, d xut.
Bithc 3:

- Ban thumg v'..i cong doàn cp trên trçic tip cci sâ h9p tháo 1u.n xem xét
và tin hãnh bO phMu kr 1ut.
- K ban hành Quyt dnh k' 1ut.
- Liiu h so kS' 1ut ti van phông cong doàn c.p trên trrc tip Co s&
Nhu buóc 4, miic 1, di tuçmg 1.
2. Xtr 1 k 1ut cti vó'i chü tjch, phó chü tjch, üy viên ban thtrb'ng vU,
uYviên ban chap hành, üy viên üy ban kimtra CDCS; can b khác do cong
doan cap tren tri4rc tiep co' so' chi d!nh hoc cong nhn (neu co) vi phim
Bztó'c 1: Nhtr buc 1, miic I, di tuçing 2.
Bithc 4:

I

Bu'&c 2:

- Ban chip hành, ban thumg vii, üy ban kim tra noi di tuçing vi phim sinh
hot hçp kim dim, di tuçTng vi phm trInh bay kim dirn, bó phiu d nghj k
1ut và báo cáo cOng doàri c.p trên trrc tip co sO' xem xét.
- Ban thuO'ng v CDCS lam tO' trInh (kern h so) gui ban thu&ng vi cong
doàn cp trên trirc tip cci sO' xem xét.
- Uy ban kim tra cong doãn cp trên trirc tip cci sO' nghiên ciru, tharn
mtru, d xut.
Bzthc 3: Tin hành xir l k) luât và luu h so.
- Nhu bithc 3, miic III, di ti.rçing 1.
Bwác 4.

-Nhubuâc4,mic 1,ditucmg 1.
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3. Xir 1 k Iut di vó'i nguyen üy viên ban chp hành, üy viên ban thu*ng
vt, üy viên üy ban kim Ira cong doàn cp trên triyc tip co s&, nguyen chü tjch, phó
chü tjch CIJCS dã chuyn cong tác, nghi vic hoc nghi hu'u, nguyen trir&ng, phó và
k toán triröiig don vj trirc thuc (nu co) vi phm
Bithc 1: Nhii Buâc 1, miic I, di tuçing 2.
Bzthc 2: Nhu Buóc 2, mic III, di llrcrng 2.
Bithc 3: Nhii Buâc 3, mic III, di tucrng 1.
Bwác 4: Nhii buó!c 4, mic I, di trqng 2.

IV. Thm quyn xfr l k5 Iut cüa BCH Cong doàn cp trên trirc tip co'
s& xfr l k 1ut cti vó'i tp th ban chp hành cong doàn co' s& vi phm
Bithc 1: Nhu Buâc 1, mic I, di tuçmg 2.
Bwác 2:

- Ban chp hành CDCS vi phm hçp kim dim, bö phiu d nghj k) 1ut Va
báo cáo CD cp trén trrc tip co sâ xem xét.
- Ban thu&ng vii CDCS lam tti trInh (kern h so) giri ban thithng vv cong doàn
cap trên trirc tiêp co sâ xem xét.
- Uy ban kim tra cong doàn cp trén trirc tip co so nghiên ciru, tham
muu, d& xut.
- Ban thu?mg vii cong doàn cp trên trrc tip co sO h9p xem xét, ho phiu
và trInh (kern h so) gi:ri ban chp hành xem xét.
Bithc 3:

- Ban chp hành cong doan Cap trên trirc tiêp co sO h9p thâo 1un xem xét và bO
phiêu k' luât.
- K ban hành quy& djnh k lust.
- Luu h so k lu.t t.i van phOng cong doân cp trén trirc tip co sO
Bithc 4: Nhu bixOc 4, mic I di tixqng 1.
V. Thm quyn xfr 1 k5 1ut cüa Ban thirô'ng vi Lien doàn lao dng
tinh, thành ph, cong doàn ngành TW và ttro'ng dtro'ug
1. Xi:r 1 kr lust d& vOi di Phó chü tjch cong doàn cp trên tWc tiêp co SO
và Phó chi:i tch CDCS trirc thuc; phó truOng ban và các ChrC vi tuong throng 0
co quan cOng doàn ngành trung uang và tuong duong, cOng doàn thng cOng ty
trrc thuc Tng Lien doan; T.p th ban thi.r&ng vi, tp th ñy ban kim tra cong
doàn cap trên tWc tip co sO; Tp th 1iy ban kim tra CDCS tr1rc thuc lien doàn
lao dng tinh.
Bwó'c 1: Nhu BuOc 1, mic I dôi tLxcrng 2.
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Bw6c2:
- Tp th cong doàn noi d& tuqng vi phm sinh boat, cong the h9p kiêm
dim, di tuçmg vi phm trInh bay kim dim, bO phiu d nghj kr 1u.t và báo cáo
lien doàn lao dng tinh, thành ph& cong doàn ngàrth TW và tuong duong xem xét.
- Ban th.thng vij cong doãn cp trên trirc tip co s lam t trInh (kern h so)
gui ban thu&ng vi lien doàn lao dng tinh, thành phô, cong doàn ngãnh TW và
ttrcmg ducrng xem xét.
- Uy ban kim tra lien doàn lao dng tinh, thành ph& cong doàn ngnh TW
và tucmg ducmg nghiên cru, tham muu, d xut.
Bwác3:

- Ban thithng vii lien doãn lao dng tinh, thành ph, cong doàn ngãnh TW và
tircing ducing hçp tháo 1un xem xét và bô phiu kr 1ut.
- K ban hãnh quyt djnh xà l k5' lut.
- Lixu h so k 1u.t tai vn phông üy ban kim tra lien doàn lao dng tinh,
thãnh pM, cOng doàn ngành TW vá ttxang duong.
4: NIrn buâc 4, miic I di tuçng 1.
2. Xü l k lu.t d61 vâi Nguyen Uy viên BCH, üy viên ban thu?mg vi, Uy
viên üy ban kim tra, tru&ng, phó ban; nguyen tnthng, phó và k toán truàng don vj
trirc thuc cüa lien doàn lao dng tinh, thành ph& cong doan ngành TW và tucing
duccng; nguyen chü tjch, Phó chü tjch, üy viên ban thi.thng v cOng doàn cp trên trrc
tip cci so diâ chuyn cong tác, nghi vic hoc nghi huu.
Bithc 1: Nhii BuOc 1, mie I di tixçlng 2.
Bithe 2: Nhu BuOc 2, miic V dOi tuçrng 1.
Bithc

Bithc 3:

Nhu BuOc 3, miic V dói tuqng 1.

Bzthc 4:

Nhi.r buOc 4, miic I di tuqng 2.
A

9

9

A

9

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 và ttro'ng throng xfr I k Iut di vói tp
th ban chap hành, ban thirông vi cong doàn cp trên triyc tip co só; tp th ban
chap hành cDCS fire thuc; üyviên ban chap hành, üyvien ban thir&ng vii,
vien uy ban kiem tra, chu qch cong doan cap fren trtrc tiep co so thu9c phm vi
quãn 1; tru'&ng ban và các chfrc vii tircnig throng & co quan lien doàn lao dng
A
tinh, thanh pho, cong doan nganh TW va ttrong dirong vi phm
Bu-àc 1: Nhu Brn9c 1, miic I di tuqng 2.

uy

9

A

Bjthc2:

27

- Tp th cong doàn noi d& tugng vi phm sinh hoat, cong tác hçp kim
diem, di tung vi pham trIrth bay kim dim, bó phiu d nghj k' lut và báo cáo
lien doãn lao dng tinh, thành ph& cOng doàn ngành TW và tucrng &rong xem xét.
- Ban thuàng vi cOng doàn cp lrên trirc tip co sâ lam t trInh (kern h so)
gui Ban thuing vi lien dloàn lao dng tinh, thãnh phE, cOng doan ngành TW va
tuong thxong xem xét.
- Uy ban kim tra lien doàn lao dng tinh, thành ph, cong doàn ngânh TW và
tuong duong nghiên cuu, thammiru, d xuAt.
- Ban thir&ng vii lien doãn lao dng tinh, thãnh ph& cOng doàn ngành 1W và
tLrong diiong xem xét, tin hành bO phiu và lam ti trinh (kern h so) gri ban chip
hãnh xem xét.
Bwóc 3.

- Ban ch.p hành lien doàn lao dng tinh, thanh ph, cOng doan ngành 1W và
tuang ducmg hçp tháo lun xem xét và tin hành bó phiu kS lut.

.

- K ban hãnh quyt djnh k) luat.
- Liiu h so k lu.t tai Van phông üy ban kim tra lien doàn lao dng tinh,
thành ph& cOng doàn ngành TW và thong ducmg.
Btr&c

4: Nhu buóc 4, mic I di tuçing 1.

VII. Thm quyn xfr l k5 lut cüa Uy ban Kim tra Tng Lien doàn xii
i k hut di vói Uy viên ban chap hành, Uy viên üy ban kim tra lien doàn lao
dng tinh, thành ph, cong doàn ngành TW và ttrong throng vi phm
Bwác 1: Nlhu Buâc 1, miic I di tuçmg 2.
Bithc 2:

- Tp th cong doàn noi di trçing vi phm sinh hoat, cOng tác h9p kim
dim, di tuqng vi phm trInh bay kim dim, tin hành bó phiu d nghj k lust
và báo cáo Tng Lien doàn xem xét.
- Ban thuing vi lien doàn lao dng tinh, thành ph, cong doàn ngành 1W và
ttrong duong lam ti trinh (kern h so) gui Uy ban kim tra Tng Lien doàn xem xét.
- Van phông Uy ban kim tra Tng Lien doàn giüp Uy ban kim Ira Tng Lien
doàn nghiên c'(ru, thammru, d xut.
Bzthc 3.

- JJBKT TLD h9p thâo lun xem xét và tin hành bô phiu k lust
- K ban hành Quy& djnh k lut.
- Lixu h so ki lu.t tai Van phông Uy ban kim tra Tng Lien doàn.
Bithc 4: Nhix buóc 4, miic I di tucing 1.
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VIII. Thm quyn x l k3 lut cüa Thirông triyc Doàn Chü tjch Ting
Lien doàn
1. Xii' 1 k hut di vói phó chü tich lien doàn lao dng tinh, thành ph,
cong doàn ngành TW và tircrng du'o'ng; phó trurô'ng ban và các chü'c vi ttro'ng
throng & co' quan Ting Lien doàn; cp phó, k toán trir&ng các don vj str nghip
trrc thuc Tng Lien doàn; üy viên ban thith'ng vi lien doàn lao dng tinh, thành
pho, cong doan nganh TWva tim'ng thmngvi phm
Bithc 1: Nhu bithc 1, miic I di tuçing 2.
Bw&c2:

- Tp th cong doãn nth di twng vi ph?m sinh hot, cOng tác h9p kim
dim, di ttrçing vi phm trInh bay kim dim, tin hành bO phiu d nghj k' lut
và báo cáo Tng Lien doàn xem xét.
- Ban thu?mg vi lien doàn lao dng tinh, thnh ph& cong doàn ngành TW và
tuong duong lam th trinh (kern h so) g1ri Thu&ng trçrc Tng Lien doân xem xét.
•- Uy ban kim tra Tng Lien doàn nghiên ciiu, thammim, d xuAt (kern h so)
trinh Thuing trrc Doàn Chü tjch Tng Lien doàn xem xét.
Bw&c 3.

- Thu&ng trrc Doàn Chü tjch Tng Lien doàn hQp tháo lun xem xét và bO
phiu k 1u.t.
- K ban hành Quyt djnh k lust.
- Lixu h so kr 1ut ti Van phông Uy ban kim tra Tng Lien doàn.
Bzthc 4: Nhu buâc 4, miic I d& tucmg 1.
2. Xii' ly ky hutt doi vol nguyen truro'ng, pho ban TLD; nguyen tnu'o'ng
phó và k toán tnr&ng do'n v trirc thuc TLD; nguyen Chü tjch, Phó Chü tjch
LDLI) tinh, TP, CI) ngành TU' và throng throng dã chuyn cong tác, nghi vic
hoc nghi hu'u vi phm
Bithc 1: Nhix Biróc 1, miic I di tiicng 2.
Bithc 2: Nhix Bixâc 2, miic VIII di tuqng 1.
Bzthc 3: Nhu Buâc 3, miic VIII di ti.rcing 1.
Bithc 4: Nhu birâc 4, miic I dM tuqng 2.
IX. Thm quyn xw l k) Iut cüa Doàn Chü tch Tng Lien doàn
1. Xfr 1 k5 1ut di vó'i chü tjch lien doàn lao dng tinh, thành ph, cong
doàn ngành TW và ttro'ng du'oiig; Tp th ban thirông vit, tp th üy ban kim
tra lien doàn lao dng tinh, thành ph, cong doàn ngành TW và throng throng vi
phim
Bwó'c 1: Nhu Biróc 1, mic I di tlxçlng 2.
9

,

,

a

,(.

A

9

F

A

9

Bwó'c 2
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- Tp th cong doàn ncii di tuçing vi phm sirih hoat, cong tác hçp kim
diem, doi tucmg vi pham trInh bay kim dim, tin hành bO phiu d nghj k lut
và báo cáo Tng Lien doàn xem xét.
- Ban thuxng vii lien doân lao dng tinh, thành ph, cong doàn ngành TW và
tuong duong lam t trmnh (kern h scr) gài Doàn Chü tjch Tng Lien doàn xem xét.
- Uy ban kim tra Tng Lien doãn nghiên ciru, tham mini, d xut.
- Thithng trirc Doân Chü tjch Tng Lien doãn xem xét (kern h sa) trIrih
Doàn Chü tjch Tng Lien don xem xét.
Bw&c 3.
- Doàn Chü tjch Tng Lien doàn h9p tháo lun xern xét và bO phiu k lust.
- K ban hành Quyt djnh k lu.t.
- Luu h sci kSr 1ut ti Van phông Uy ban Kim tra Tng Lien doàn.
Bw&c 4: Nhu bi.râc 4, miic I d& tuqng 1.
2. Xtr i k Iut di voi nguyen Uy viên Ban chp hành Tang Lien doàn, Uy
viên Doàn Chü tjch, Uy viên U ban Kim tra Tng Lien doàn da chuyn cong tác,
nghi vic hoc nghi hwu vi phm
Bwó'c 1: Nhu Buâc 1, miic I d& tuçing 2.
Bwó'c 2: Nhu Buâc 2, miic IX di tuqng 1.
Bwóc 3: Nhu Buóc 3, miic IX di tuçing 1.
Bw&c 4: Nhu bithc 4, rniic I di tiscing 2.
A
A
A
X. Tham quyen xtr ly ky 1uit cua Ban Chap hanh Tong
Lien doan xtr
h.
A
A
•A
A
ky 1ut doi voi Ttp the EDoan Chu t!ch, tip the Uy ban Kiem tra Tong
Lien
doàn; Uy viên Ban Chap hành Ting Lien doàn, Uy viên Uy ban Kim tra Tng
Lien doàn vi phm
Bthc 1: Nhu Buâc 1, miic I di tuçrng 2.
Bwác 2
- Tp th cong doàn noi di tucnig vi phm sinh hoat, cong tác hpp kim
dim, d,i tuqng vi phm trInh bay kim dim, tin hãnh bó phMu d nghj k' 1ut
và báo cáo Tng Lien doàn xem xét.
- Ban Ththng vi Lien doãn Lao dng tinh, thành ph, cong doàn ngành TW và
tucing ducing lam t trinh (kern h so) gui Doàn Chü tjch Tng Lien doàn xem xét
- Uy ban Kim tra Tng Lien doàn nghiên cfru, thammu'u, d xut.
- Doân Chü tjch Tng Lien doàn xem xét, bô phiu và lam t? trInh (kern h
so) giri Ban Chp hãnh Tng Lien doán xem xét.
Bithc 3
- Ban Chap hành T6ng Lien doãn hçp thâo 1un xem xét và bO phiu kS lut.
- K ban hanh Quyt djnh k lut.
- Liru h so k' luat tai V phông IJy ban Kim tra Tng Lien doãn.
9

