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HIJNG DAN 
Cong tác tchfrcdi hi, quytrInh nhânsiy di hi côngdoàn co s& 
thu9c hç thong Cong doan thanh pho Thu Du'c, nhiçm ky 2023-2028 

Can cii Diu 1 Cong doàn Vit Nam khóa XII; Hung dn s 03/FID-TLD, 
ngày 20/02/2020 cüa Doàn Chü tjch Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam ye thi 
hành Diêu 1 Cong doàn Vit Nam; 

Can cir Huàng dn s 2OIHD-TLD, ngày 03/8/2022 cüa Lien doàn Lao dng 
Thành phô Ho ChI Minh cong tác nhân sr Dai  hi Cong doàn c s thuc h thông 
Cong doàn Thành phô Ho ChI Minh, thim kS'  2023 - 2028; 

Can cü K ho.ch s 44/KH-LDLD, ngây 31/5/2022 cüa Ban Thu?mg vi,iLiên 
doàn Lao dng thành phô Thu Düc ye vic to chüc dai  hi cong doàn ca s& tiên tài 
Dai hi lan thi I Cong doàn thành phô Thñ Di'rc, nhim k' 2023-2028; 

Lien doàn Lao dng thành ph Thu Due hir&ng dn cong tác to chüc dai  hi, 
quy trmnh nhân sir dai  hi cong doàn ca sâ thuc h thông Cong doàn thành phô 
Thu Di:'rc, nhim kS'  2023-2028, nhu sau: 

I. Cong tác chuân b!  di hi 

1. Các bu*c chuân bj cho di hi 

Btr&c 1: Ban chap hành cOng doàn ca s& disang nhim 1p ké hoch tO chi'rc 
dai hi cong doàn, nêu rô nht'ng vic cn lam, ni dung, các buâc tiên hành và 
phân cOng trách nhim cii the cho t1rng u$' viên ban chap hành. 

Btro'c 2: Báo cáo, xin kin chi dao  cüa cp üy cüng cp (nai có to chüc 
Dâng) ye to chüc dai  hi cong doàn và cOng tác nhân sij dai  hi; thông báo cho 
ngithi dung dâu doanh nghip, thu tnthng ca quan, các doàn the khác trong doanh 
nghip, dan vj dê phôi hqp thirc hin. 

Buurc 3: Chi dao dai hOi, hi nghj tr t cong doàn, cong doàn b ph.n, cOng 
doàn co sà thành vien, cOng doãn co so dê bàn ni dung, chrnmg trInh boat dng, 
tham gia gop vâo d'ir thão báo cáo di hi cOng doàn cap triu tp và van kin dai 
hi cong doàn cap trên; bâu tO trizOng, tO phó cong ctoàn, Ban Chap hành cong 
doàn bt ph.n, Ban Chap hành cong doàn ca sO thành viên, Ban Chap hành cong 
doàn Co sO, bâu dai  biêu di dir dai  hi cong doàn cap trôn trirc tiêp (neu duçc phân 
bô). 
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2 Ni dung thu hi 

- Thào 1un, thông qua báo cáo thng kt cong doân nhim k' qua; quyt djnh 
chi tiêu, phiicmg hu&ig, nhim vii và các giâi pháp nhim k' mâi phü hçip vói 
chI, nguyen v9ng cüa doàn vién, ngi.thi lao dng. C%1 the hoá các chü tnrong, nghj 
quyêt cüa cap üy dáng cing cap va cong doàn thành phô Thu DIrc vào ngh quyêt 
dai hi cong doàn Ca sâ. 

- Tham gia kin vào dir tháo van kin di hi cong doàn thãnh ph Thu Dirc, 
van kin di hi cong doàn Thành phô Ho ChI Minh. 

- Tham gia kin sira di, b sung Diu 1 Cong doàn Vit Nam. 

- Bu ban chip hành cong doãn nhim kS'  m&i; b.0 di biu di dir di hi cOng 
doàn thành phô Thu Di'rc (nêu diicic phân bô). 

- Tng hçp kin nghj cüa doàn viên, nguñ lao dng v nhüng v,n d lien 
quan den quyên và lçi Ich hçp pháp, chInh dáng cüa doàn viên, ngithi lao dng và 
hot dng cong doan. 

3. Thô'i gian di hi 

- Dui hi cong doàn co sâ duçic t chrc và hoàn hành truâc 31/5/2023. Thai 
gian di hi không qua 02 buOi. 

- Cong doàn ca sr diiçic chi djnh dii hi dim, t chüc di hi trong tháng 
12/2022. 

