
TONG LIEN DOAN LAO BONG CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
VIT NAM Dc 1p — Tir do — Hnh phüc 

S: 63/HD-TLD Ha N5i, ngày 12 tháng 9 nám 2022 

HU'ONG DAN 
• A • A • A r • A A A A A Giai quyet do'n khieu ni, to cao lien quan den di h9i cong doan cac cap va 

Dii hi XIII Cong doàn Vit Nam 

Can cir Lut Khiu n.i, Lut T cáo, Quy& djnh s 3331QD-TLD ngày 

28/02/2020 cüa Doàn Chü tjch Tong Lien doàn, quy djnh ye vic Cong doàn 

giái quyt và tham gia giãi quyt khiu ni, th cáo; thirc hin K hotch s 

179/KH-TLD ngày 03/3/2022 cüa Doàn Chü tjch Tng Lien doàn ye vic to 

chüc di hi cong doàn các cp tin tâi Di hi XIII Cong doãn Vit Nam. 

Doãn Chü tjch Tng Lien doàn hucng dn các cp cong doàn, các dan vj trçrc 

thuc Tng Lien doàn thcrc hin vic giãi quyt và tham gia giãi quyt khiu 

ni, th cáo lien quan dn dai  hi cOng doàn các cp và Di hi XIII Cong doàn 

Viêt Nam nhu sau: 

I. NGUYEN TAC GIAI QUYET vA THAM GIA GIAI QUIET 

KLHEU N41, TO CÁO 

1. Các dan khiu n.i, t cáo gCri tói cOng doàn các cp phãi dtzqc giâi 

quy& kjp thii, dung quy djnh cña Lust Khiu ni, Lu.t T cáo và quy djnh cüa 

Tng Lien doàn v vic cong doàn giái quyt và tham gia giãi quy& khiu ni, 

t cáo. 

2. Dan khiu ni, t cáo có lien quan dn di hi cong doàn cp nâo thI 

ban chp hãnh, ban thu&ng v1 cong doàn cp do xem xét, giái quyt hoc d 

nghj giãi quyt theo quy djnh cña pháp lust và Tng Lien doàn. 

3. Chi giài quy& các don khiu ni, t cáo lien quan dn di hi nhn 

tnthc ngày din ra Di hi chinh thüc. Cii th: 

+ Di vâi CDCS: 25 ngày lam vic 

+ Di vói CD cp trên trrc tip ca si tri len: 30 ngày lam vic 

4. Không giâi quy& các don khiu nai,  t cáo không dü diu kiin thii l 

quy djnh ti Luat Khiu ni nm 2011, Lust T cáo nàm 2018. 

5. T chüc thãnh 1p tiu ban (b phn) tip và b trI ncii tip nhn, giãi 

quy& dan khiu ni, t cáo truóc và trong qua trinh t chuc dai  hi. 



II. QUY TRIM! GIAI QUYET KHIEU NiI, TO CÁO 

1. Chü dng nm tInh hInh, phân Ioi, xir 1 khiu ni, t cáo: 

- Cong doàn các c.p chü dng nm chic tInh hInh v tè, chCrc, can b chü 

ch&, can b duqc quy hoach ngun nhân si,r tham gia ban chip hành khoá t9i 

và dir kin là di biu dir di hi cong doàn cp trên; nht là nhng nai có biu 

hin ni b mt doàn kt, có biu hin sai pham; Co v.n d phüc t.p nay sinh 

ma can b, doàn viên phán ánh. 

- Tang ci.rông vic tip doàn viên, CNVC LD, tip nhan, phân loai va xir 

l kp th?yi, dy dü, than  tr9ng các dan khiu nai,  t cáo, kin nghj, phân ánh lien 

quan dn t chüc, can b, di biu d dai hi cong doàn các cap. 

- Truông hcip th cáo chmnh danh không có ca s&, diu kin d giãi quy& 

thI cong doãn các cp phài thông báo cho ngithi th cáo bit 15i do d chrn drt 

vic tiêp tiic to cáo. 

2. Giãi quyt khin ni, to cáo ti các cp cOng doàn: 

- Các dan khiu ni, t cáo không lien quan dn di hi cOng doàn các 

c.p duçic giái quy& và tham gia giái quyt theo Luat  Khiu n.i, Luat  Ti cáo 

và Quyt djnh s 333/QD-TLD ngày 28/02/2020 cüa Doàn Chü tjch Tng 

Lien doàn. 

- Các dan khiu nai,  th cáo lien quan dn d,i biu dai hôi (hoc lien 

quan dn nguO'i Crng cr, d ci'r d bu vào ban chp hành cong doàn khóa 

mâi nhiing không là di biu d dai hi) thI cong doàn các cp nhan duçic 

trong vOng 25 ngày lam vic di véii c.p ca sâ và 30 ngày lam vic di vâi 

cp trén trirc tip cci sO' trO' len tInh tü ngày nhan dan khiu n.i, th cáo (ngày 

nhan dan tinh theo dAu tip nhan dn cCia bi.ru din hoc ngày trVc tiêp tiêp 

nhan) tnrác ngày dai  hi chInh thüc khai m.c, theo quy djnh thI không giái 

quyt, nhung phâi tng hçip dy dü báo cáo và chuyn h so cho ban chp 

hành khóa mâi xem xét, giãi quy&. 