9

A

9

A

9

ly

9

A

9

A

A
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Bithc 4: Nhu bithc 4, mic I di tuçing 1.
XI. Thm quyn xii' 1 k hut cüa thu trir&ng các co' quan cong doàn
chuyên trách tir cong doàn cp trên trirc tip co' s& tr& Len
Can b, cong chirc, ngithi lao dng vi phm thI vic x'r l kr lut thirc hin
theo Lust Can b, cong chüc, B lut Lao dng và các van bàn cüa Nba nuóc có
lien quarl.
XII. Thm quyn xfr 1 k5 hut cüa ngtrô'i dfrng du các do'n vj sir
nghip, do'n vj kinh t cüa cong doàn
Vién chüc, nguii lao dng vi phm vic xr l k' 1u.t thirc hin theo Lu.t
Viên chüc, B Lut Lao dng và các van bàn cña Nba nuóc có lien quan.I.
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QIJY TRINH
Giãi quyt và tham gia giãi quyt khiu nii
(Ban hành kern theo Quyt djnh s& 684 /QD-TLD ngày 08 tháng 6 nàm 2020
cüa Doàn Chü tch Tng Lien doãn Lao dng Vit Nam)
I. KHIEU Nii vA GIAI QIJYET KIIIEU NiI THEO PHAP LU4T
yE KrnEu NiI
1. Giãi quyt khiu ni 1n du
1.1. Thi,i I giãi quyt khiu ni
Trong thai hn 10 ngày, k ti'r ngày nhn dxcic khiu nai thuc thm quyn
ma không thuc mt trong các trii?sng hçp duçic quy djnh ti Diêu 11 cüa Lu,t
Khiêu nai, ngtthi có thâm quyên giài quyêt khiêu nai lan dâu phâi th 1 giâi
quy&t; thông báo bang van bàn cho ngithi khiêu nai, c quan, to chirc, cá nhâri có
thâm quyên chuyên khiêu ni den biêt; trung hçp không thi l giãi quyêt thI
phài nêu rö 1 do. (Mâu 14!TB-TLGQKIN)
1.2. Thôi hn giãi quyt khiu ni 1n du
Thôi hn giâi quyt khi&i nai 1&n du không uá 30 ngày, k tir ngày thii 1;
dôi vth vii vic ph'irc tp thi th&i hn giãi quyêt có the kéo dài h(m nhung không qua
45 ngày, ke tr ngày th 1. (3 vmg sâu, v'ng xa di li khó khin thI. thxi h?n giái
quyêt khiêu nti không qua 45 ngày, kê tir ngày thi l; dôi vth vi vic phirc tp thI
thôi hn giài quyêt có the kéo dài hon nhung không qua 60 ngày, kê tir ngày thi 1.
1.3. Xác minh ni dung khiu ni
1.3.1. Trong thèi hn quy djnh ti Diu 28 cüa Lut Khiu nai, ngui có
thâm quyên giâi quyêt khiêu nai lan dâu Co trách nhim sau day:
a) Kim tra li quyt djnh hành chInh, hành vi hành chInh cüa mInh, cüa
ngtthi có trách nhim do mInh quân 1 tnrc tiêp, nêu khiêu n.i dung thl ra quyêt
dnh giài quyêt khiêu nai ngay;
b) Tnr?mg hqp chua có Co s& k& lu.n ni dung khiu ni thI tr mInh tin
hành xác minh, kêt 1un ni dung khiêu ni hoc giao co quan, to chüc, cá nhãn
có trách nhim (sau day gi chung là nguii có trách nhim xác minh) xác minh
ni dung khiêu n.i, kiên nghj giài quyêt khiêu ni. (Mu 16IQD-XMKN)
1.3.2. Vic xác minh phãi bão dam khách quan, chinh xác, kjp thyi thông
qua các hinh thüc sau day:
a) Kim tra, xác minh triic tip tai dja dim phát sinh khiu nai;
b) Kiêrn tra, xac mrnh thông qua cac tai lieu, chtmg Cu mangucn khiêu nai,
nguoi b khieu nal, Ca quan, to chuc, ca nhan co lien quan cung cap;
c) Các hinh thüc khác theo quy dnh cüa pháp 1ut.
1.3.3. Nguôi có trách nhim xác mirth có các quyn, nghia vii sau day:
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a) Yêu cu nu1i khiu nai, ngithi bj khiu nai, co quan, t chirc, cá nhân
có lien quan cung cap thông tin, tài 1iu và chfrng cir v ni dung khiu nai;
b) Yêu cu ngu&i khiu nai, nguài bj khiu nai, Co quan, t chüc, cá nhán
có lien quan giái trInh bang van ban ye ni dung lien quan khiêu nai;
c) Triu tp ngu&i khiu nai, ngthi bj khiu ni, co quan, t chirc, cá nhân
Co lien quan;
d) Trimg cu giám djnh;
d) Tin hành các bin pháp kim tra, xác minh khác theo quy djnh cia pháp 1ut;
e) Báo cáo kt qua xác minh và chiu trách nhim truâc pháp 1ut v kt qua
xác minh.
1.3.4. Báo cáo kt qua xác minh: (Mu 17/BC-XMKN)
a) Di tirçing xác minh;
b) Thii gian tin hành xác minh;
c) Ngi.rOi tin hành xác minh;
d) Ni dung xác mirth;
d) Kt qua xác minh;
e) Kt lun và kin nghj ni dung giâi quy& khiu ni.
1.4. T chfrc di thoai
1.4.1. Trong qua trmnh giãi quyt khiu ni 1n du, nu yêu cu cüa ngi.ri
khiêu n.i và kêt qua xác rninh ni dung khiêu nai cOn khác nhau thl ngithi giâi
quyêt khiêu nai to chi'rc dOi thoi viii ngui khiêu nai, ngix&i bj khiêu ni, ngithi
có quyên va nghTa vi lien quan, Co quan, to chüc, cá nhân có lien quan dê lam rO
ni dung khiêu ni, yeu câu cüa ngithi khiêu ni và huóng giái quyêt khiêu ni;
vic dôi tho.i phâi tien hãnh cong khai, dan chü.
1.4.2. NgiRii giâi quyt khiu ni CO trách nhim thông báo bang van bàn
viii ngthi khiéu nai, ngrôi bj khiêu ni, ngui Co quyên và nghia vi lien quan, cci
quan, tO chtc có lien quan biêt thai gian, dja diem, ni dung vic dôi thoi.
1.4.3. Khi d& thoai, ngu&i giâi quyt khiu n.i phãi neu rô nOi dung cn
dOi thoai, kêt qua xác minh ni dung khiêu nai; ngi.rOi tham gia dôi thoai có quyên
trinh bay kiên, thra ra chüng Cu lien quan den khiêu ni và yêu câu cüa mInh.
1.4.4. Vic di thoi phâi duçic 1p thành biên bàn; biên bàn phái ghi rô
kiên cüa nhftng ngixOi tham gia, kêt qua dôi thoai, cO chit k hoc diem chi cüa
ngu&i tham gia; tnr&ng hcip ngui tham gia dôi thoai không k'I, diem chi xác nhn
thI phài ghi rO 1 do; biên bàn nay duçic luu vào hO so vii vic khieu nti.
1.4.5. Kt qua dM thoai là mt trong các can cü d giài quy& khiu n.i.
1.5. Quyt djnh giãi quyt khiu ni In du (Mu 18/QD-GQKNL1)
1.5.1. Ngtthi giài quyt khiu ni ln du phái ra quyt ctjnh giãi quyt khik n?i.
1.5.2. Quy& djnh giâi quyt khiu ni ln du phài có các ni dung sau day:
a) Ngày, tháng, nàm ra quy& djnh;
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b) Ten, dja chi ngithi khiu ni, ngui bj khiu nai;
c) Ni dung khiu n.i;
d) Kêt qua xác minh ni dung khiêu ni;
d) Kt qua di thoi (nu có);
e) Can cü pháp 1u.t d giài quyt khiu n.i;
g) Kt 1un ni dung khiu ni:
- Girt nguyen, sira di, b sung hoc hüy bö rnt phn hay toàn b quyt
djnh hanh chinh, chm dirt hãnh vi hnh chInh bj khiêu n.i; giãi quyêt các van de
the trong ni dung khiêu n.i;
- Vic bi thu&ng thit hai cho ngui bj khiu n.i (nu co);
- Quyn khiu ni 1.n hai, quyn khi kin vii an hành chInh ti Tôa an.
1.5.3. Trumg hçip nhiu nguYi ci1ng khiêu ni v mt ni dung thI ngthi Co
thâm quyen giâi quyêt khieu ni xem xét, kêt 14n ni dung khiêu nai và can cü
vào kêt 1u.n do dê ra quyêt djnh giãi quyêt khiêu nai cho tmg nguèi ho.c ra
quyêt djnh giài quyêt khiêu ni kern theo danh sách nht1ng ngithi khiêu ni.
1.6. GUi quyt djnh giãi quyt khiu ni 1n du
Trong thai hn 03 ngày lam vic, k tü ngày có quyt djnh giài quy& khiu
n.i, ngi.thi giãi quyêt khiêu n,i ian dâu cO trách nhim gUi quyêt djnh giâi quyêt
khiêu nai cho nguii khiêu ni, thu truâng cap trên trrc tiêp cüa ngithi giái quyêt
khiêu ni hoc ngx1i có thâm quyên, ngui có quyên, nghia v11 lien quan, ca
quan, to chüc, cá nhân dã chuyên khiêu ni den.
1.7. Khiu ni 1n hai hoc khOi kiên vu an hành chInh
1.7.1. Trong thñ hn 30 ngày, k tr ngày h& thi hn giãi quy& khiu ni
quy djnh ti Diêu 28 cüa Lust nay ma khiêu ni lan dâu không duqc giãi quyêt
hoäc kê tu ngay nhan duoc quyêt dmh giai quyêt khiêu nai lan dâu ma ngurn
khiêu ni khOng dông 9 thI cO quyên khieu nai den nguii có thâm quyên giài
quyêt khiêu ni ian hai.
1.7.2. Ht thêd. h?n giài quyt khiu ni quy djnh tai Diu 28 cüa Luat
Khiêu ni ma khiêu ni lan dâu không dLrçic giái quyêt hoc ngtthi khiêu nai
không dông 9 vth quyet djnh giâi quyêt khieu ni ian dâu thi có quyên khài kin
vi an hãnh chInh ti TOa an theo quy djnh cüa Lut to tyng hãnh chInh.
1.8. H so' giãi quyt khiu ni
so' giài quy&
1.8.1. Vic giài quy& khiu ni phai ducic 1pthành h si.
khiêu n.i bao gôm:
a) Dn khiu nai hoc ban ghi 1tñ khiu nai;
b) Tài 1iu, ch'(rng cü do các ben cung
c) Biên ban kim tra, xác minh, k& lun, kt qua giám djnh (nu có);
d) Biên ban t chüc di thoai (nu có);
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d) Quy& djnh giâi quyt khiu ni;
e) Các tài 1iu khác có lien quan.
1.8.2. H sa giãi quyt khiu ni phái dirçc dánh s trang theo thir ttr tài
và duçc li.ru giü theo quy djnh cUa pháp lut. Tru&ng hqp ngi.thi khiu nai
khâi kiên vii an hành chInh t?i Tôa an thl ho so do phâi duqc chuyn cho TOa an
có thâm quyên giái quyêt khi có yêu câu.
b
.A
•A
2. Giai quyet
khieu
nu Ian hai
..,•
•ç ni lan hai
2.1. Thii ly, giat
quyet khieu
2.1.1. Trong th&i h.n 10 ngày, k tü ngày nhn thrccc dan khiu nai thuc
thâm quyên giâi quyêt cüa mmnh và không thuc rnt trong các tnr?mg hcTp quy
djnh ti Diêu 11 cüa Lut Khiêu nai, ngi.thi giâi quyêt khieu nai lan hai phái thii l
giái quyêt vâ thông báo bngvàn ban cho ngui khiêu ni, ca quan, to chüc, cá
nhan có thâm quyên dã chuyên khiêu ni den biêt; trir&ng hqp không thii l giái
quyêt thI phãi nêu rO l) do.
2.1.2. Di v&i vi vic khiu nai phüc tip, nu thy cnthit, nguôi giâi quyt
khiêu nai lan hai thanh 1p Hi dông tu van dé tham khâo kiên giâi quyêt khiêu ni.
2.2. Thai hin giãi quyt khiu ni ln hai
ThOi hn giâi quyt khiu nai ln hai không qua 45 ngày, k tir ngày thii l;
dôi vri vi vic phüc tp thI th&i h?n giái quyêt khieu ni có the kéo dài han
nhixng không qua 60 ngày, kê tr ngày thi l. 0 vüng sâu, vüng xa di 'ai khó khàn
thI thai hn giái quyêt khieu ni khOng qua 60 ngày, kê hr ngày thii 1; dôi v&i vi
vic phic t.p thI thôi hn giãi quyêt khieu ni có the kéo dài han, nhirng không
qua 70 ngày, kê ti'x ngày thii l.
2.3. Xác minh ni dung khiu ni ln hai
Ngithi có thm quyn giái quyt khiu ni 1.n hai can cir vào ni dung, tInh
chat cüa viêc khiu nai, t1r mInh tiên hành xác minh, két lun ni dung khiêu nai
hoc giao cho ngithi có trách nhim xác minh ni dung khiêu ni vâ hen nghj giài
quyêt khieu n.i. Vic xác minh thc hin theo quy djnh tai các khoân 2, 3 và 4
Diêu 29 cüa Luât Khiêu nai.
2.4. T chfrc di thoai ln hai
Trong qua trInh giãi quyt khiáu ni l.n hai, ngithi giâi quy& khiu nai tin
hành dOi thoai vi ngithi khiêu ni, ngi.rñ bj khiéu n.i, ngixài có quyên vànghTa
vu hen quan, ca quan,tô chuc, ca nhãn Co hen quan dê lam rô nôi dung khiêu nal,
yeu cau cua ngucn khieu nal, huong giai quyet khieu nai.
.,.
(
.L
•A
•
2.5. Quyet dnh giai
quyet khieu ni lan hai (Mau 1 8/QD-GQKNL2)
2.5.1. Ng.thi giâi quy& khiu ni 1n hal phãi ra quyét djnh giâi quy& khi&i nai.
2.5.2. Quyt djnh giài quyt khiu ni 1n hai phái có các ni dung sau day:
a) Ngây, tháng, näm ra quy& djnh;
b) Ten, dja chi cüa nguii khiu nai, ngu?i bj khik nai;
lieu
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c) Ni dung khiu ni;
d) Kt qua giâi quyt khiu ni cüa ngithi giãi quyt khiu ni lan dan;
d) Kt qua xác minh ni dung khiu ni;
e) Kt qua di thoai;
g) Can cir pháp 1ut d giãi quyt khiu ni;
h) Kt 1un ni dung khiu ni là ding, ding mt phan hoc sai ton b.
Tru&ng hçip khiêu ni là diing hoc diing mt phân thI yêu câu ngir&i có quyêt djnh
hành chinh, hành vi hành chinh bj kbiêu n.i süa dôi, buy bó mt phn hay toãn b
quy& djnh hàrih chInh, chm dirt hãnh vi hành chinh bj khiêu n.i. Trueing hçip kêt 1un
ni dung khiêu ni là sai toàn b thI yêu câu ngu&i khiêu ni, ngu&i có quyên, ngliia
vii lien quan thxe hin nghiêm chinh quyêt djnh hành cbInh, hành vi hành chInh;
i) Vic bi thung cho nguYi bj thit hi (nu có);
k) Quyn khi kiin vi an hành chInh tai Toà an.
2.6. GÜ'i, cong b quyt d!nh giãi quyt khiu ni
Trong th?ii hn 07 ngày, k lIt ngày có uyt djnh giài 9uyêt khiêu ni,
ngithi giãi quyêt khiêu nai lan hai phãi gui quyêt djnh giâi quyêt khiêu nai cho
ngi.thi khiêu nai, ngi.thi bj khiêu ni, ngui giâi quyêt khiêu ni lan dâu, nguii có
quyên, nghia vi lien quan, ci quan, to chiic, cá nhân có thâm quyên chuyên khiêu
nai den.
Cong khai quyt djnh giãi quyt khiu nai theo quy djnh.
2.7. Kh&i kiên vu an hành chInh
Ht thai hn giài quyt khik ni quy djnh ti Dik 37 cña Lust Khiu ni
ma khiêu ni không dluçic giâi quyêt hoc nguäi khiêu nii không dông v&i quyêt
dnh giãi quyêt khiêu n.i lan hai thI có quyên kh&i kin vii an hành chmnh t.i Tôa
an theo quy djnh cüa Lut to ting hành chInh.
A
..
h
.
•A
2.8. Ho scr giai quyet khieu ni Ian hai
Vic giài quy& khiu ni lan hai phãi duqc 1p thành h sa theo quy djnh
tai Diêu 34 cüa Lust Khiêu nai.
Tom l.i, Quy trInh giái quyt khiu ni bao gm các hoat dng khác nhau.
Các hot dng the hin trong các bixâc tiên hành: Chuãn bj, xem xét giãi quyêt;
thâm tra, xác minh; kêt thüc giai quyêt. Trong mi buâc dugc chia ra nhiêu khâu
khác nhau. Dôi vâi nhUng vi vic don giãn có the thirc hin giãi quyêt vói trInh tr
thu tc riit gçn.
II. CONG DOAN THAM GIA GJAI QIJYET KHIEU NiJ
1. Ni dung khiu ni cong doàn tham gia giãi quyt
Nhttng khiu ni thuc tham quyn giài quyt cüa các Ca quan nba nuâc và
ngucn str dyng lao d9ng lien quan den quan hç lao d9ng, quyen, lcii ich hcip phap
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cüa doàn vién cong doàn và ngithi lao dng khi gri dn
cOng doàn có trách nhim tham gia giái quyt.
2. TrInh tr tham gia giãi quyt khiu ni