* Lwu j m5t s truông hQp thai gian kIt thic nhim k) chênh *h so vài kl 
hoçzch dgi hç5i cong doàn các cap thI thrc hin nhzr sau: 

- Tnrrng hqp cOng doàn ca s& kt thüc thim k' trrnrc hoc sau thai dim t 
chüc di hi cong doàn thành phô Thñ Düc ma chua thirc hin diêu chinh nhim 
k' thI cOng doàn ca si có van bàn kern xác nhn cua cap üy (nai có to chüc Dâng) 
dê nghj Lien doàn Lao dng thành phO Thu Düc quyêt djnh diêu chinh kéo dài 
hoc rut ngän nhim kS'  phü hqp vâi thi gian ghi trong ké hoch to chc di hi 
cüa cOng doàn ca s. Thii gian kéo dài hotc riit ngàn không qua 30 tháng. 

- Tru&ng hçTp cOng doàn ca sâ dä diu chinh kéo dài nhim kS'  qua 30 tháng, 
nh1mg van két thüc sam han thI to chirc di hi tai  thM diem ket thüc nhirn kS'  và 
to chiic hi nghj di biêu hoc hi nghj toàn the theo th&i gian ghi trong kê hoch 
di hOi  cüa cOng doàn thành phô Thu Düc. 

4. HInh thfrc di hôi: có hai hInh thó'c 

4.1. Di hi dii biêu 

- Cong doñn co sa, nghip don co s& có tt'r 200 doàn viên trà len. 

- Cong doàn co sâ, nghip doàn ca sâ có di.râi 200 doàn viên nh1.mg hoat dng 
phân tan, km dng, khó khän trong vic to chüc di hOi  toàn the thI có the tO chüc 
di hi di biêu khi dirgc cOng doàn cap trén tr1rc tiêp dông . 

4.2. Dai hôi toàn th doàn viên 

- Cong doàn co s0 có dithi 200 doàn viên. 
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- Tnthng hqp có tr 200 doàn vien trc len, vic t chirc di hi toàn the doàn 
viên do ban chap hành cong doàn cci s quyêt djnh hoc khi có qua mt phân hai 
(1/2) doàn vién dông dai  hi toàn the. 

Noi không dü diu kin t chirc di hi theo hInh thüc trrc tip thI tu' theo 
tInh hInh thirc tê ban chap hành cong doàn Co sâ quyêt djnh hInh thirc d?i  hi trçrc 
tuyên hoc kêt hçip giüa trrc tiêp và trirc tuyên khi duçic sij dông cüa Lien doàn 
Lao dng thành phô Thu Due. 

5. Cong tác chun bj nhân sly di hi cong doàn co s& 

5.1. Xây drng dê dii nhân st 

Ban Chp hành cong doàn cc sâ phân cong üy viên ban ch.p hành ph trách 
tham mini ye cong tác nhân sir di hi. Nêu thây can thiêt, tu' theo quy mô và diêu 
kin thirc tê, ban chap hãnh cong doàn co sâ xem xét, quyêt djnh thành l.p tiêu ban 
nhân sir nhung không qua 03 dông chI, gôm: chü tjch, phó chü tjch, chü nhim üy 
ban kiêm tra (hoc üy viên ban chap hành phi trách cong tác kiêm tra). 

Xây dirng d an nhãn sir tp trung vào mt s ni dung chü yu sau: 

(1) Dánh giá tInh hInh nhân s1r ban chp hánh cong doàn nhim kS'  qua. 

(2) Dir kiên phung huàng c.0 to ban chap hành, ban thixng vi (nu co), üy 
ban kiêm tra và các chüc danh trong ban chap hành, üy ban kiém tra cong doàn c 
s& nhiêm kS'  mâi, trong do xác dlnh  tiêu chuân, cci cau, sO h.rqng üy viên ban chap 
hành thim kST mâi theo khung quy djnh, bão dam tinh gçn, có ccc câu hçp 1, dü 
nAng lire dai din, bâo v quyên vá lçci ich hçip pháp, chInh dáng cüa doàn viên, 
ngithi lao dng. 

(3) Báo cáo kt qua thirc hin quy trInh giOi thiu nhân sir ban ch.p hành, ban 
thithng v11 (neu co), üy ban kiêm tra và các chi:rc danh trong ban chap hành, üy ban 
kiêm tra cong doàn c sx nhim kS mth. 

Vic xay dirng d an nhân slr cn phãi duqc tháo 1un dan chü, k5 bong, phát 
huy trI tu và tio sir doàn ket, thông nhât, dông thun trong tp the ban chap hành. 