- Khiu ni, th cáo thuc thm quyn cüa cong doàn cp nào thI ban 

chp hành, ban thu?ing vii cong doàn cp do có trách nhim xem xét, giài 

quy& và báo cáo k& qua giài quy& v ban chap hành, ban thx&ng vi c.p 

triu tp Dai  hi. Nu trithng hçip chua giâi quy& xong vn phãi báo cáo dy 

dü qua trInh giãi quyt và nguyen nhân chua giài quy& d ban chp hành, 

ban thuông v1i cp triu tp Dai  hi xem xét, quyt djnh. 
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- Khiêu ni, th cáo có ni dung thuc thm quy&n giâi quy& cita ca quan 

Nba nithc và t chirc khác; ban chp hành, ban thuäng vi cong doàn cp triu tp 

dai hi chuyn dan dn ca quan, t chrc do d ngh xem xét, giãi quyt và thông 

báo cho cong doàn dA chuyn dan bi& kát qua giái quyk 

- Trong thii gian 15 ngày lam vic, k tir ngày b mac dai hi, n&l có dan 

khiu nai,  t cáo v b.0 cir, thi üy ban kim tra cong doàn cp trên triic tip có 

trách nhim xác minh, kim tra và báo cáo ban ch.p hành ciing cp xem xét, 

quyêt djnh. 

3. Giãi quyt don khiu ni, t cáo cp Tng Lien doàn: 

- Các dan khiu nai,  t cáo không lien quan dn ti.r cách Dai  biu Di hOi 

XLII Cong doàn Vit Nam &rçlc giâi quyt và tham gia giãi quy& theo quy djnh 

cüa Lu.t Khiu nai,  L4t T cáo và Quyt djnh s 333/QD-TLD ngày 

2 8/02/2020 cüa Doàn Ch tjch Tng Lien doàn. 

- Các dan khiu nai,  th cáo lien quan dn Dai hOi XIII Cong doàn Vit 

Nam nhn dixcic trong vông 30 ngày lam vic tInh hr ngày nhn dan khiu nai,  t 

cáo (ngay nhn don tInh theo dAu tip nh3n dn cüa butt din ho.c ngày trrc tip 

tip nhn) truóc ngày dai  hi chinh thirc khai mac,  theo quy djnh không giâi 

quyt, nhung phãi tng hçrp dy dü báo cáo và chuyn h so cho Ban CMp 

hành, Doàn Chü tjch Tng Lien doàn khóa mOi xem xét, giâi quyt. 

- Các don khiu nai,  t cáo thuc th.m quyn giái quyt cüa Ban Ch.p 

hành, Doàn Chü tjch Tng Lien doàn, T.Jy ban KMm tra Tng Lien doàn d 

xut• hInh thCrc kim tra, xác mirth và báo cáo d Ban Chip hành, Doàn Chü 

tjch Tng Lien doàn xem xét ra Quyt djnh giài quyt khiu nai;  Kt 1un ni 

dung t cáo và quyt dinh  xir 1 t cáo theo Quy& djnh s 333/QD-TLE) ngày 

28/02/2020 c'ta Doãn Chü tjch Tng Lien doàn. 

- Các dan khiu ni, th cáo có ni dung thuc thm quyn giã.i quyk cña ca 

quan Nba nuóc và t chüc khác; Uy ban Kim tra Tng Lien doàn tham mini Doàn 

Chü tjch Tng Lien doàn chuyn don d nghj co quan, cá nhthi cO thm quyn xem 

xét, giài quyt và thông báo cho Tng Lien doàn bit k& qua giâi quyk 

- Trong thôi gian 15 ngày lam vic k ti'i ngày b mac Dai hi XIII, nu 
, XX , A , ,• co dun klueu ni, to cao ye bau Cu, tin Uy ban Kiem tra Tong Lien doan co trach 

nhim xác minh, kim tra và báo cáo Ban Ch.p hãnh, Doàn Chü tjch Tng Lien 

doàn khOa mài xem xét, quyt dinh. 
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- TM. DOAN CHU T!CH 
CHLT TjCH 

Nguyn Dlnh Khang 

- Tng Lien doàn së b In' nth tip nhn giâi quy& dan thu khiu n.i, t 

cáo trong su& thai gian din ra D.i hiXIIll Cong doàn Vit Nam. Dja dim ci.i 

th s duqc thông báo sau. 

ffl.TOCRUCTHCHIIN. 

1 Lien doàn Lao dng các tinh, thãnh ph, Cong doàn ngânh TW, 

Cong doàn Tng Cong ty và các don vj trirc thuc Tng Lien doàn có trách 

n1iim giâi quyt và tham gia giái quyt khiu nai,  th cáo theo phãn c.p quãn 

1 cña Doàn Chi'i tjch Tng Lien doàn, ding thôi clii do cong doàn cp duói 

thc hin hu&ng dn nay. 

2 Uy ban Kiêm tra Tong Lien doàn tham muu Doan Chu tich Tng Lien 

doan giai quyet va tham gia giai quyet cac khieu n.i, to cao thu9c tham quyen 

c1ia Tng Lien doãn; don dc, kim tra cong doàn c.p du&i tip doàn viên, 

CNVCLD giãi quyt và tham gia giãi quy& khiu ni, th cáo trong h thng 

Cong doàn; kjp thii tng hqp kt qua giái quy& khiu ni, t cáo báo cáo Doàn 

Chü tjch Tng Lien doàn. 

Trong qua trInh trin khai thirc hin nu Co khO khn, vuàng mc kjpthii 

phn ánh v T&ig Lien doãn (qua Uy ban Kim tra) d xem xét, giãi quyt 

Noi ,zhin: 
- Thithng trijc DCT TLD; 
- CácLDLD tinh, TP; 
-CácCDngãnhTWvàftrcingthrcmg, 

CD TCty trirc thuc TLD; 
- Các ban, dcm vi trirc thuc TLD; 
- Liru: VT, UBKT. 
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