th chüc cong doàn thI

2.1. Tip nhn, xem xét, phãn loi dcm th.r.
2.2. Nu dan khiu nai dü tInh pháp 1 thI nghiên ciru, tim hiu vii vic, tim
các cn cü pháp l d tham gia vói ca quan có th.m quyn và ngixâi sü dçing lao
dng v&i ni dung và phuang pháp thIch hcip nhu: Tuyên truyn, vn dng, thuyêt
phic, t chi'rc d& thoi, hôa giâi, chuyn dan và kin ngh giâi quyt, phOi hçTp
tham gia giài quyt...
2.3. Theo dOi, giám sat qua trInh giãi quyt, nu không dng vOi kt
qua giâi quyêt thI kin nghj tiêp vâi ca quan, to chüc cap trên tr1rc tiêp dê xem
xét, giãi quyêt.
A
. .,.
3. Tham
quyen tham gia giai quyet khieu ni

3.1. Khiu nai có ni dung thuc thm quyn giâi quy& cüa ca quan, té
chüc cüng cp vOi cong doàn cp nào thI cong doàn cp do tham gia giâi quyêt;
cOng doàn cp trên Co trách nhim h trq cong doàn cap diiói tham gia giãi
quyêt (khi can).
3.2. Khiu nai vi vic dan sir, hInh sir không thuc thm quyn tham gia
giãi quyêt cüa cong doàn thI cong doàn hithng dn ngu&i khiêu nai den ca quan
có thâm quyên giãi quyêt.
III. KHIEU Nid KY LUJT CONG DOAN
1. DM vii doàn viên bj k' 1u.t: Quy trinh giâi quy& khiu nai dirçic thc
hin theo quy djnh t?i Miic I cüa Quy trInh nay.
2. Di vói t chirc, tp th ban ch.p hành, ban thrn'mg vii, üy ban kim
tra, can bô cong doàn bj xir l k) lut cO quyn khiu n.i di vâi quyt djnh k'
luat theo quy djnh v xü 1" k lut can b cong chi'rc trong Lust Khieu nai,
nhung khi chua diiçic to chüc cOng doàn cO thâm quyn giâi quyt thI vn phài
chip hành nghiêm quyêt djnh k lut dã cOng bô.
2.1. Thm quyn giái quy&
Khiu nai thuc thm quyn xü 1 k 1ut cüa cong doàn cp nào thI
cOng doàn cap dO giãi quyt lan du. Doàn Chü tjch Tng Lien doàn là cap giâi
quyêt khiêu nai cui cung thuôc thâm quyên cua Doan Chü tich Va Thumg
trrc Doan Chu tch Tong Lien doan. Truang hqp khieu nal thu9c tham quyen
xr l k lut cüa Ban Chip hânh Tng Lien doàn thI Ban Chap hãnh Tng Lien
doàn là cp giãi quy& khiêu ni cui cüng.
2.2.Thäi hiu khiu n.i
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Thèd hiu khiu nai 1n du là 15 ngày k tü ngày nhn ducic quyt djnh
k' luât; th?yi hiu khiu ni l.n hai là 10 ngày k tü ngày nhn duqc quyêt djnh
giâi quyt khiu nai lan du.
Trong thai hn 10 ngày, k tir ngày nhn duçic khiu n.i thuc thm
quyn, t chrc cong doàn phãi th 1 giãi quyt và thông báo bang van bàn cho
t chüc, cá nhân khiu ni, co quan, t chüc, cá nhân chuyn khiu nai bit,
tnthng hçip không thii l giâi quyt thI phâi nêu rô 1 do.
2.3.Thii hn giâi quyt khiu ni
Thai han giài quyt khiu nai không qua 30 ngày k tü ngày thii 1; d&
vOi trumg hçip phüc tp thI th?ii han giãi quyt khiêu nai có the kéo dài han
nhung không qua 45 ngày kê tr ngày thii 1.
2.5. V Quy trInh giài quyt dirçic thirc hin theo quy djnh tai Mic.I cüa
Quy trInh nay.!.
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QUY TRIMI
Giâi quyt Va tham gia giãi quyt t cáo
(Ban hành kern theo Quyt djnh s: 684 /QD-TLf) ngày 08 tháng 6 11am 2020
cüa Doàn Chü tjch Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam)
I. GIAI QUYET TO CÁO
BIXOC 1. CIIUAN B! GIAI QUYET TO CÁO
1. Thii 1 t cáo và ban hành quyt djnh xác minh ni dung ti cáo
D& v&i t cáo thuc thm quyn, nguM giái quyt tê, cáo phái thii 1 trong
thôi hn 7 ngày lam vic kê tr ngày nhn ducic to cáo, dôi v&i v vic phirc tp
không qua 10 ngày lam vic (Mu 20/QD-TLTC); dông thñ thông báo bng vn ban
cho ngi.thi tO cáo ye th?i diem th'ii 1 to cáo và các ni dung tO cáo duqc thi 1 Mâu
21iTB-TLTC). Sau khi th 1 to cáo, nguôi giãi quyêt to cáo phãi ban hành quyêt
djnh xác minh tO cáo, thành 1.p Doàn xác rninh to cáo (Mâu 221QD-XMNDTC).
Quyt dljnh xác minh t cáo phái nêu rô:
- HQ ten chüc vi cüa trng nguñ duçic giao nhim vi xác mmli th cáo;
- Ni dung c.n xác mmli;
- Th&i gian tin hành xác minh (Quy dnh ciii th thñ h?n hoàn thành vic
xác minh, kêt lu.n ni dung tO cáo);
- Quyn hn và trách nhim cüa doàn duçic giao thim vi xác rninh. Truâc
khi ban hãnh quyêt djnh xác minh to cáo, trong trithng hcp cânthiêt, ngi.thi ra
quyt djnh xác minh to cáo to chüc lam vic tr%rc tiêp vâi ngiRii tO cáo dê lam rô
ni dung t cáo và các van dê khác có lien quan.
Thii hn giâi quyk t cáo không qua 30 ngày, k tü ngày thçt 1 giái quy&
to cáo; dôi v&i vi vic ph'rc tp thI có the gia hn mt lan nhi.rng khOng qua 30
ngày.Dôi vâi vi vic dc bit phic tp thI có the gia hn giâi quyêt to cáo hai lan,
mol lan khong qua 30 ngay (Mau 23/QD-GHGQTC).
2. Lp h so', xây dy'ng k hoch xác minh ni dung t cáo
Truàng doàn xác minh có trách nhim 1p h so giái quy& th cáo ngay sau
khi nhn duçic quyêt djnh xác minh to cáo, dông thi to chüc quãn l, bàn giao ho
so theo quy djnh.
Tru&ng doàn xác minh có trách nhim xây dçmg k hoach xác minh. D
xây dirng duçic kê hoach xác minh, tnr&ng doàn xác rninh và các thành viên trong
doàn phái tiên hành nghiên ciru so b ni dung vic tO cáo. Vic nghiên ciru so b
nôi dung vu viêc to cáo duoc thuc hiên trên co so nghiên cmi don va cac tal lieu,
bang chüng ma nguii to cáo cung cap, có the lien h vi nguñ tO cáo dê tim hiu
thêrn sr vic (nhixng phãi dam bào nguyen täc
bI mt cho nguäi th cáo).
Trong tru&ng hçip can thiêt, doàn xác minh có the nghiên ciru tai noi xày ra vi
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vic. Sau khi xây dirng xong k hoch xác minh, trithng doàn xac minh Co trách
nhim trInh ngithi ra quyt djnh xác minh phê duyt truóc khi tién hãnh xác minh
th cáo; chü dng thirc hiên ké hoch xác minh duqc duyt và chju sir chi dao trirc
tiêp cüa ngiz&i ra quyêt djnh xác minh.
BUOC 3. TIEN HANEI xAC MIMI NQI DUNG TO CÁO
1. Giao quyt djnh xác minh t cáo cho ngtrb'i bi t cáo
Trithng doàn xác minh có trách nhim giao Quy& djnh xác minh th cáo
cho ngixoi bj to cáo ch.m nhât là 15 ngày kê tIr ngày Quyêt djnh xác minh to cáo
duc ban hành. Tn.r&ng hçip ngi.r&i bj to cáo là ca quan, to chirc thI giao quyêt
djnh xác minh cho ngu&i dung dâu hoc ngithi d.i din hçip pháp cüa cci quan, to
chirc do. Vic giao quyêt djnh xác mirth phãi 1p thành biên bàn có chtr k5' cüa
ngu?i giao và ngui nhn quyêt djnh. Bién bàn phài 1p It nhât thành hai bàn va
giao mt bàn cho ngu&i nhn quyêt djnh. Trung hqp can thiêt, ngui ra quyêt
djnh xác minh tO cáo tO chüc vic cong bô quyêt djnh xác minh tO cáo vth ngithi
bj tO cao. Khi cong bô quyêt djnh xác minh to cáo, ngu?.ñ cong bô quyêt djnh d9c
toàn vn quyêt dnh xác minh tO cáo; nêu rô quyên và nghia vi cüa ngxi bj to
cáo; giao quyêt djnh xác minh tO cáo, thông báo cho ngri bj to cáo biêt ljch lam
vic, nhftng Cong vic khác có lien quan nêu Co. Vic cong bô quyêt djnh xác
minh to cáo phâi 1p thành biên bàn có chü k cüa nguôi cOng bô quyêt djnh và
nguxi bj to cáo. Biên bàn phái 1p thành It nhât hai bàn và giao mt bàn cho ngu&i
bjtO cáo.
Tin hành xác minh t cáo thrcic bt du. Doàn xác minh tin hành các biên
pháp nghip vi de thu thp bang chi'rng, tài 1iu lam sang tO ni dung to cáo.
2. Lam vic triyc tip vói ngirôi bi t cáo
Doàn xác minh t cáo phái lam vic trrc tip vâi ngithi bj t cáo trên co si
nghiên cIru phãn tIch ho so dã có, yêu câu ngui bj to cáo giái trInh bang van bàn
ye nhCng ni dung bj to cáo và cung cap thông tin, tài lieu, bang chung lien quan
den ni dung tO cáo, ni dung giãi trmnh. Nêu ngithi bj tO cáo giãi trInh không rO
vá bang chung, thông tin, tâi lieu do ngithi bj to cáo cung cap chua rO ho.c chua
day dü ni dung theo yeu câu cUa Doàn xác minh tO cáo thi yêu cau ngithi bj to
cáo tiêp tiic giãi trInh bang van bàn, cung cap them thông tin tài 1iu, bang chung
hoc lam vic trtrc tiêp dé yêu câu ng.rñ bj to cáo giái thIch cii the nhffiig van dê
cOn chi.ra rO giái trInh 1?i. Khi lam vic vâi nguOi bj tO cáo, Doàn xác minh phãi
ghi biên bàn cii the, rO rang. Nhüng ni dung gI dã di.rcic giâi trInh có can cu pháp
lu,t, nhftng ni dung nào chua giâi trInh dixçic hoc không giái thich di.rçic và hai
ben cfmg k biên bàn.
3. Lam vic trtrc tip vO'i ng.rô'i t cáo
Doàn xác minh t cáo phái lam vic trirc tip vài ngithi th cáo d lam rô
nhitng ni dung to cáo yêu câu h9 cung cap them tài lieu, bang chthig có lien quan
den ni dung to cáo, khi lam vic phâi 1p thành biCn bàn, có chU k cüa ngithi tO
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cáo, Doàn xác minh th cao. Biên bàn dixcic km trong ha s vi vic. Tru&ng hgp
không the lam vic trrc tiêp vi ngui to cáo vi l do khách quan hoc theo yêu
câu cüa ngu&i to cáo de bâo v ngui to cáo thI ngui ra quyêt djnh xác minh to
cáo phâi có van bàn yêu c.0 nguôi t cáo cung cp thông tin, tài lieu, bang ching
lien quan ni dung tO cáo.
4. Yen cu co' quan, t chfrc, cá nhân lien quan cung cp thông tin, tài
lieu, b.ng chimg lien quan den ni dung to cáo
5. Thu thp, xir l thông tin, tài lieu, bng chfrng lien quan dn vi vic
to cao
Nguvi thrçyc giao nhim v xác minh t cáo phâi nghiên ciru thu thp thông
tin, tài lieu, bang chIrng lien quan den ni dung to cáo và theo yêu câu cüa vic
giái quyêt to cáo. Vic thu thp thông tin, tài lieu, bang chüng phài barn sat ni
dung to cáo, kê hoach xác minh to cáo. Các thông tin, tài lieu, bang chirng thu
th.p duçc phài ghi chép ,vào so sách hoc 1p thành biên bàn, luu gift trong ho so
giái quyêt to cáo. Khi tiêp nhn tài lieu, bang chrng do ngi.thi to cáo, ngix?i bj to
cáo, ca quan, to chirc, cá nhân lien uani cung cap thI phãi 1p giây biên nhn. Các
tài 1iu thu thp phái the hin rô nguOn tài 1iu.
6. Xác minh thirc t
Can cü k hoch xác minh, ha soc tInh tit vi1 vic hoc chi do cüa ngithi
ra quyêt djnh xác minh tO cáo, TnrO'ng doàn xác minh tO chüc vic xác minh thirc
té a nhftng dja diem can thiêt dê thu thp, kiêm tra xác djnh chfnh xác, hçrp pháp
cüa tài lieu, bang chüng lien quan den ni dung vi vic. Vic xác minh thirc tê
phài 1p thành biên bàn ghi day dü kêt qua xác minh, kiên cüa nhüng ngi.thi
tham gia xác minh, nhUng nguai khác có lien quan và dugc km trong ho sci.
7. Trirng cu giám djnh
Trithng hq ngxai giái quyt ta cáo, nguai ra quyt djnh xác minh t cáo,
nguii xác minh to cáo không có dñ diêu kin dê kêt 1un mirc d thit hai do hành
vi vi ph.m pháp 1u.t gay ra; tinh hqp pháp, chinh xác cüa nhftng tai lieu, bang
chng do ngui to cáo, ngithi bj to cáo, c quan, to chirc, cá nhân có lien quan
cung cap hoc các tài 1iu bang chüng khác có ành huàng den vic kêt lun, giài
quyêt to cáo thi phài trung câu c quan thâm quyên giám djnh ye nhftng ni dung
do theo yêu câu cüa pháp lut. Vic trung câu giám djnh th%rc hin bang van bàn
cüa ngix&i ra quyêt djnh xác minh to cáo, van bàn tnmg câu giám djnh phãi ghi rO
ten co quan, tO chüc, cá nhãn &rçlc tnmg cau giám djnh, ten tài lieu, bang chirng
can giám djnh; ni dung yêu câu giám djnh dôi vói tüng tài lieu, bang chüng.
8. Báo cáo kt qua xác minh t cáo
Trir&ng doàn xác minh phài báo cáo b.ng van bàn v kt qua xác minh t
cáo vol ngu&i ra quyet djnh xác minh to cáo, van bàn báo cáo phài duçic các thành
viên trong Doãn xác minh, thâo lun, dong gop kiên. Trueing hçp có nhiêu ni
dung và qua xác minh phát hin có ni dung có dâu hiu phm tOi thI Doãn xác
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minh tách riêng ni dung do báo cáo ngay viii ngithi ra quy& dnh xác mirth dé xü
1 theo thâm quyn hoac kiên nghj xà 1 kjp thêd theo quy djnh cüa pháp Iut,
(Mâu 24/B C-KQXMTC)
9. Tham khão kin tir vn d kt li4n ni dung t cáo
Di vói vr vic phrc
khi xét thy cn thi&, nguii ra quyt djnh xác
minh to cáo to chirc tham khão kiên tix van cüa các co' quan chuyên môn, ca
quan quán 1 cap trên hoäc các co' quan, to chüc, cá nhãn có lien quan tru&c khi
kêt 1un ni dung to cáo.
BU'OC 3. KET THUC GIAI QUYET TO CÁO
1. Dr thao Ket 1un nçu dung to cao
tap,