A A A 5.2. Yeu cau xay dirng ban chap hanh 

- Vic 1ira ch9n, giOi thiu nhân s1r tham gia ban ch.p hành, üy ban kim tra 
cOng doàn co sâ phâi quán trit sâu sac các chü trrnmg, nghj quyêt cüa Bang ye 

cong tác can b, Chircing trInh 08/CTr-LDLD, ngày 31/12/2020 cüa Ban Ththng 
vii Lien doàn Lao dng Thành phô Ho ChI Minh ye "Xáy dtng d5i ngü can b 
cong doàn có ban linh chInh trj, phám chat dgo thc, náng lcc cOng tác, tinh than 
trách nhim dáp á"ngyêu câu, nhim vi trong tInh hInh mó'i". 

- Kiên quyt sang 19c, khOng diia vào ban chip hành, Uy ban kiêm tra cOng 
doàn khóa mài nh&ng ngi.thi ban linh chinh trj khon vüng yang; phãm chat, näng 
1irc, uy tin giám sOt; thiêu gi.rong mâu, mat doàn kêt, c1ic b, be phái, ca hi; có 
bieu hin suy thoái ye tu tuâng chinh trj, dao  due, lôi sOng; vi phm nguyen täc tp 
trung dan chO; quan lieu, cüa quyên; thiêu gn bó mt thiêt vói doàn vién và can 
b, cong chüc, vién chuc, ngui lao dng. 
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5.3. Tiêu chuân nhân str tham gia ban chap hành, üy ban kim tra cong 
doàn co' s nhim k)' 2023 - 2028 

a. lieu chun nhân sr tham gia ban chp hành, üy ban kim tra 

- Co ban linh chInh trj ving yang, có näng hrc, nhit tInh, tam huyt vi hot 
dtng cong doàn; hiêu biêt sâu ye linh v1rc ngành, nghê, tInh hInh san xuat, kinh 
doanh, tInh hInh ho.t dng cüa co quan, don vj, doanh nghip; có tinh than dôi 
mói, dam nghi, dam lam, dam chju trách nhim, có uy tIn, duçic dông dâo doàn 
viên, ngithi lao dng tin nhim, có phuong pháp hot dng và khã nng doàn kêt, 
tp hçcp duçic dOng dâo doàn viên, cong nhân, viên chüc, lao dng; có tinh than dâu 
tranh bão v quyên và li Ich hçp pháp, chInh dáng cüa doàn viên, cong nhan, viên 
chüc, lao dng. 

- Co tinh than trách nhim; có sue khôe d hoàn thành nhirn vçi; có dao  due, 
lôi song lành mnh, trung thirc, giân di;  có tinh than dâu tranh chOng tham nhüng, 
lang phi; không lang phi, tham nhüng và bao che cho tham nhQng. 

- Tfu tiên giâi thiu, ung ci:r, d cir doàn viên có thai gian tham gia Cong doàn 
lien tc tir mt näm trâ len, dóng doàn phi day dü, dáp 1mg tiêu chuân chung và Co 
trmnh d chuyên mOn hoc trInh d tay nghê cao, Co tinh than doàn kêt, giüp &1 
dông nghip. 

- Di vài üy viên ban thithng v (nu co) cn dáp 1mg them tiêu chun v 
nghip vi1, tay nghê chuyên mOn nOi tri; có khã näng tO chüc diêu hành hott dng 
cüa cOng doàn Co SO dáp 1mg yêu câu nhim vii. 

b. Cha tjch, phó chü tjch eOng doàn co s 

Dáp 1mg dy dli các tiêu chun cüa üy viên ban ch.p hành cong doàn co s&, 
dông thO'i dáp 1mg các tiêu chuân: 

- Nhit tinh, tam huyt, trách nhim, cO nàng lrc lânh do, quân l, diu hành 
các hoat dng cüa ban chap hành. 

- Co khà näng cii th hóa chizong trInh, nghj quyt, k hoch cüa cOng doàn 
cap trên dê triên khai thirc hin ti co sà; có näng lirc tp hçmp doàn viên, ngi.thi lao 
dng. 

- Co k5 nãng di thoi, thisong krcmg; có bàn lTnh, hiu bit dc dim tmnh 
hInh cüa don vj, doanh nghip, CO khá näng phôi hqp tOt y1mi ngithi sIr diing lao 
dng trong tO chIme triên khai eác hoat dng elm eOng doãn co sIr; 

- Di vIm nhân sir bu chlmc danh chIt tjch: ru tiên gili thiu, 1mg elm, d elm 
doàn viên làcán b eOng doàn (tü to phó trIr len) dáp 1mg day dIr tiêu chuân elm Iry 
viên ban chap hânh nêu trên, có thli gian lam Can b cong doàn tIm 3 näm trIr len 
hoc là ngi.thi có thành tIch xuât sac trong lao dng san xuat hotc trong hott dng 
cong doàn. Dôi vIm chIt tjch, phó chIt tjch cOng doàn CO SO là can b cong doàn 
chuyên trách phãi có trInh d chuyên mOn di hQc trIr len. 