Trên co' s báo cáo kêt qua xác minh, ngu&i ra quyêt djnh xác minh chi dao
dirng Dir thão Kêt 1un ni dung to cáo.
Truóc khi ban hành Kt 1un ni dung t cáo, Doàn xác minh tá cáo phái
thông báo Dr thào Kêt lun nci dung to cáo vài ngithi bj tO cáo.
Vic thông báo Dr tháo kt lun ni dung t cáo duçic th?c hin t?i bui
lam vic, không gfri van ban Dir tháo. Vic thông báo D thâo Két 1un ni dung
to cáo can can nhac, quan tam den nhuing ni dung lien quan bI mt Nhà nuâc
ho.c bat lqi cho ngi.thi to cáo (nêu
vic

xay

S

co).

Nu ngu&i bj t cáo chua thng nht v&i kt 1un tifi yeu cu nguOi bj t cáo
cung cap them tài lieu, ching ci.'r dê
rO và di den thông nhât, nêu hQ khOng
cung
them tâi
bang chrng thI 1p biên bàn km ho so' và có the to chüc
thâm tra, xác minh them (neu thây can thiêt). Vic thông báo Dir thão phái 1p
thành biên bàn, ghi nh.n dày dü hen cüa nhtng ngizi drrçc thông báo D11 tháo
Kêt 1un, có chft k cüa ngithi chü trI thông báo và nMng ngrnii duçic thông báo.
A
2. Ban hanh Ket
1uin nçi dung toA cao
lam

cap

lieu,

A

A•

Can cü ni dung t cáo, van bàn giãi trinh cüa nguOi bj t cáo, báo cáo k&
qua xac minh to cao, biên bàn cOng bô Di thâo Kêt lun ni dung to cáo, các tâi
lieu bang chrng có lien quan, dôi chiêu vói các quy djnh cüa pháp 1ut, ngu&i
quyOt djnh xác minh to cáo ban hành
bàn Két lun ni dung to cáo. Day là
phân quan trQng, quyét djnh hiu qua cüa qua trInh giái quyêt to cáo, v14y kêt
1un phái gçn gang, chinh xác, vin dk các quy djnh cüa pháp 1ut phãi day dü và
chInh xác.
van

A

..
Ket lun nçn
dung toA cao (Mau 25/KL-NDTC)
- Ph.n thir nht: Nêu kt qua xác minh các ni dung th cáo. Trong do nêu
cii th kêt
xác minh dOi vâi trng ni dung to cáo.
Ni dung tO cáo
van dê ..)
+ Nôi dung giâi trinh cüa ngir&i b th cáo và nhing thông tin, tài 1iu, bang
chirng do nguôi to cáo cung
dê chüng minh tInh ding, sai cüa hành vi bj cáo;
qua

(ye

cap

to
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+ Ni dung nhüng tái 1iu, bng chfrng ma Doàn xác minh t cáo dã thu
thp chrçic dê chirng minh tinh dung, sai cüahành vi bj to cáo;
+ Nhn xét, dánh giá v& ni dung th cáo: Tru&ng hçp t cáo sai thI phân
tIch, dánh giá ye vic ngri to cáo cô hay khOng CO tO cáo sai. Tri.r&ng hcip
phát hin vi phm thI xác djnh ci the hãnh vi vi phm, phân tIch nguyen nhân,
müc dO gay thit hai cüa hành vi, trách nhim cUa nguii bj t cáo, nhüng d&
tuçng khác có lien quan.
- Ph&n thu hai: kt luan:
+ K& luan v nhing hành vi bj t cáo nhung qua xác minh cho th.y nôi
dung tO cáo là khOng dung sr th.t (neu co), dông thai kêt 1un ye vic ngi.thi tO
cáo cô hay không cô ' to cáo sai sir that.
+ Kt luan v nhUng hành vi vi phm pháp luat cUa ngxii bj t cáo (nu
co), nhftng thit hi và dôi tuçlng bj thit hi do hãnh vi vi phm pháp luat gay ra;
nguyen nhân, vai trô, trách nhim cüa nguYi bj tO cáo và các dOi tucing khác có
lien quan trong vic thirc hin hành vi vi phm pháp luat.
- Phn thir ba: Nêu kin nghi
+ Kiên nghi di vth ngrii giãi quy& t cáo (tru&ng hqp ngu&i kt luan th
cáo không phài là ngithi giãi quyêt tO cáo):
Kin nghj nhting nOi dung ngu?i giãi quyt t cáo cn thirc hin trong
phm vi thm quyên cüa mmnh dê xü l vi phm và khäc phiic hau qua do hành vi
vi ph.m gay ra.
+ Kin nghj di v&i các ca quan, th chuc, dcm vj, cá nhân khác (nu co).
3. Xfr 1 t cáo
Ngay sau khi có kt 1un v nOi dung t cáo, ngithi giãi quyt t cáo c.n cü
kêt qua xác minh, Kêt lun nOi dung to cáo dê xi'r 1 nhu sau:
Trung hçip d có kt 1un v vic tin, tài san cüa Nhà nuâc, cüa Cong
doàn, tp the do ngi.thi bj to cáo ho.c các co quan, to chüc, cá nhân khác thuOc
quyên quãn 1 cüa ngithi giái quyêt tO cáo chiêm do.t hoc gay that thoát thI phài
ban hành quyêt djnh thu hôi tiên và tài san do.
Tnr&ng hqp dâ có kt lun v hãnh vi vi phm pháp luat, vi phm các quyt
djnh ye nhim vçi, cOng vv thuOc thâm quyên giái quyêt to cáo thi tiên hành các
luat, xü pht hãnh chInh,
thñ tiic theo quy djnh dê ban hành quyêt djnh xir l
quyêt djnh áp diing các bin pháp khác dê xü l hành vi vi phm buOc khäc phçic
hau qua do hãnh vi vi phm gay ra theo quy djnh cüa pháp luat.
Tnthng hçip dâ có kt lun v hãnh vi vi phm pháp luat, vi phm các quyt
djnh ye nhim v1i, cong vii ma ngu&i vi phrn không thuOc thãm quyên xii l cüa
nguOi giài quyét to cáo thI ng'thi giài quyêt tO cáo xü 1 nhix sau:
- D& vOi vi phm thuQc quyn xr 1 cUa các co quan, t chirc, cá nhân
thuOc quyên quan l cüa ngithi giái quyêt tO cáo thI ban hành Quyêt djnh giao
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nhim vi cho co quan, t chirc, cá nhãn do xü l vi phm. Quyt djnh giao thim
vJ xfx 1 vi phrn phài nêu rO hành vi vi phm, dôi tirçng vi phm phái xr 1 và
h.0 qua phâi khäc phiic.
- Di vói hành vi có du hiu phm ti thi co van bàn chuyn h so vi
phm cho car quan diêu tra hoc cho vin hem sat. Ho so bàn giao là ho so gôc và
phãi sao li mt b ho so dê liru tr(. Vic bàn giao ho so phâi 1p thành biên bàn.
- Di vi nhUng vi phm khác thuc thm quyn xà 1 cUa các car quan, darn
vj, Ca nhàn không thuc pham vi cüa ngithi giâi quyêt to cáo thI ban hành van bàn
kiên nghi car quan, to chirc, Ca nhàn cO thâm quyên xCr l. Trtrng hcip dã có két
luãn ye vic cô tô cáo sai sir that thI ngithi giái quyêt tO cáo phãi có bin pháp xi'r
1 theo thàm quyên ho.c kiên nghj car quan có thãm quyên xü l theo quy djrih cüa
pháp lu.t. Ngix?ñ giãi quyêt to cáo phái quy djnh cii the th&i gian hoàn thành các
ni dung xü 1 to cáo, trách nhim cüa CáC car quan, to chirc, Ca nhán có lien quan
trong viêc to chüc thc hin, hem tra don dôc và báo cáo kêt qua thirc hin.
4. Thông báo v Kt 1un Va xfr 1 t cáo
Sau khi xà l t cáo, ngi.r&i giài quy& t cáo phâi thông báo nQi dung kt lun
và quyêt djnh xir 1 to cáo cho nguii bj to cáo và car quan quãn l ngithi bj to cáo.
Vic thông báo nti dung kêt 1un và quyêt djnh xi:r l to cáo thirc hin bang hhh
thirc van bàn Kôt lun ni dung to cáo và các quyêt dnh, van bàn xCr l th Cáo.
Trithng hcp trong các van bàn neu trén Co ni dung thuc bI mt Nhà rnrrc
hoc các thông tin có hai cho ngui to cáo thI phâi trIch van bàn dê loai bó nhüng
thông tin do tnróc khi gfri cho ngrnM bj to cáo và car quan quàn l ngithi to cáo.
Trirng hçp ngu&i tO cáo có yêu câu ye vic thông báo kêt qua giái quyêt tO ca
thI ngir&i giài quyêt to cáo thông báo cho ngir?yi to cáo bang hinh thüc t.wng tr
nhtr thông báo vâi ngi.thi bj tO cáo hoc gi'ri van bàn thông báo két qua giái quyt
to cáo, ni dung các quyêt dlnh, van bàn xCr l to cáo.
Tnx&ng hcip ngui th cáo khOng yêu cu thông báo kt qua giái quyt th
cáo nhirng qua xác minh ket 1u.n toàn b hoc mt sO ni dung to cáo là không
dñng sir th.t thI ngithi giâi quyet to cáo van phài thông báo bang van bàn cho
ngithi to cáo biet ye nhiThg ni dung ngithi to cáo dã to cáo khOng dung sir th.t.
Ngtthi giái quyêt to cáo phái giri van bàn két lun và quyêt djnh xir l to cáo cho
car quan quàn l cap trên trrc tiep.
5. bàn chinh h so' vu vic
Hsogm:
- Dcm th cáo hoäc bàn ghi l&i th cáo;
- van bàn chi do, giao vic cüa cp trén Co thm quyn (nu có);
- Quy&dinh thi 15i giài quyt hoc quyt djnh thãnh 1p Doàn kim tra xác
minh giài quyét to cáo;
- Ké hoach thm tra, xác minh t cáo;
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- Biên bàn thm tra, xác minh cüa doân th.m tra, xác minh 1p trong qua
trInh thii l giài quyêt to cáo;
- Van bàn v tnrng cu, giám dnh và kt qua giám djnh (nu co);
- Vn bàn, tâi lieu, hin vt thu dizçic trong qua trInh thi 1 giái quyt t cáo;
- Van bàn giái trInh cüa ngui1i bj t cáo (nu co);
- Báo cáo k& qua thm tra, xác minh ni dung t cáo;
- Kt lun v ni dung t cáo; kin ngh bin pháp xi:r l;
- Quyt djnh xü i té cáo;
- Các tâi lieu khác có lien quan dn ni dung th cáo duqc thu thp trong qua
trInh xfr l, giâi quyêt to cáo.
II. CONG DOAN THAM GIA GIAI QUYET TO CÁO
1. T cáo lien quan trirc tip dn quyên, lçii Ich hcip pháp cüa doàn viên và
ngiRii lao dng trong quan h lao dng thuc thâm quyên giái quyêt cüa cci quan
Nhà nuâc và ngtthi sü d1ing lao dng g1ri dn cong doàn thI cong doàn có trách
nhim tham gia giài quyt.
2. Vic tham gia giài quy& bang các hmnh thi'rc: Cong van chuyn &m
(Chuyn don dn cci quan, ngu&i có th.m quyn giái quyt, dng th?yi chuyn dcm
den cOng doàn cüng cp vài Co quan có thm quyên giái quy& dê tham gia giái
quyêt) (Mu 26/CDKNTC và 27/CDCD).
Trueing hçip dà chuyn don nhiu 1.n thI cong doàn gui cong van d ng,
kin ngh co quan có th.m quyn giái quyêt, t chrc tuyên truyn, giáo diic,
thuyêt phic, t chüc dOi thoai, phi hgp tham gia giãi quyêt...
3. Giám sat vic giái quyt t cáo cüa co quan Nba nuâc và ngLthi sir ding
lao dng, nu khOng dông vâi vic giài quyt to cáo thI cong doân kiên nghj vOi
co quan quãn l cp trên cüa cp do giãi quyt theo quy djnh cüa pháp 1ut (Mu
13/CV-CD).!.
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PHV LUC
Mt s mu van ban kern theo Quy trInh kim tra, giárn sat, xfr 1 k 1ut và
giãi quyt khiu ni, tI cáo cüa cong ttoàn
(Ban hành kern theo Quyt djnh s: 684 /QD-TLD ngày 08 tháng 6 nàm 2020
cüa Doàn Chü tjch Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam)
DANH MIJC CAC 11AU VAN BÀN
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Ten mu van ban
K ho.ch kim tra
Quyt djnh kirn tra
D cuang kim tra tài chinh, tài san cong doàn
K& 1un kim tra
K& 1un kim tra khi có du hiu vi phm
Quyt djnh giám sat chuyên d
D cung giám sat
Thông báo kt qua giám sat
Phiu xr 19 kS' 1ut t.p th
Phiu xir 19 k9 1ut can b không chuyên trách
Phiu xir 19 k9 1ut can b chuyên trách
Phiu xr 19 k9 1ut doãn viên
Quy& djnh thi hành k9 1u.t
Thông báo thi1 19 giâi quyt khiu ni
Cong van trã 1i ngithi khiu ni (th cáo)
Quyt djnh xác minh ni dung khiu n.i
Báo cáo xác rninh ni dung khiu ni
Quyt djnh giái quy& khiu nai 1..n du
Quyt djnh giâi quy& khiu ni 1.n hai
Quyt dnh thi 19 t cáo
Thông báo thii 19 t cáo
Quy& djnh xác minh ni dung téi cáo
Gia h?n giái quyt t cáo
Báo cáo kt qua xác minh ni dung th cáo
Kt 1un ni dung t cáo
Cong vn chuyn dan gui ca quan Nba nu&c
Cong vn chuyn dan gui trong Cong doân