Lu'u j: Trwàng hcxp dgc bitt  do Ban Thuàng vy Lien doàn Lao d3ng thành 
phó Thñ Dt'c xem xét quyêt djnh. 
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Tnr&ng hçip Cong doàn Co si mói thành lip, ixu tiên giOi thiu, rng cü, dé cCr 
nhüng doàn viôn cong doàn tham gia ban vn dng thành ip  cong doàn cci si hoc 
ctang là üy viên ban chap hành lam th?i dáp üng day dü diêu kin, tiêu chuân nêu 
trén. 

5.4. V d tuii nhân siy tham gia ban chap hành, üy ban kim tra cong 
doàn cr s& nhiêm k 2023-2028 

Di vâi nhân sir là can b cOng doàn chuyên trách, nhân sir t?i Co quan 
chuyên trách cüa Dâng, doàn the, co quan quán l nba nuâc, don vj sir nghip cOng 
lip, doanh nghip nhà ni.róc phãi dáp irng yeu câu ye tuôi bô nhim và gi&i thiu 
i'rng cr theo quy djnh cüa Dãng, phap 1ut cüa Nhà nuóc và quy djnh cüa Tong 
Lien doàn, trong do: D tuôi lan dâu tharn gia ban chap hành, üy ban kiêm tra It 
nhât trQn mt thim kS'  ('60 tháng); d) tuôi tái cü It nhât phãi tr 1/2 nhim ki  (30 
tháng) tth len, ti th?ii diôm tO chirc di hi cong doàn theo Kê hoch sO 1 79/KH-
TLD, ngày 03/3/2022 cüa Doàn Chü tjch Tong Lien doàn'. 

a) {Tui can b gio' thiu á'ng cit thn diuJ = [Tui nghi hwu th(rc 11 cüa 
can b3 theo Nghj djnh so 135/2020/NID-CP, ngày 18/11/2020 cüa ChInh phU quy 
dinh ye tuoi nghi hixu, Kêt lu.n sO 08-KL/TW, ngày 15/6/2021 cüa Bô Chinh trj ye 
tuOi bô nhim, giâi thiu can b rng cir] - [Tuôi cüa can b3 41i th?ii them diii h3i 
cong doàn càng cEp theo Kê hoch so 1 79/KH-TLD, ngày 03/3/2022 cüa Doàn 
Chü tjch TOng Lien doàn] phãi cOn It nhât dü mt nhim k' cOng tác ('60 tháng). 

b) {Tui can b3 tái cfr nhim kj' toil = [TuEi nghi hwu th(rc ii cüa can b3 
theo Nghj djnh sO 135/2020/ND-CP, ngày 18/11/2020 cüa ChInh phü quy djnh ye 
tuOi nghi hi.ru, Kêt lu.n sO 08-KL/TW, ngay 15/6/2021 cüa B ChInh trj ye tuOi bô 
nhim, gii thiu can b 1mg cü] - [TuOi cüa can bç5 4ii thoi diem diii hç3i cOng 
doàn cling cap theo Kê hoch so 179/KH-TLD, ngày 03/3/2022 cüa Doàn Chü 
tjch Tong Lien doàn] phãi cOn It nhât 30 tháng. 

b 1) Tnrng hqp th?ii gian cong tác khOng cOn dü 1/2 nhim kS'  sê do cOng 
doàn cap trén trirc tiêp va cap üy cüng cap xem xét quyêt djnh. Tnthng hçip là chü 
tjch CDCS duong nhim, nêu khOng dü tuOi tai dr chüc danh chü tjch CDCS, do 
Lien doàn Lao dng thành phô Thu DIre quyêt djnh sau khi thông nhât ' kién vâi 
cap üy Dàng cüng cap (nêu co). 

Di vâi nhân sir tai  cOng doàn co so trong các doanh nghip ngoài khu v1rc 
nha nirOc, doanh nghip có von dâu tix nixOc ngoài chi áp dimg các diêu kin nêu 
trên dOi vOi can b cOng doàn chuyén trách; can b cOng doàn khOng chuyên trách 
thI can elm vào kién giOi thiu tin nhim cüa doàn viên, do cap Uy cüng cap (nêu 
co) và Lien doàn Lao dng thành phô Thu Dlmc quyét djnh nhixng dam báo tai  thOi 
diem gilmi thiu lmng elm lan dâu tôi da khOng qua 70 tuOi dôi vOi nam và 65 tuOi dôi 

nir. 