Ten k9 hiêu mu van ban
Mu 01/KH-KT
Máu 02/QD-KT
Mu 03/DC- KTTC
Má'u 04/KL-KT
Mcu 05/KL-KTDRVP
Mu 06/QD-GSCD
Máu 07/DC-GSCD
Máu 08/TB-KQGSCD
Máu 09/P-KLTT
Md'u 10/P-KLCBKCT
Máu 11/P-KLCBCT
Mu 12/P-KLDV
Máu 13/QD-KL
Mu 14/TB-TLGQKN
Máu 15/TLNKN
Máu 16/QD-XMKN
Máu 1 7/BC-XM
Máu 18/QD-GQKNLJ
Mu 19/QD-GQKNL2
Máu 20/QD-TLTC
Máu 21/TB-TLTC
Má'u 22/QD-TLDXM
Máu 23/QD-GHTC
Máu 24/BC-KQXMTC
Máu 25/KL-NDTC
Mu 26/CDKAT, TC
Mcu 2 7/CD CD
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Miu O1/KH-KT
TEN CO QUAN CONG DOAN CAP TREN
(hoc cüng cp nu van bàn cüa UBKT)
TEN CO QUAN BAN 1JAN11 VAN BAN
S6/KH-....

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM
Dc Ip - Tiy do - Hnh phüc
Dja danh, ngày tháng...nãm...

KE HOACH
Ki& tra
Thy rInh hInh th-c ti d xáy dtng, Co th là IcE hogch nhiem kj) hoc IcE hoçzch hang nàm)

I- MIJC DICH, Eu CAU KIEM IRA
Nêu rO m1xc dIch, yêu cu cüa kim tra.
II- DOT TT5QNG. KIEM TRA
Dir kin các dn vi sê kim tra
iii- mOi GIAN VA MEN DQ KIEM TRA
- Xác djnh khoãng thii gian thrc hin các ni dung kim tra và dr kin thii
gian s tiên hãnh kiêm tra dôi vOi tirng &in vi.
IV- NOT DUNG KIEM TRA
Trên ca si can ci'r vao chucmg trmnh djnh huâng cUa W ban Kim tra cong
doân cap trên, chrnmg trmnh cong tác kiêm tra cüa cap mInh và tmnh hlnh thic té dê
chçn nOi dung phü hçp, thiêt thirc.
V- THAN}I PHAN DOAN KIEM TRA
Tu' theo ni dung, yêu cAu kMm tra d d%r kin s6 hrccng ngithi cn thi& tham
gia vào Doàn kiêm tra. Phái chn ng.rii có kiên thirc, näng 1irc, am hiêu nghip vii dê
tham gia vào Doàn kiêm tra, Co the trung tp mt so dong chi
viên U' ban kim
tra, can b chuyên trách cong tác kiêm tra và mt so dOng chI 0 các b phn cO lien
quan den ni dung kiêm tra.ban.
VT- TO CH1C THçJ'C mEN
Nêu trách nhim thrc hin cüa t chrc, cá nhumn cO lien quan.
Noi nhIn:
- Thirông lrijc ..;
-UBKTvàban ...;
Cong doàn cp duâi Urc tip;
- Ltru VP và UBKT.

TM. DOAN CHU TICH (BTV, UBKT)
CR11 TICH (PCT, CN, PCN)

(7g5, ghi rô hQ, ten và dóng dáu)

Ghi chá: Mu dung chung
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Mâu 02/QD-KT
TEN C QUAN CONG BOAN CAP TREN
(hoc cüng cp nu van bàn cüa UBKT)
TEN Co QUAN BAN 1JAN11 VAN BAN

CQNG HOA xA HQI CHLJ NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tu do - Hinh phüc

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

QUYET DIM!
V vic kiêm tra

cüa....

DOAN CHU T!CH (BTV, UBKT)

vii)

- Can ci'r Diu 1 Cong doãn Vit Nam;
- Can ci'r k ho?ch kim tra, giám sat näm ... dã duc Doàn Chü tjch (ban ththng
phé duyt;
-Cäncir
- Theo d nghj cUa.

QUYET DJNH
d kim Ira (n3i dung kie,n ira)
Diu 1: Thành 1p Doãn kim tra cüa
gôm các dong chI có ten sau day:
1.
2.
3.
Th&i gian kkm Ira: Ti'r ngày ... dn ngày
Khi cn Tnióng doàn kim tra có th diu chinh thñ gian phü hçip vâi ni dung
kiêmtra.
.. (hoc th?i gian ttr ... dn ....) (Qua trInh kim tra,
Niên d3 kkm ira: Näm
Doàn có the xem xét so 1iu cãc näm tnxâc và nàm sau lien quan).
có trách nhirn báo cáo bang van
Diu 2:
(dmi vj duçic kim tra)
bàn vOi Doãn hem tra theo ni dung Dê cumig dInh kern. Cung cap day dü ho s, tài 1iu
có lien quan; bô trI dja diem va ci'r can b lam vic vài f)oàn trong th?ñ gian E)oàn kiêm
tra lam viêc tai dcm vi.
Diu 3: ...
va cac dng chI có ten ti Diu 1 chju trách nhim thi
hành Quyet djnh nay.
Nuinh2n:
- Thumg trrc CD (b/c);
- Nlnr diêu 3;

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

(7c, ghi rö hç, ten và dóng dáu)

- Liru VP vàUBKT.

Ghi chá: Mdu dung chung cho kim Ira chá'p hành Diu l, kim Ira khi cO d4u hiu viphqm,kiin
Ira tài chIn/i)
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Mu 03/DC- KTTC
BE CII()NG IUEM TRA TAI CHINEI, TAI SAN CONG DoAN
L DE CNG KIEM TRA TA! CHITNH CONG DOAN CAP TREN CO s(1
1. Kim tra cong tác chi do và t chfrc thrc hin cüa Ban Thirô'ng vji, Ban Chp
hành con doàn ye cong tãc quãn 1, sir diing tài chInh, tài san cong doàn
- Kiêm tra vic ban hành quy chê, quy djnh chi tiêu, quãn 1 tài chInh, tài sn, quy
dnh phân cap thu, phân phôi nguôn thu, quy chê quãn 1, sir diing các 1oi qu5 do cong
doân quân 1.
- Kim tra cong tác chi do, huâng dan thu doàn phi cong doàn, kinh phi cong
doan cira Ban Thtthng vp, Ban Chap hành dOi vâi cong doàn cap duOi.
-Kim tra viêc triên khai các van ban chê d chinh sách tAi chInh mâi cüa Nba nuàc
và Tong Lien doàn, cüa LDLD tinh (CDN TW),...
2. Kiêm tra vic Ip, giao di toán, duyt tong hçrp quyt toán
- Kiêm tra vic hrnrng dan và 1p dir toán cira CDCS, cap duth; Phê duyt dii toán cap
duài. Xây dirng và tong hçip dir toán cap trên.
- Dánh giá cong tác quãn 1 CDCS cap duài; hixàng dan, chi do cong doàn cap
duài thirc hin dir toán thu, chi tâi chInh chInh cong doàn; quyêt toán thu chi tài chInh
cong doân;
- Cong tác duyt quyêt toán cho CDCS, tOng hçip quyêt toán ffr cap dixth len theo
chê d quy dlnh và huàng d.n cira Tong Lien doàn.
3. Kiêm tra vic thirc hin thu, chi tài chInh cOng doàn
- Thu tài chInh cong doàn:
+ Thu doàn phi cong doàn.
+ Thu kinh phi cong doàn.
+ Thu khác.
- Dánh giá vic thiic hin phân cp thu theo huàng dn cira Tng Lien doãn.
+ Dãnh giá vic thu, chi tài chInh cong doàn, gän vii vic thirc hin các chir
tnwng, nghj quyêt cüa Tong Lien doàn, LDLD tinh, Thành phô, Cong doàn ngânh.
- Chi tài chInh cong doàn:
+ Kiêm tra, dánh giá vic thirc hin jnh mirc, tiêu chuân, chê d chi tiêu.
+ Kim tra tr tr9ng các khoãn mijc chi;vic thirc hin chê d tiên li.wng, phi cap
cho can b cOng doàn; Chi hot dng phong trào, kinh phi chi chàm lo, báo v doàn viên
và ngthi lao dng; phüc lçi doànviên,...
+ Kiêm tra vic trIch np cap trên.
4. Kim tra các khoän nq phâi thu, nq phãi trã, tm trng,...
- Vic theo dOi cOng nçi phãi thu, phãi trã cira &m vj. Dánh giá cong tác quãn 1 cOng
nçi; vic mi so kê toán chi tiêt theo dOi, cong tác dôi chiêu, don doe cong nq dinh ks'.
5. Kim tra qu5? tiên mt Va fin girl ngân hang, kho bc
- Kiêm tra quãn l qu5 tiên m.t: Vic ghi chép, cp nht so Qu5? tiên mt; kiêm kê
qu tiên mat; dánhgia vic 1p phiéu thu, chi tiên mat.
- Kiêm tra tiên gin ngãn hang, kho bac: Kiêm tra nghip v kinh tê phát sinh: thu,
chi qua ngân hang, kho bc; vic dôi chiêu, xác nhn sO phát sinh, sO du tien gin ti
ngan hang, kho bc cui thang, qu', näm;
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.

6. Kiêm tra vic sfr ding tir ngun tài chInh tIch lily; kim tra hot dng don

vj sir nghip, don vj kinh t do don vj trrc tip quãn l (nêu co)
Kiêm tra don vj si'r dung nguôn tài chInh cong doàn tich lüy dê dâu tx dài h?n, ngàn han.
7. Kiêm tra v quy trInh, thu tiic du tir xây ding co ban; mua sam, sil'a chfra
ion TSCI) (nu co). Kiêm tra vic quãn l, sfr dl)ng tài san c djnh, cong ciii, diing c11
8. Kim tra vic quàn i, sfr diing các qu5
Kiêrn tra vic ban hành quy chê quàn 1, si~ diing qu5
Nguôn hInh thành, trIch lip, si'r diing các 1oi qu
9. Kiêm tra vic cong khai tài chInh
II. DE CIJ'NG KIEM TRA TAI CH!NH CONG DOAN CC sO
1. Kim tra cong tác chi do và t chfrc thirc hin cüa Ban Thir?ing viii, Ban
Chap hành v cong tác quãn 1, sfr diing tài chInh, tài san cong doàn
Kiêm ira vic ban hành các vn ban quy djnh lien quan den cong tác quan 1, sfr ding
tài chInh cong doàn: Vic ban hành Quy chê chi tiêu ni b, Quy chê quân li', s'r ding
cac 1oi qu do cong doàn quãn l,...
+ Vic triên khai các van bàn chê do chinh sách mâi ye tài chInh, tài san cüa cong
doàn cap trén.
2. Kiêm tra vic 1p báo cáo dir toán, quyt toán
Kiêm tra, dánh giá vic xay drng d? toán gän vâi kê ho?ch hot dng cüa CDCS
theo chê d và huàng dn cüa cong doàn cap trên, sat thirc tê; tInh kjp th?ii, dung mu
biêu, dung quy chê quy djnh; tp trung tài chfnh thirc hin chirc näng, nhim vi cüa
CDCS; co câu m1ic chi,...
3. Kiêm tra cong tác quãn l tài chInh, tài san cüa cong doàn co s&.
Thu tài chInh cOng doãn: Kiêm ira, dánh giá các khoàn thu DPCD, thu KPCD,
thukhác.
Kim ira, dánh giá chi tài chInh cong doàn:
+ Dánh giá t' trng các mic chi: chi hiccng, phi cap và các khoàn dóng theo
lirong; chi quàn l hành chInh; chi hot dng phong trào.
+ Dánh giá chi tiêu theo tiêu chuân, djnh mrc theo quy dinh và quy chê cña CDCS.
+ Kiêm ira, dánh giá vic trIch np cap trên.
4. Kiêm tra vic quail i, ghi so k toán.
Kiêm ira dánh giá vic lap phiêu thu, chi tiên m.t; thu, chi tiên g1ri ngân hang,
chirng tir, hóa don kern theo; kiêm tra vic in, luu tri chrng tir, so kê toán.
Kiém ira vic ghi so thu, chi CDCS.
Kiêm ira ghi so và theo döi cOng nç (nêu có):
+ Tam i'rng; phài thu; phâi trà.
+ Kiêm ira CD dâu tu tài chInh: Mua cô phân, cô phiêu khi DN CPH, gi'ri k' han
tai ngãn hang,. (nêu co).
5. Kiêm tra vic vn dng thu, chi Qu xa hi (nu cO)
Kiêm ira, dánh giá vic lriên khai các van bàn cüa cap trén ban hãnh; kiêm ira so theo
dOi thu, chi ti don vj, so np len cap trên; kiêrn ira ho so, chimg tr luu t0i dcm vi, báo cáo
kêt qua thu,, chi qu hang nam, cong khai, minh bach các khoãn thu, chi qu theo ch dO
quy djnh hin hành.Dánh giá hiu qua tir vic huy dng, quãn 1', si'r diing các qu xà hOi.
6. Kim tra vic quãn 1, sfr thing tài san (nu cO).
7. Kiêm tra vic cong khai tài chInh
-

-

-

-

-

-

-

-

.
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Mu 04/KL-KT

TEN Co QUAN CONG DOAN CAP TREN
CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
(hoc ciing cap nu vb cüa Doàn KT UBKT)
Dc 1p T do Hnh phüc
TEN C QUAN BAN HANH VAN BAN
-

S..../KL-....

-

Dja danh, ngày tháng. näm...

KET LUN
V kiêm tra

tii
Thrc hin Quyt djnh s
dã tin hành kiêm tra vic ti.

IQD

. .

.ngày... tháng

...

näm ci'ia

...

,

Doàn kim tra

. . .

-

-

-

-

Nêu thành phn Doàn kim tra
Thành phn tham dir cuOc kim Ira (rö h9 ten chi.rc vii)
Nêu nOi dung tin hành kim tra
Niên do kim tra

Kt 1u.n nhng nOi dung d kim tra:
+ Kt qua kim tra: Nêu kt qua thirc hin theo trng ni dung kim tra (barn
theo dé cl.1mg kiêm tra và thiic tê kiêm tra)
-

+ Dánh giá, nh.n xét chung: Ghi rO iru dim, khuyt dim, vi phm cüa d&
tuclng du?c kiêm tra. Vic xác djnh các sai phm (neu co) phãi can cr các van bàn,
quy djnh ciii the.
-

Kin nghj:

+ Ki&n nghj v khc phiic nhfng tn ti, khuyt dim và kin nghj v xü 1 sai
phm, 1 k 1ut (nêu co).
+ D xut cüa dcm vi duoc kirn tra

-

-

-

-

Noi nhân:
Dmi vj thrcic kiàm tra (d t/h)
Thuông trrc, BTV, UBKT (d b/c);
A
UBKT cap
tren (neu can);
Liiu VP, UBKT...

TM. DOAN CHLJ T!CH (BTV, UBKT)
CIIU T!CH (PCT, CN, PCN)- ThIJOG DOAN
(195, ghi rO hQ, ten và dóng dáu)

Ghi chá: Mu di~ng chung cho kkm Ira chdp hành Diu l, 1dm Ira tài chInh
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Mu 05/KL-KTDHVP
TEN C( QUAN CONG DOAN CAP TREN
(hoc cüng cp nu vb cña Doãn KT UBKT)
TEN C( QUAN BAN HANH VAN BAN
S..../KL-....

CQNG HOA xA 1101 CIIIJ NGHL& VIET NAM
Dc 1p - T do - Hnh phüc

Dja danh, ngày tháng. nãm...

KET LUiN
V kim tra khi có du hiu vi phtm dti vói
(Ten t chrc cong doàn; h9 ten, chrc vii, nth cong tác can b cOng doàn duçc kim tra)
Thirc hin Quyt djnh s ... /QD . . . ngày... tháng ... nàm cüa ... , Doàn kim tra
dã tiên hành kiêm tra tra khi co dâu hiu vi phm dôi vài
(ten to chic cong doan;
hQ ten, chi'rc vi, noi cong tác can b cong doàn duqc kiêm tra)
- Thành phn, th&i gian kim tra
I. Khái quãt dc dim, tInh hinh cüa t chrc cong doàn (hoc sci yu 1 ljch cüa
cá than) &rqc kiêm tra.
- Nu kim tra t chi'rc cong doàn thI nêu khái quát dc dim, tInh birth cüa t
chi.'rc cong doàn có lien quan den ni dung kiêm tra.
- Nu kim tra cá nhân thI ghi thông tin lien quan 1 Ijch Ca than.
II- Kt qua kim tra, xác minh
- Nêu rO kt qua kim tra, xác minh v tfrng ni dung duçic kim tra theo quyt
djnh kiêm tra và lam rO tInh chat, mr'rc d, tác hii, nguyen nhân vi pham (neu co) cüa
th chirc cOng doân ho.c can b cong doàn duçic kiêm tra.
- Nhan xét cüa Doàn Kim tra v trách thim cüa tp th& Ca nhân diiçic kim
tra theo trng ni dung dã kiêm tra, xác minh.
(Nu d6i ttxclng kim tra có cã tp th và cá nhãn, thI ghi tp th truâc, cá nhân sau).
III- Nhn xét và kin nghj
- ' kMn cUa các t chi.rc cOng doàn CO lien quan v ni dung kim tra.
- Nhn xét chung cüa doàn kim tra v iru dim, khuyt dim, vi phm (nEu co)
cüa to chirc và cá nhân duqc kim tra.
- Kin ngh: kin nghj v khc phic nhüng tn tai, khuyt dim và kin nghj v
xir l sai phm, 1 k) 1ut (neu co).
NoinIzIn:

- Don vi dtrçxc kiém tra (d t/h)
- Thu&ng trirc, BTV, UBKT (d b/c);
- UBKT cp trén (nu c.n);
- Lru VP, UBKT...

TM. DOAN CRLJ TJCH (BTV, UBKT)
CHIJ TICH (PCT, CN, PCN)- Th1ffNG DOAN

(kj, ghi rö hQ, ten và dóng dá'u)
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Mu 06/QJ)-GSCD
TEN C( QUAN CONG BOAN CAP 11EN CQNG HOA xA HQI ciiU NGHIA VIT NAM
DçIc 1p - Ti do - Hnh phüc
(hoc cing cap nêu van bàn cia UBKT)
TEN CC% QUAN BAN HANH VAN BAN
S .... /QD-UBKT

li/a danh, ngày ... tháng.. . näm...

QUYET DINH
V vic giám sat chuyên d di vol
(ten to chzc cOng doàn, ho và ten, chic v, no'i cOng tác cia can b3 dwçrc giám sat,)
DOAN CHU TICH (BTV, UBKT)
- Can cx Diu 1 Cong doãn Vit Nam;
- Can cCr k hoch kim tra, giám sat ... d duçic Ban Thumg vi .... phê duyt;
- Theo d nghj côa
QUYET DINH
Diu 1. Giám sat ... (ten tc chzc cOng doàn, hç và ten, chz-c v.i, nai cOng tác ci'ta can
b dwctc giám sat).
Diu 2. Thành1pDoân giám sat gm các dng clii Co ten sau day:
1.
2.
3.
(Ghi ddy dz hQ và ten, chzc v, do'n vj cong tác cf1a các ddng chI trong doàn giám sat,)
CO trách
Diu 3. Ni dung, thii gian giám sat, (dcrn vi duçic giám sat)
nhim báo cáo bang van bàn vOi Doàn giám sat theo ni dung Dê cuang dinh kern. Cung
cap day dü ho sci, tài 1iu CO lien quan; ho tn dja diem và cCr can b lam vic vài Doàn
Irong thôi gian F)oàn giám sat lam vic.
Diu 4. Doàn giám sat, . ..(tên td chic chz trI thtc hin giám sat), cac co quan lien
quan; to chi'rc cong doàn, hç và ten can b duçc giám sat và các dong chi cO ten ti Diêu
2 thi hành Quyet dnh nay.!.

Ncri nhán:
- Ththng tnrc CD (b/c);
- Nhu dieu 3;
- Liiu VP và UBKT

TM. DOAN CHU TICH (BTV, UBKT)
CHU TICH (PCT,CN,PCN)
(7c3, ghi rô hQ, ten và dóng dâu)
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Mu 07/DC-GSCD
BE CIXONG GIAM SAT
(De ciwngphái barn sat vào &ng n5i dung giárn sat cy thé cza cuc giám sat,)
1.Nêu dc dim tInh hInh
- Nhitng thun lçii, khó khn;
- S lao dng, s6 doân vien, s CDCS, s don vj chua có t chrc cong doàn.
2. Nêu vic thiyc hin di vói tfrng ni dung giám sat
- Vic chi dao, hithng dn, th chrc trin khai thirc hin;
- Kt qua thirc hin;
- Dánh giá vic thrc hin;
- NIiftng khó khn, vuàng mac, hn ch, khuyt dim trong qua trinh thc hin;
- Nguyen nhn cüa hn ch, khuy& dim và nhung giâi pháp khc phiic.
* J3ánh giá chung
* Kin ngh, d xuât
- Kin nghj d xuAt vic b6 sung, st'ra d& các quy djnh cüa cOng doân;
- Các kin ngh khác (nu co).
Các ni dung néu trn, yeu cu dcm vj báo cáo bang van bàn và dInh kern các van
bàn (neu co) g'Cri kern và cung cap các tài 1iu, so sách ghi chép có lien quan
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Miii 08/TB-KQGSCD
TEN Co QUAN CONG DOAN CAP TREN
(hoc cüng cp nu vb cüa Doàn GS UBKT)
TEN co QUAN BAN HAN!! VAN BAN

S .... /TB-.,.

CQNG HOA xA HO! CHU NGIIIA VIT NAM
Dc Ip - Tir do - Hnh phüc

Dja danh, ngày .. . tháng. . . nám...

THÔNG BAO
kt qua giám sat
(ten to chz'tc cOng doàn; hQ và ten, chzc vi, no'i cong tác cia can b dztcrc giám sát)

Thirc hin Quyt djnh s . . . /QD-UBKT ngày .... cüa Uy ban Kim tra.., Doàn
Giám sat dA tiên hành giám sat tai
. tir ngày .. .1. . .1.... den . . .1. . .1
DOAN GL4M SAT GOM
(Ghi &y th ho ten, ch&c v cza tftng thành viên doàn giám sat)
DOT' VI DT1OC GIAM SAT THAM DU'
Sau .....ngày lam vic vâi
, nghiên cfru, xem xét thirc t tinh hinh hoat
dng va lam vic trirc tiêp vói ..., Doàn giám sat Thông báo két qua giám sat thu sau:
I. KET QUA GIAM SAT
(Neu kt qua theo tfrng ni dung d giám sat)
II. DAM! GIA, NHN XET
1.U'u dim
2. Han ch, khuyt dim
III. KIEN NGHJ CUA DOAN GIAM SAT vOi DN VJ VA CAN BQ DU'oc
GIAM SAT
IV.KIEN NGI CUA DON VI VA CAN BQ DIJOC GIAM SAT vOi CONG DOAN
cAPTRE
Doàn Giám sat
thông báo d ... (ten td chz-c cong doàn; hQ và ten can b3 du-ctc
giám sat) biêt, then khai thrc hin và báo cáo kêt qua ye Uy ban Kiêm tra tnrc ngày. ..1.
Nqi nhn:
- DGn vi di.rc kim fra (d tlh)
- Thumg trixc, BTV, UBKT (d b/c);
- UBKT cp trén (nu c.n);
- Lmi VP, UBKT...

TM. DOAN CHU TICH (BTV, UTBKT)
CH[J TICH (PCT, CN, PCN)- TRU1NG DOAN

(Ic>, ghi rö hQ, ten và dóng ddu)
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I

Mu 09/P-KLTT
TEN CO QUAN CONG DOAN
1191 NGH

CQNG BOA xA HO! C1BJ NGHIA VIT NAM

Dc Ip - Tu do - Hnh phñc

Dja danh, ngày tháng nám

PHIEU BE NGH! XIY LY KY LUT
(Ap dyng di vói tp th)

Ti'

Ten tp th

Xr 1 k' 1utvài hInh thrc

Chxa tOi mirc k luat

Khin
trách

Cãnh cáo

Giâi tan

1
2
3

Ghi chá: Dánh dd'u Xvào ó trdng titcing &ng
- Phi èu phái duçrc dóng ddu góc trên cing ben trái
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Mu 1O/P-KLCBKCT
CQNG HOA xA HO! CIIU NGHIA VIT NAM
Dc 1p Tir do Hanh phüc

TEN W QUAN CONG BOAN
HQI NGH!

-

-

Dja danh, ngày tháng nám
PHIEU BE NGHI xi)' LY Kc LUT
(Ap ding Ii vói can b cong doàn không chuyên trách)

T
T

Ho vã ten

Chua tâi
mirc k'
1ut

Xfr I k' 1ut vâi hInh thirc
Khiên
trách

Cânh
cáo

Cách
chirc
vu...

Cách chi'rc
Cách
Cách
chi'rc
chi.irc vu
vti...
...

Cách
h& các
chirc

Khai
tri~

1
2
3

Ghi chá: Dánh ddu Xvào o trdng tutrng ing
Philuphái dwcrc dóng dd'u góc trên cling ben trai

-
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1

Mu 11/P-KLCBCT
TEN C QUAN CONG DOAN
HO! NGH!

CONG HOA xA HQ! CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tw do - Hinh phüc

Dja danh., ngày tháng näm

PHIEU oE NGHJ XI)' LY K' LU4LT

(Ap dung d& vó'i can b cong doàn chuyên trách)

IT

H9va
ten

Chua
tth müc
k' luât Khiên
trách

Xr 1 k' luât voi hmnh thirc
Cãnh
cáo

Cách chirc

H

bac
hrang

Cách
chirc
vu.

Cách
chirc
vi...

Cách
chrc
vi...

Cách
h&
các
chirc
v

Buc
thôi
vjc

Khai
tnt

1
2
3

Ghi chá: Dánh dá'u Xvào ô tr6ng twcrng z-ng
- Philuphái dwcxc dóng dá'u góc trên cing ben trái
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Mâu 12/P-KLDV
TEN C QUAN CONG BOAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
HOI NGH!
Bc 1p - Tir do - H3nh phüc

Dja danh., ngày tháng nàm
PHIEU BE NGHJ XI LY K LUAT
(Ap diing d& vol doàn vien)

Xü 1 k luât vài hInh thirc
TT

Ho và ten doãn
vién

Chua td mirc k luât
Khin trách

Cành cáo

Khai trir

1
2
3

Ghi chá: fiánh dduXvào 6 trng twing ing
- Phiuphái ditç,c dóng dá'u góc trên cing ben trái
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Mâu 13/QD-KL

(A'p dyng do'i vái cá nhán, tp the,.)
TEN CO QUAN CONG DOAN CAP TREN
(hoc cUng cAp nu van bàn cüa UBKT)

CQNG HOA HOA xA HQI CHU NGHIA V1T NAM
Dc 1p - Tr do - H3nh phüc

TEN CO QUAN BAN HANH VAN BÀN
Dia danh, ngày tháng nãm

S:

/QDQUYET D!NH
Thi hành k luãt
1OAN CHU T • CH (BTV, UBKT)

- Can cir Lut Cong doàn, Diu 1 Cong doàn Vit Nam;
- Can cr Quyt djnh s6 1584/QD-TLD ban hành quy djnh v phân cAp quãn 1
can bô va b nhim, b nhim 1i, cong nhn chrc vt, cho thôi giü chirc v11, tir chirc,
min nhim, diu dng, bit phái, luân chuyn d6i vâi can b trong t chrc cong doàn;
Quyt djnh s6 493/QD-TLD ngày 09/3/2017 cUa Doàn Chü tjch Tng Lien doàn Lao
dng Vit Nam v vic ban hành Quy dinh ThAm quyn và thu tVc xir l k' 1u.t trong to
chi'rc cong doàn; Quyt djnh s 1 602/QD-TLD ngày 15/9/2017 cUa Doàn Chü tjch Tng
Lien doàn Lao dng Vit Nam v vic ban hành Quy djnh Hinh thirc xr I k lut trong
t chirc cong doàn; Quyt djnh 1265/QD-TLD ngày 16/7/2018 v vic sra d6i, b sung
mt s6 diu Quy djnh thAm quyn và thu tjc xi'r l k 1ut trong t chftc cong doàn kern
theo Quyt djnh s 493/QD-TLD ngày 09/3/2017 cüa Doàn Chü tjch Tng Lien doàn
Lao dng Vit Nam;
- Can ci'r kt qua xét k 1ut can bô cong doàn (hoc tp th) cüa Ban ChAp hành
(Ban Thuing vii) ngày/tháng/näm;
- Xét d nghj cüa
QUYET D!NH
d& vâi
Diêu 1. Thi hành k 1ut vâi hInh thuc
Ldo:
tháng k ti'r ngày Quyt djnh Co hiu
Diu 2. Thii gian thi hành k luat là
1irc. Quyt djnh có hiu 1irc k t1r ngày k.
Diu 3. Các don vj và Ca nhân cO lien quan chju trách nhim thi hành Quyt
dinh nay.
N.ri n/iin:
-Nhudiêu3
- Thumg trrc;
-CDnciicOtpth&cánhánbjk'iut;
- Cp üy, chInh quyên cñng cap (dé biêt);
- Luu UBKT và VP TLD.