'K hoach s 179/KH-TLD, ngày 03/3/2022 cOa Doàn Chü tjch Tng Lien doàn v t chc di hOi  cong doàn các 
cp tin tài Dai  hi XIII Cong doàn Vit Nam, nhim k' 2023-2028. 
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5.5. Co cãu, s lu'Yng uj viên ban cJup hành, üy viên üy ban kkm Ira 

a. V cc' cá'u ban chá'p hành 

- Ban chp hành cong doàn Co sO cn Co s6 h.rqng hqp l, co cu dam bâo nhu 
cau, tInh di din cüa doàn vien theo khu v%rc, don vj, b phn san xuât. . . Dôi vri 
cOng doàn Ca s trong doanh nghip, nhât là cong doàn co sO to chirc dai  hi bâu 
truc tlêp chu tich tai dai hôi, uu tiên cor câu tO truang cong doan, dam bao ty lê tu 
50% trO len so vOi tOng so üy viên ban chap hanh; phân dâu có 3 d tuôi dé báo 
dam tInh kê thi'ia, phát triên, bao gOm: dithi 40 tuôi, tir 40 den duOi 50 tuOi, ttr 50 
tuôi trO len, quan tam co câu can b tré tuOi, can b nü, phân dâu có ti 1 n1t tharn 
gia ban chap hành dt tü 35% tr& len. Coi trçng co câu doàn viên uu tü tlVc  tiêp 
san xuât, là nguOi dan tc thiêu so (no'i có dOng doàn viên dan tç5c thiéu so). 

- Ban chAp hành cong doàn co sO duong nhirn Co trách nhim dir kiên co cAu 
nhân sir ban chap hành nhim kS'  mOi trén cor sO sO luçing üy viên ban chap hành 
theo khung quy djnh, phân bô den to cOng doãn, cOng doàn b phn hoc cOng 
doàn Ca sO thành viên (neu co), dC lam can cü lay kiên doàn viên giOi thiu than 
si1 tham gia ban chap hãnh nhim k' mOi trInh dai  hi quyêt djnh. 

- Can cO kt qua giOi thiu nhãn sij, ban chAp hành diiangnhim hra ch9n 
nhüng nguOi dt t 1 giOi thiu cao, lam cor sO trInh ra dai  hi dê to chirc bâu cr. 

b. V s krçing 

S hrçingüy viên ban chAp hành, üy ban kim tra cong doan co sO thirc hin 
theo HuOng dan so 03/HD-TLD, ngày 20/02/2020 cüa Doàn Chü tjch Tong Lien 
doan ye thi hành Diêu l Cong doàn Vit Nam; Kê ho.ch sO 30/KH-LDLD, ngày 
05/5/2022 cüa Ban ThuOng vi Lien doàn Lao dng Thành phô HO ChI Mirth, cii 
the: 

TT 
Tiêu chI xây dirng s Iuqng ban chAp 

hành, üy ban kim tra Cong doàn co sO', 
nghipdoànco.sO' 

SO 1lr9fl ti da 

Uy viên ban 

ch4hành 
L viên Uy 

ban kiém tra 

1.  Di.roi30doanvien 03 

coi üyviên 
ban chap hành 
phii trach cong 

tác kiêm tra 

2.  Tü 30 dn dithi 150 doàn viên 07 03 

3.  Tü 150 den disOi 500 doàn viên 11 03 

4.  Tr 500 dn dithi 1.000 doàn viên 13 03 

5.  Tir 1.000 den duOi 3.000 doàn viên 15 03 

6.  Tü 3.000 dn duOi 15.000 doàn viên 19 05 
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Liru : Ban Chp hành có s luçmg 09 ngithi trO len duqc bu ban thithng vii; 
so krqng üy viên ban thu&ng vi không qua 1/3 ban chap hành và là so lé. 

c.Vsdu 

Vic chunbj d an nhan sir ban chp hành cong doàn co so, thy tInh hInh 
thirc tiên, neu thây can thiêt cong doàn co sO có the giOithiu so krqng nhân sir có 
so diz tr 10% dn 15% so vOi tong so üy viên ban chap hành duqc cap có thâm 
quyên phé duyt theo quy djnh. DOi vOl co câu dr kiên Ban Chap hành sO hrçrng là 
03 thI có the giOi thiu so du là 01 dOng chI. 

• • A A A • Al 5.6. Quy tr.nh g'o'i thiçu nhan sir ban chap hanh triroc khi to chirc du h9i 

B.rcvc 1. Ly kin giói thiu nhân sly cüa doàn viên 

Can cü quy djnh v tieu chun chOc danh can b; diu kin, co c.u, so liiçmg 
ban chap hành, üy ban kiêm tra duang nhim và khung so krçing theo quy djnh ti 
diem b, mijcI-5.5 cüa HuOng dan nay, ban chap hành cong doàn c sO khoá duong 
nhirn dir kiên phuong huOng cong tác nhân s11 nhim k' mOi; phàn bô sO luqng, 
Ca CâU nhân s1r giOi thiu tham gia ban chap hành dê lay phiêu giOi thiu nhân sr 
bâu cO ban chap hãnh (co mâu phiêu kern theo) theo mt trong hai hInh thIrc sau: 

HInh thirc 1: T chüc hi nghj toàn th doàn viên 0 t cong doàn 

To tnthng cOng doãn quántritmiic dIch, yêu c.u, phwing hithng cu tto ban 
chap hành nhim k' mOi, co câu, sO hrçmg nhân sir to cong doàn duqc giOi thiu 
theo phân bô cüa ban chap hành cOng doàn co sO; hirOng dan ghi phiêu giOi thiu 
nhân sir tham gia ban chap hành khoá mOi, bâu to kiêm phiêu, kiêrn phiéu, ghi biên 
bàn kiêm phiêu và xác dnh danh sách giOi thiu tham gia ban chap hãnh, gui ban 
chap hành cOng doàn co sO dê tOng hqp. 

Noi không có t cong doãn thI ban chp hành cOng doàn co sO to chirc hi 
nghj toàn the doàn viên thrc hin vic lay kiên giOi thiu nhân sir. 

HInh thirc 2: Ban chp hành cong doàn ccr sO phát phiu lAy kin giOi thiu 
nhân sr tr1rc tiêp cüa doàn viên. 

- Ban chAp hành cOng doàn cci sO ducing nhim phát hành phiu giOi thiu 
nhân sv ban chap hành den doàn viên cong doàn. 

- Noi cO t cOng doàn thI t tnrOng cong doàn có trách nhim phát phiêu, thu 
phiêu và niêm phong phiêu giOi thiu nhân sr gui ban chap hành cOng doãn cci sO. 

- Ban chAp hành cOng doàn co sO thirc hin kiêm phiêu giOi thiu. Can dr vào 
kêt qua phiêu giOi thiu và sO hxçmg dirçic phân bô cho tO cOng doàn dê xác djnh 
nhân SIY theo nguyen tãc: ngithi duçic nhiêu phiêu giói thiu nhât thI dixa vào danh 
sách tong hqp kêt qua thrc hin 0 buOc 2. 

Buoc 2. LAy phiu gioi thiu nhân siy ily viên ban chAp hành cüa uy viên 
ban chAp hành dirong nhim 

Ban chAp hành ducing nhim triu tp hi nghj ban chAp hành d ph bin, 
quán trit chü truclng tiên hành dai  hi, phuong huOng câu to ban chap hành 
nhim kS'  mOi, ké hoch và quy trInh giOi thiu nhan sir. Gui phiêu lay kien kern 
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theo danh sách ban chip hành dung nhim d nghj trng ñy viên ban chp hành 
cho kin ye các van dê: 

+ Nguyen vçng ca nhân üy viên ban chip hành Co tip tiic tham gia hay 
không tham gia ban chap hành nhim kr mOi (lj do). 

+ D xutt kin cüa mInh v cac üy viên ban ch.p hành dixong nhim tip 
tic tham gia hay không tham gia ban chap hành nhim kS'  mdi. 

+ Giâi thiu nhân s11 ngoài ban chip hành. 

- Ban chp hanh cong doàn cci so tng hçip kt qua giOi thiu nhân sir 0 bi.róc 
1 và biiOc 2 dê tiên hành bO phiêu tin nhim giOi thiu nhân sir tham gia ban chap 
hành nhim k' mOi. Ngu0i dü diêu kin dua vào danh sach dr kiên chinh thi'rc là 
ng1.thi dat  trên 50% so phiêu tan thành tai  hi nghj ban chap hành. Nêu danh sách 
chua dü so 1uçng, ban chap hành phãi tiên hành bO phiêu hra chn tiêp cho den khi 
danh sách dü so hxqng dir kiên. 

- Can cü phuong huOng cu tao  ban chp hành khoá mOi, trên ccr sO danh 
sách nhân su duqc gi0i thiu, trng u' viên ban chap hành lira ch9n, gi&i thiu 
(bang phiêu) ngisOi tham gia ban chap hành, ban thisOng vçi (neu co), chü tjch, phó 
thu tjch. NhUng ngu0i dircic giOi thiu phái dat  trên 50% sO phiêu tan thành ti hi 
nghj ban chap hành. 

Btroc 3. Xin kin cr quan có thm quyn và niêm yt cong khai danh 
sách gió'i thiu nhn siy 

- Ban chap hành cong doàn c sO báo cáo xin kin chi dao  cüa cp üy dàng 
cing cap (nai có cap üy dãng) vá Lien doàn Lao dng thành phô Thu Düc. 

- Niêm yt cOng khai danh sách giOi thiunhan sr bu cü ban chip hành d 
doàn viên biêt truOc ngày khai mac dai hi It nhât 5 ngày lam vic. 