TM. DOAN CHU T!CH (BTV, UBKT)
CHU TICH (PCT, CN, PCN)
(7c3, ghi rö hQ, ten và dóng dá'u)
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Mâu 14/TB-TLGQKN
TEN C QUAN CONG DOAN CAP TREN
(hoac cUng cp nu van bàn cüa UBKT)
TEN C QUAN BAN HANH VAN BAN

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM

Dc Ip - Ttr do - Hinh phüc
Dia danh, ngày tháng

nàm

S& /TB-

THÔNG BAO
V vic thii 1 giãi quyt khiu ni

Kmnh gfri: Ho và ten ngiroi khiu nii (hoc c quail, t chfrc khiéu ni)

Ngày thang... näm , Doàn Chü tjch (BTV, UBKT)
khieu nai cüa ông (bà)
Dja ch1
S CMND/I-Iô chiu, ngãy cAp, ncYi cap:

dã nhn di.rçc dcm

Khiu nai v viêc
Sau khi xem xét ni dung dan khiu nui, can ci.r Lust khiu nui và Quyt djnh s
333/QD.-TLD ngày 28/02/2020 cüa Doãn Chü tjch TLD ban hành Quy dnh v Cong
doàn giái quyt va tham gia giái quyt khiu nai, t cáo; dan khiu ni cüa ông (bà) dü
diu kin th 1 và thuc thAm quyn giãi quyt cüa Tng Lien doân (LDLD...).
Dan khiu ni d diiçc thi 1 giãi quyt k tir ngày. .tháng.... nàm
Vy thông báo d ông (bà)
duçTc bik/.

Ncrinhân:
-Nhixtrên;
- Ten M chüt, cá nhân chuyn khiu nai
(neu có);
- Ltru: VT, UBKT.

TM. DOAN CHU TICH (BTV, UBKT)
(Kj, ghi rô hQ ten và dóng dáu)
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Mâu 15/TLNKN
TEN CCI QUAN CONG DOAN CAP TREN
(hoc cüng cp nu vn bàn cüa UBKT)
TEN C( QUAN BAN HANII VAN BAN

CQNG HOA xA HQI CHiJ NGHIA VIT NAM

Dc 1p - Tu do - Hnh phüc
Dia danh, ngày tháng näm

S& /TBV/v trá 1yi ngu?ii khiêu ni (to cáo)
KInh gfri: 119 và ten ngtrô'i khiêu nti (hoc t cáo)
Ngày tháng... nãm , Doàn Chü tjch (BTV, UBKT)
khiêu ni (to cáo) cüa ông (bà)

d nhn thrqc don

Dja chi
S CMND/H chiu, ngày cp, noi c.p:
Donconidung
Sau khi xem xét nOi dung don khiu nii (t cáo), can cir Lut khiu ni (t cáo)
Tng Lien doàn (LDLD tinh, CDN) chuyn don cüa ông (bà) dn... d duqc xem xét,
giái quy& (tham gia giái quyt) theo quy djnh cüa pháp 1ut.
Vy thông báo d ông (bà)

Nii ,thmn:
- Nhu trên;
- Luu: VT, UBKT.

ducc bit./.

TM. DOAN CHIJ T!CH (BTV,UBKT)
(K5, ghi rö hQ ten và dóng dáu)
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Milu 16/QD-XMKN
TEN CO QUAN CONG DOAN CAP TREN
(hoc cmg cp nu van bàn cüa UBKT)
TEN CO QUAN BAN HANII VAN BAN

CONG HOA xA HQI CIIU NGHTA VT NAM

Dc 1p - Tir do - Hnh phüc
Dja danh, ngày thang näm

S6: /QD-

QUYET D!NH
V vic thành 1p Doàn xác minh ni dung khiu ni
DOAN CHU T!CH (BTV, UBKT)
- Can cü Lut Khiêu nai;
- Can cü Nghj djnh s 75/2012/ND-CP ngày 03/10/2012 cüa ChInh phü quy
djnh chi tiêt mt so Diêu cüa Lut Khiêu ni, Thông tir so 07/2013/TT-TTCP
ngày 3 1/10/2013 cüa Thanh tra Chinh phU quy djnh quy trInh giài quyêt khiêu nai
hành chInh;
- Can cü Quy& djnh s 333/QD-TLD ngày 28/02/2020 cüa Doàn Chü tjch
Tong Lien doàn ban hành Quy djnh ye Cong doàn giãi quyêt và tham gia giài
quyêt khiêu ni, to cáo;
- Can dr vào don khiu nai
- Xét d nghj cüa U ban Kim tra.
QUYET DINH
Diu 1. Thành l.p Doãn xác mirth ni dung khiu ni gm các dng chI
(ghi rO hç ten, chIrc vi).
Diu 2. Doàn xác minh có nhim vi kim tra, xác minh ni dung khiu nai
ye viçc
Thai h?n xác minh .... ngày k ti'r ngày cong b quy& djnh xác minh.
Biu 3. Nêu rO trách nhim cüa noi duçic kim tra di vói cuc kim. tra,
xác mmli.
Diu 4. Ghi rö các t.p th và cá nhãn lien quan chju trách nhim thi hãnh
quyêt dnh nay.

Noi nhn:

TM. DOAN CHU TICH (BTV, TJBKT)
(7cj, ghi rö ho ten và a'óng cMu)

- VT, UBKT.
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Mu17/BC-XM
cQNG bA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM
TEN CO QUAN CONG BOAN CAP TREN
I)(c 1p - Ti do - H3nh phñc
(hoc cng cp nu van bàn cüa doàn ki&n tra UBKT)
TEN CO QUAN BAN 1JAN11 VAN BAN

Dja danh, ngày tháng nám

S6: /BCBAO CÁO
V vic kim tra, xác minh ni dung khiu nii
cüa ông (bà)
Kinh gui: Doàn Chü tjch (BTV, UBKT...)
Can cix Quyt djnh xác minh s& .IQD- TLD, ngày tháng näm... v vice kim tra,
xác minh ni dung khiêu ni...
Doàn xác minh nOi dung khiu ni gm có:..dâ ti&n hành kim tra, xáe minh vâi
kêt qua ci1 the nhu sau:
1- Tom tt nhân than cüa ngirôi khiu ni
tui
- H ten
- Ngh nghip
-Djachi
- Qua trInh cong tác, hoàn cãnh (nêu tOrn tat)
2- Ni dung khiu ni, yêu cu cüa ngtri khiu ni
- Ni dung (ghi torn tat)
- Yêu can cUa ngiiii khiêu ni
1/
2/
3- Kt qua xác minh
- Qua trInh xác minh d6i vâi ben khiu ni, ben bj khiêu ni, CáC ben Co lien quan
khác (theo ni dung nhng biên ban lam vic) trong dO phãi nêu rO qua trInh giài quyt
cUa CC ca quaii truàc do; phàn ánh mt cách rO rang nhCng tài lieu, chfrng cir cüa CáC ben
cung cap và kêt qua xác minh; khng djnh nhttng chirng cCr cO tInh pháp 1 lam ca sâ kêt
1un ban châ.t cüa vic khiêu ni và quyêt djnh bj khiêu ni.
4- Nhn xét dánh giá kt 1un
- Doi chiêu vâi the van ban pháp luat lien quan d di dn kt 1un:
+ Cáe yêu cu cüa ngithi khiu ni di'mg hay không dig, mOt ph&n hay toàn b;
+ Quy& djnh, vic lam tha ben bj khiu ni dung hay không dung, mt ph.n hay
toànbO.
5- Kiên ngh bin pháp giãi quyt
No'i nhin:
- Nhu trên;
- Chü th Co thm quyn GQKN;
- VT, UBKT.

TM. DOAN XAC MIMI
(kj2, ghi rö hQ ten và dóng dáu nê'u co)
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Mu 18/QD-GQKNLJ
TEN CO QUAN CONG DOAN CAP TREN
(hoc cüng cp nu vn bàn cüa UBKT)
TEN CO QUAN BAN HANTI VAN BAN

So:

IQFJ-

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM

Dc 1p - Ti do - Hnh phiIc
Dja danh, ngày tháng nãm

QUYET Of NIL
V vic giãi quyt khiu ni 1n du clia ông (hoc bà)...
DOAN CHU TJCH (BTV, UBKT)
- Can ci'r Luât Khiu nai;
- Can ci.'r Nghj djnh s 75/2012/ND-Cp ngày 03/10/2012 cüa ChInh phü quy djnh
chi tiêt mOt so Diêu cUa Lut Khiêu ni, Thông tiz so 07/2013/TT-TTCP ngày
31/1 0/2013 cüa Thanh tra ChInh phü quy djnh quy trInh giái quyêt khiêu nai hành chInh;
- Can ci'r Quyt djnh s 333/QD-TLD ngày 28/02/2020 cüa Doan Chü tjch Tng
Lien doàn ban hành Quy djnh ye Cong doàn giái quyêt và tham gia giái quyêt khiêu ni,
to cáo;
- Can cr báo cáo xác minh cüa Doàn xác minh s6. . ./BC-DxM;
- Xét don khiêu ni ngay../..1.. cña ông (bà), dja chi...
I. NO! DUNG KHIEU NA!:
II. KET QUA xAc MINH NQI DUNG KHIEU NM:
III. KET QUA oOi THOAI (NEU CO):
IV. KET LUN:
Tir nh11ng nhn djnh và can c(r trén.
QUYET DNH
Diu 1......(1)
Diu 2.....(2)
Diu 3.....(3)
Diu 4. Các ông, bà (nhftng ngtthi chju trách nhim thi hânh giãi quy& khiu ni
Va ngis?ii khiêu nai) can ci'i quyêt djnh thi hành./.
Nuinhân:
- Nhix diu 4;
- VT, IJBKT.

TM. DOAN CHU TICH (BTV,UBKT)
ghi rö hQ ten và a'óng dáu)

(1) Gifr nguyen, sra d6i, b sung hoc hu bó mOt phàn hay toàn b quy& djnh hành chinh; tip
tic thuc hiên hoac châm düt hành vi hành chinh dà bj khieu nai.
(2) Giãi quyêt các van dê lien quan den khiu n.i.
(3) Trong thai h?n.....ngày, ke tir ngày nhn drçxc Quyt djnh nàAy, nu không dông vâi Quyt
dinh giái quyêt khieu ni ln dâu thI ngi.thi lthiéu ni có quyên khieu ni dn ngixi có thám quyên
giai quyét khiu ni lan hai, hoc khâi kiin viii an hành chfnh tii Toà an theo quy djnh ca pháp 1ut
vêtôtpnghànhchmnh.
(tri.nmg hçip giái quyêt khiêu ni lan hai thi ng.räi khiêu ni và ngiiii giài quyêt khiêu nai Ian dâu
nu không dông " vói quyêt dnh giâi quy& thI có quyên khM kin vii an hành chIrth ti Tôa an theo
quy dinh ye to tiing hành chinh).
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Mu 19/QD-GQKNL2
TEN CO QUAN CONG DOAN CAP TREN
(hoc cüng cp nu vn bàn cüa UBKT)
TEN CO QUAN BAN HAM! VAN BAN

CQNG HOA xA HO! C}1U NGHIA VIT NAM

Dc Ip - Tr do - Hnh phüc
Dja dan/i, ngày tháng nám

S6: /QDQUYET IMNH
V vic giãi quyt khiu ni 1n hai cüa ông (hoc bà)...
BOAN CBTJ TICH (BTV, UBKT)
- Cn cü Luat Khiêu ni;
- Cin cir Ngh djnh so 75/2012/ND-CP ngày 03/10/20 12 cüa ChInh phi quy djnh
chi tiêt mt so Diêu côa Lut Khiêu ni;
- Can cir Thông tiI so 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 cüa Thanh tra ChInh
phü quy djnh quy trInh giãi quyêt khiêu ni hành chinh;
- Can ci'x Quyet djnh so 333/QD-TLD ngày 28/02/2020 cña Doãn Chii tjch TLD
ban hành Quy djnh ye Cong doàn giãi quyêt và tham gia giái quyêt khiêu ni, to cáo;
- Can ci'x báo cáo xác minh cüa Doàn xác minh so.. ./BC-DXM;
- Xét dan khiêu ni ngày../..1.. cüa ông (bà), dja chi...
I. NQI DUNG KIIIEU NiJ;
II. KET QUA GlAd QUYET KIIIEU N11 CUA NGIX(I GIAI QUYET
KHIEU NiJ LAN DAU;
III. KET QUA xAc MIMI NQI DUNG KIIIEU MI;
IV. KET QUA BOI THO4L (NEU CO);
V. CAN CU PHAP LUT BE GLkI QUYET KIIIEU MI;
VI. KET LUiN:
Tü nhttng nhn dnh và can cir trên.
QUYET BINH
Biu1....(1)
Diu 2 . . .(2)
Biêu3....(3)....
Diu 4. Các ông, bà (nhftng ng'tthi chju trách nhim thi hãnh giãi quyêt khiêu ni Va
ngtthi khiêu n.i) can cir quyêt djnh thi hành./.
Noi nhIn:
-. Nhu diu 4;
- VT, UBKT.