- Hoàn chinh dr thâo d an nhân s1r, báo cáo kt qua chun bj nhân sir và 
danh sách hoàn chinh dé trInh ra dai  hi. XO I dtrt diem dcm thu khiêu nai,  to 
cáo... dê chuân bj giãi trInh truOc dai  hi khi có yCu câu (néu co). 

Di vOi CDCS co tr 30 doàn viên trO len, trong qua trInh chu.n bj nhân sir 
ban chap hành cüng dông thOi chuân bj nhân sir üy ban kiêm tra nhim kS'  mOi 
(quy trInh giái thiu nhán sit iy  ban kiêm tra nhir quy trInh giái thiu nhán s ban 
chap hành,). 

5.7. Thirc hin bu cfr trong di hi 

a) Doàn chü tjch dai  hi thông qua d an nhân sir ban chp hành 

b) Dai  hi thâo lun và biu quy& thông qua co c.u, s6 luçmg üy viên ban 
chap hành cong doàn ca sO nhim kS'  men và biêu quyêt thông qua Dê an nhân sir 
trInh Dai  hi. 

c) GiOi thiu nhân sr và biu quyt thông qua danh sách bAu cO bu ban chip 
hành: 

- Doàn chü tjch dai  hi diu hãnh giOi thiu than sir bu ban chp hành gm: 
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+ Báo cáo qua trInh chun bj nhân sir bu ban chip hành cüa Ban chip hành 
dizcing nhim; giói thiu nhân sr bâu Cu ban chap hành. 

+ Thirc hin lrng cir, d cü üy viên ban chap hành. Ngithi üng Cu và dê ci:r ti 
di hi phãi dam bâo tiêu chuân, diêu kin theo quy djnh tui Mc 8.1, 8.2 Hurng 
dn so 03/HD-TLD2  vá Hithng dan nay. Vic frng ci:r, dê cir trong dai  hi dôi vài 
dãng viên thirc hin theo quy djnh cüa Dáng. 

- D& vi nhtrng ncii có t chirc Dáng, tnrng hçrp kt qua tháo 1un, danh sách 
nhân sjr dir kiên giâi thiu bâu ci:rchuc danh chü tjch, phó chü tjch không dung vOi 
dê an nhân sii dã ducic cap có thâm quyên phê duyt thI doàn chü tjch di hi kjp 
thyi báo cáo xin hen chi dto cüa cap üy (neu co) và Lien doân Lao dng thành 
phô Thu Due dê có phiiong an tiêp theo, tnrâc khi tiên hành bâu ci:r. 

- Tnrng hçip ngxii tir irng cà và d cà (néu không phái là dáng viên Dáng 
Cong san Vit Nam) ti di hi dam báo diêu kin, tiêu chuân theo quy djnh nhixng 
näm ngoài danh sách nhân s1r do ban chap hánh khóa ducing nhim giâi thiu theo 
quy trInh tai mvc 5.6 cüa Huàng dan nay, thI vic dê 1i hay dua ra khôi danh sách 
bâu cir do doân chü tjch di hi quyêt djnh. 

- Danh sách bu cu dã disçic dai  hi biu quyt thông qua xp theo thu tr bang 
chu cái tiêng Vit cho toàn danh sách và theo Ca CâU. 

- Biu quyt thông qua danh sách bu cu ban chAp hành. 

5.8. BAu cu trong phiên hçp ban chp hành In thfr nhAt 

- Sau khi di hi bAu duçic ban chAp hành nhim k' mâi, vic t chuc hi nghj 
ban chap hãnh lan thu nhât dé bâu ban thithng vii, chü tjch, phó thu tjch, üy ban 
kiêm tra, chü nhim üy ban kiêm tra, thrc hin theo quy djnh cüa Diêu 1 Cong 
doàn Vit Nam khóa XII và Miic 10 Hiiàng dan so 03/HD-TLD, ngày 20/02/2020 
cüa Doân Chü tjch Tong Lien doan. 

- Di vói nhttng ncii có t chuc Dãng, trtthng hçip dng chI dixçic dir kin giui 
thiu bâu chuc danh chü tjch, phó chU tjch, chü nhim üy ban kiêm tra, không trüng 
cu ban chap hành, ban thii?ing vi hoc üy ban kiêm tra cüng cap thI doàn chü tjch 
di hi báo cáo xin kiên chi dao  cUa cap üy cüng cap (neu co) và Lien doàn Lao 
dng thành phô Thu Due ye phuang an giui thiu nhân sir nhim k' mói; sau khi có 

kiên chi dto mói tiêp tic tiên hành bâu cu, hoc dê xuât tm dung dé tiêp tic 
chuãn bj. 