TM. DOAN CHU TICH (BTV,UI3KT)
(kj5, ghi rö hQ ten và dóng dáu)

(1) Gift nguyen, sfta di,b sung ho.c huS' bO mt phn hay toãn b quyt djnh hành chInh;
tiêp tiic thrc hin hoc châm dirt hành vi hành chInh dã bj khiêu n.i.
(2) Giãi quyêt các van dê lien quan den khiêu ni.
(3) Trong thai hn 30 ngày, kê tir ngày nhn duçic Quyêt djnh nay, nêu không dông vOi Quyet
djnh giâi quyêt khiêu n?i lan hai thi nguoi khiêu ni có quyên khäi kin vii an hành chInh ti Toà
an theo quy djnh cUa pháp 1ut v t6 tmg hành chInh.
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Mu 20/QD-TLTC
TEN CO QIJAN CONG DOAN CAP TREN
CQNG HOA XA HQI CHU NGHTA VIT NAM
(hoc cUng cp nu vn bàn cüa doàn kim tra UBKT)
Dc 1p - Ti do - Hnh phüc
TEN CO QUAN BAN 1JAN11 VAN BAN

Dja danh, ngày tháng nám
S& /BCQUYET D!NH
Thi,i 1 t cáo
DoAN CHIJ TJCH (BTV, UBKT)
- Can dr Diu 29 Lut T cáo ngày 12 tháng 6 näm 2018;
- Can ci'r Diu 9 Nghj djnh s 31/20191ND-CP ngày 10 tháng 4 näm 2019 cüa
ChInh phü quy dnh chi tiêt mOt so diêu va bin pháp t chirc thi hành Lut To cáo;
- Can cr Quyt djnh s6 3331QD-TLD ngày 28/02/2020 cUa Doàn Chü tjch TLD
ban hành Quy dnh ye Cong doàn giâi quyêt và tham gia giãi quyêt khiêu ni, to cáo;
- Xét d nghj cüa Uy ban Kim tra TLI) (LDLE) tinh, TP, U]3KT...),
QUYET iiru
Diu 1. Thi l giái quyt t cáo d61 vâi cá nhân, chX th ngir?vi bj t6 cáo.
Ni dung th cáo di.rqc thi 1:
Thai hn giái quy& th cáo là

ngày lam vic.

Diu 2. Các ông (bà)...., cci quan, th churc, dcrn vj, cá nhãn có lien quan chju
trách nhim thi hành Quyet djnh nay./.

Noinhân:

TM. DOAN CIIIJ TICII (BTV, UBKT)
(7g, ghi rô ho ten và dOng dáu,)

-NhuDiu2;
-Lu:u:VT,hsci.
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Mâu 21/TB-TLTC
CQNG HOA XA HQI CHIJ NGHIA VIT NAM
TEN CO QUAN CONG BOAN CAP TREN
Dc 1p - T do - Hnh phüc
(hoc cmg cp nu van bàn cüa doàn kim tra UBKT)
TEN CO QUAN BAN HANII VAN BAN

Dja danh, ngày tháng näm
S6: /TBTHÔNG BAO
Vic thkl 1 t cáo
.d6i
Tng Lien doàn LDLD tinh) dà nhn thrçc t cáo cüa ông (bà)
(ten co' quan, to ch&c, dcin vj bj tO cáo, hQ ten, chi-c vy, chi-c danh, dja chi cá
vOi
nhán bj to cáo) ye vic
(Ta cáo do co quan, td chic, thin vj cá nhdn chuyn din- nlu co)
Theo quy djnh cüa pháp 1ut, Doàn Chü tch TLD (BTV, UBKT) dà ban hành
Quyêt djnh so . ..IQD-... ngày.../...!... thii l giài quyêt to cáo.
NOi dung té cáo duqc thi 1 giài quyt gm
Thai hn giài quy& tó cáo là .......ngày lam vic.
Vy thông báo d ông (bà) . . . .bit và thrc hin quyn, nghia vii cüa nguai t cáo
theo dung quy dnh cUa pháp lut./.
Noinhin:
- Ngträi t cáo;
- Chü th chuyên don dn (nu co);
-Lixu:VT,hôscY.

TM. DOAN CHU TCH (BTV, UBKT)
(7c3, ghi rö hQ, ten và dóng dOu)
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Mâu 22/QD-TLDXM
TEN Co QIJAN CONG DOAN CAP TREN
CQNG HOA xA HQI CHU NGIIIA VLT NAM
(hoc cüng cp nu van bàn cña doãn kim tra UBKT)
Dc 1p - Ti do - H3nh phñc
TEN co QUAN BAN HANH VAN BAN

Dja danh, ngày tháng nàm
S: /QDQUYET D1NLI
Thành 1p Doàn xác minh ni dung t cáo
DOAN CHU TICH (BTV, UBKT)
Can cii Luat T cáo ngày 12 tháng 6 näm 2018;
- Can ci'r Nghj djnh s6 31/2009/ND-CP ngày 10 tháng 4 nm 2019 cüa ChInh phU
quy djnh chi tiêt mt so diêu và bin pháp to chirc thi hành Luat To cáo;
- Can cir Quyt djnh s6 333/QD-TLD ngày 28/02/2020 cUa Doàn Chü tjch TLD
ban hành Quy djnh ye Cong doàn giãi quyêt và tham gia giãi quyêt khiêu ni, to cáo;
-Cänci'r
- Xét d nghj cüa
QUYETD!NH
Diu 1. Thành lap Doan xác minh ni dung th cáo, gm:
1.Ong (bà)

, chirc vii

- Tnx&ng doàn;

2. Ong (bà)

, chi'rc vii

- Thành viên;

Diu 2. Doàn xác minh Co nhim vi xác minh ni dung t6 cáo
Thi gian tin hành xác minh là. . . .ngày, k tr ngày k Quy& djnh nay.
Doàn xác minh thirc hin các quyn, nghia vii, trách nhim quy dnh trong Luat
To cáo và Quyêt dnh so 333/QD-TLD ngày 28/02/2020 cüa Doàn Chü tjch TLD ban
hành Quy djnh ye Cong doàn giái quyêt và tham gia giài quyet khiêu nai, to cáo.
Diu 3. Các ông (ha).....,
co quan, th chrc, don vj, cá nhãn có lien quan va
các ông (bà) có ten tii Diêu 1 chju trách nhim thi hành Quyet djnh nay.!.
Noi nhân:
-Nhirdiu3;
- L.ru VT, h so.

TM. DOAN CHU TICH (BTV, UBKT)
(3, ghi rô hQ ten và dóng dáu)
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Mâu 23/QD-GHTC

TEN CO QUAN CONG DOAN CAP TREN

CQNG HOA xA HQI CHU NGHA VIT NAM
D(Ic 1p - Ti do - Hnh phñc

(hoc cüng cp néu vn ban cüa doàn kim tra UBKT)
TEN CO QUAN BAN 1JAN11 VAN BAN

Dja danh, ngày tháng nám
S: /QDQUYET DINH
Gia hn giãi quyt t6 cáo

BOAN CHU TICH (BTV, UBKT)
- Can ct'r Diêu 30 cüa Lut T cáo ngày 12 thang 6 näm 2018
- C.n ci'r Nghi. dnh s 3 1/2009/NID-CP ngày 10 tháng 4 näm 2019 cüa Chinh phü
quy djnh chi tiêt mOt so diêu và bin pháp to chi'rc thi hãnh Lust To cáo
- Can cü Quyt djnh s 333/QD-TLD ngày 28/02/2020 cüa Doàn Chü tjch TLD
ban hành Quy djnh ye Cong doàn giâi quyêt và tham gia giài quyêt khiêu ni, to cáo;
-Cänci'r
- Xét d nghj ci:ja Uy ban Kim tra TLD,
QUYET DINH
Diu 1. Gia han giãi quyt t6 cáo di vâi vi vic t cáo
1 ti Quyêt djnh
ThM gian gia han là

dä thrçic thii

ngày, k tü ngày

Diu 2. Ghi rO các tp th& và cá nhân lien quan chju trách nhim thi hành Quy&
dnh nay.

No'i nhn:

TM. DOAN CHU T!CH (BTV, IJBKT)
(7cj, ghi r5 hQ ten và dóng ddu)

- VT, TJBKT.
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Mu 24/B C-KQXMTC
TEN CO QUAN CONG DOAN CAP TREN
CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
(hoc cüng cp nu vAn bàn cüa doãn kim tra UBKT)
Dc Ip - Tu do - H3nh phuic
TEN CO QUAN BAN 1JAN11 VAN BAN

1)/a dan/i, ngày tháng näm
S& /BC-DXM
BAO CÁO
Két qua xác minh ni dung t cáo
KInh gtri: Doàn Chü tjch (BTV, UBKT...)

Thiic hin Quyt djnh s6 /QD-... ngày. .1.. .1..... cüa Doàn Chü tjch TLD (BTV,
UBKT...) ye vic thii l giái quyêt to cáo.
Doàn ChU tjch (BTV, UBKT) dà thành 1p Doàn xác minh ni dung të cáo cüa
ông (ba)
, da chi
to cáo ('ten co quan, to chic,
doi v/ hoác hQ ten, chz-c vy, chic danh, dja chi cia cd nhán bi tO cáo) ye
vic
Can ci'r kt qua xác minh ni dung th cáo và các thông tin, tài lieu, bng chixng
có lien quan, Doàn xac minh báo cáo Doàn Chü tjch (BTV, UBKT) xem xét, kêt lun
nhu sau:
1.Kêt qua xác minir ....(1)
2. Nh.n xét, dánh giá:.. .(2)
3.Kiênngh:
(3)
Trên day là báo cáo két qua xác minh ni dung to cáo, dê nghj Doàn Chü tch
(Ban Thu&ng vii, UBKT) xem xét, kêt lu.n.I.

Noinhân:
-Nhutrén;
- Li.ru: VT, h sci.

TM. DOAN xAc MIMI
K3, ghi rö hQ ten và dóng dlii nê'u co)

(1) Báo cáo kt qua xác minh theo 11mg ni dung t cáo, ni dung giái trinh cüa nguii bi t cáo.
(2)Nhân xét, dánh giá theo 11mg ni dung to cáo, trong do nêu rö cn ci.'r pháp 1u.t dê xác djnh
có hay khong co hành vi vi pham pháp lut, ni dung to cáo là to cáo dung, dñng mt phân hoc
sai; vic cô " to cáo sai (nêu cO); nhn xét, dánh giá ye hành vi vi phm pháp lut cia nguôi bj
to cáo (nêuco); dôi tllcYng bj thit hai; xác djnh trách nhim cüa 11mg cci quan, to chüc, cá nhân
lien quan den ni dung to cáo.
(3) Kiên nghi xü l doi vOi tp the, Ca nhán có hành vi vi phm pháp lust.
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Mu 25/KL-NDTC
TEN CO QUAN CONG DOAN CAP TREN
CONG HOA xA HQI CIIU NGHIA VIT NAM
(hoc cüng cp nu vAn ban cüa doàn kim tra UBKT)
Bc 1p - Ti do - Hnh phüc
TEN CO QUAN BAN HAM! VAN BAN

Dja danh, ngày tháng nám

S& /KLKET LU4N NO! DUNG TO CÁO
Di vol co' quan, iii chác, d07, vj, cd nhân bj to cáo

Ngay...I. .1. . . Doàn Chü tjch TLD (BTV, UBKT...) dä ban hành Quyét djnh
so.. ./QD-... thii 1 giài quyêt to cáo dôi vâi (ca quan, to chi-c, dan vi, cá nhdn bi tO cáo).
Can dr nOi dung t cáo, k& qua xác minh nOi dung t cáo, các tài 1iu, chirng cr
Co lien quan, dôi chiêu vâi các quy djnh cüa pháp lut, Doàn Chü tjchBTV, UBKT) kêt

lun ni dung to cáo nhi.r sau:
1. Kt qua xác minh ni dung th cáo: . . .(1)
2. Can cir pháp 1ut ct xác djnh có hay không CO hành vi vi phm pháp lu.t
(2)...
3.Ktlurr

(3)

4. Các bin pháp xr l theo thm quyn cn thrc hin và kin nghj. . .(4)...

No'inhn:
-. . .(5).....
-. .
-. . . (7)....

TM. DOAN CHU TICH (BTV, UBKT)
(Kj, ghi rô hQ ten và dóng dâu)

-Luu:VT,hso.

(1) K& qua xác minh theo trng ni dung t cáo, ni dung giãi trinh cUa ngi.ri bj t cáo.
(2) Nêu rO can cü pháp 1ut de xác djnh có hay không có hành vi vi phm pháp lut.
(3)Kêt lun trng nOi dun to cáo, tong do nêu rO ni dung to cáo là to cáo ding, dUng mt
phãn hoc sai; vic Co ' to cáo sai (nêu có); kêt luân ye hãnh vi vi phin pháp lust cUn tp the,
cá nhân bj tO cáo; nguyen nhn, trách nhim cUn ngi.thi bj to cáo trong nhttng nOi dung to cáo
dUng hoc dUng mt phãn...
(4)Các bin pháp nguôi giái quyét t cáo áp ding d trirctiêp xfr 1 vi phm, buc khác phiic hu
qua; ni dung chi do cUa nguôi giài quyêt to cáo và nOi dung kiên ngh4 Co quan, t chüc, don v, Ca
nhãn khác áp dpng bin pháp theo thãm quyen de xr 1' vi phm, buOc khAc ph1ic hu qua.
(5)Tên ccr quan, don vi cap trên trirc tiêp.
(6)UBKT CD cüng cap.
(7)Ngixôi bj tO cao, co quail, don vi có nguii bj t cáo.
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Mu 26/cDKN,TC
TEN CO QUAN CONG DOAN cAp TREN
CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM
(hoac ciing cp nk van bàn cüa doàn kim tra UBKT)
Dc Ip - Tr do - Hnh phüc
TEN CO QUAN BAN 1JAN11 VAN BAN

Dja danh, ngày thdng nám
Se,: /
Vê vic chuyên dan khiêu nqi (to cáo)

Kinh gfri: Ten c1 quan Co thm quyn giãi quyt
Tng Lien doàn (LDLD, CDN) nh.n dirçic dcm khiu nii (t cáo) cüa ông (bà)...
ghi ngày. .tháng. . .nàm; tiêp nhan ngày tháng.. näm...
Dja chi:
Dan Co nOi dung

Can cir quy dnh cüa pháp 1ut hin hành, Tng Lien doàn (LDLD, CDN) xin
chuyn den qu ca quan áê 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 c&

No'i nhân:
- Niur trên;
- Lu'u VT, UBKT.

TM. DOAN CHU TICH (BTV, IIBKT)
(Kj, ghi rô hQ ten và dóng da'u)

76

Mu 2 7/CD D
CQNG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM
TEN CO QUAN CONG DOAN CAP TREN
Dc 1p - Ti do - Hnh phüc
(hoc cüng cp nu van bàn cUa doàn kim tra UBKT)
TEN CO QUAN BAN RANT! VAN BAN

Dja danh, ngày tháng

näm

S6: /
Vê vic chuyên dcm khiêu ngi (to cáo)
KInh gfri: Ban Thir?rng vi LDLD tinh (CD ngânh...)
Tng Lien doãn (Ban Thithng vi LDLf) tinh, CDN) nhQn thrçic &n khiu nai (th
cáo) cüa ông (bà)... ghi ngày. .tháng. .näm...
Dja chi:
Dm Co ni dung
(co dyn khiu nai; t cáo kern theo)
Cn cir Luat Khiêu nai, (Luat To cáo) và Quyêt djnh so 333/QD-TLD ngày
28/02/2020 cüa Doàn Chñ tjch TLD ban hành Quy dnh ye Cong doàn giái quy& va
tham gia giái quyêt khiêu nti, to cáo; Doân Chü tjch TLD (BTV, IJBKT) yêu câu Ban
Thu&ng vi LDLD tinh (CD nganh) xem xét, giãi quyêt (ho.c tham gia giái quyêt) theo
thâm quyên và báo cáo kêt qua ye Tong Lien doàn (LDLD tinh, CDN) tnrâc ngày..
tháng nàm...
No'i nhiin:
- Nhii trên;

TM. DON CIIU TICH (BTV, IJBKT)
(K3, ghi rô hQ ten và dóng dá'u)

- Luu VT, UBKT.
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