5.9. Triro'ng hçrp bu tryc tip chü tich  cong doãn co s& ti di hi 

- Di vói Cong doàn co s có cAp üy cüng cAp, ban chAp hành cOng doàn phái 
hen cap üy ye vic bâu trrc tiêp chü tjch ti di hi và báo cáo, thông nhât 

vth cap üy ye quy trInh giâi thiu và bâu trrc tiep chü tjch ti di hi. 

- Thirc hin quy trInh giâi thiu nhân sr chü tjch dngth&i vâi quy trinh giâi 
thiu nhân sr ban chap hânh truOc khi to chuc di hi, c1i the: 

2  HuOng dn s6 03/HD-TLD, ngãy 20/02/2020 cia Doàn ChU tjch Tng Lien doàn Lao dông Vit Nam v thi hành 
Diéu I Cong doàn Vit Nam; 
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(1) Quy trInh gió'i thiu nhãn sly tru*c dii hi 

Blthc 1. Ly kin giói thiu nhân siy cüa doàn viên 

Thirc hin tuclng tr Buâc 1 cüa quy trInh giOi thiu nhân sir ban ch.p hành 
tnróc khi to chüc di hi ti Mc 1-5.6 Huâng dan nay. Trong qua trInh lay phiêu 
giâi thiu nhân s1r bâu cü ban chap hành dông thñ lay phiêu gith thiu nhân sir bâu 
chüc danh chü tjch cong doàn Co sâ ti d.i hi (co mâu phiêu kern theo). 

Buroc 2. Ly phiu gió'i thiu nhân sr üy viên ban chap hành, chü'c danh 
chü t!ch  cong doàn co s& bu ti dii hi cüa üy viên ban chap hành throng 
nhiêm 

Thrc hin tirang tr Buâc 2 cüa quy trInh giOi thiu nhãn sir ban ch.p hành 
truâc khi tO chrc di hi ti Miic 1-5.6 Hiràng dan nay. Ban chap hành duong 
nhirn giri them phiêu lay y kiên các üy viên ban chap hành ye vic giâi thiu nhan 
sir bâu chüc danh chU tjch cOng doàn co s ti dti hi. 

Ban chp hành cong doàn Co s tng hgp kt qua giói thiu nhân sir bithc 1 
và bithc 2. Tru?ng hqp có nhiêu ngithi di.rçic giâi thiu bâu chüc danh chU tjch 
cong doan co so tai dai hôi, thi ban chap hanh cong doan co so ha chon 5 ngum co 
so phiêu cao nhât dê lay kien doàn viên (thirc hin bu& 1 lan thir 2) dé lira ch9n 
tü 1 den 2 nguñ có so phiêu cao nhât dê dua vào danh sách giói thiu bâu tai dai 
hi. 

Ban chp hành bó phiu tin nhim giâi thiu nhân si,r tham gia ban chp hành 
khóa mâi, nhân sir bâu chü tjch COng doàn Co sâ ti di hi. Ngi.thi dü diêu kin 
di.ra vào danh sách d1r kiên chinh thi'rc là ngu1i dt trén 50% so phiêu tan thành t.i 
hi nghj ban chap hành. 

Bircrc 3. Xin kin co quan có thm quyn và niêm yt cong khai danh 
sách giói thiu nbân sly 

Thirc hin tuong t1r Buâc 3 cüa quy trInh giâi thiu nhân s1r ban chap hành 
truâc khi to chirc dai  hi  tai  Miic 1-5.6 Huàng dan nay. Niêm yet cong khai danh 
sách giài thiu nhân sir bâu cü ban chap hành, nhân s1r gii thiu bâu c'r chü tjch 
cong doàn co s dé doàn viên biêt truâc ngày khai mc di hi It nhât 5 ngày lam 
viçc. 

(2) Cong tác bu ctr tii di hi có th lira ch9n mt trong hai truing hçip 
duâi day dê tO chIrc thuc hiên: 

1. Trirong hqp thirc hin cOng tác nhân sly và bu cfr ban chap hành 
trtróc sau do thlyc hiên cong tác nhân siy và bu cir chtrc danh chü tjch cong 
doàn co s& 

1.1. Quy trinh giói thiçu nhân sr t91 dcii hç3i 

1.1.1. Doàn chü tjch di hi thông qua d an nhân sir ban chip hành và chIrc 
danh chü tjch cOng doàn CO SO. 

1.1.2. Di hi thâo luan va biu quyt thông qua co cu, s 1ung u' viên ban 
chap hành cong doàn Co sâ nhim kr mâi và bieu quyet thông qua Dê an nhân si1 
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trmnh Dai hi. 

1.1.3. Giâi thiu nhân sir và biu quyt thông qua danh sách bu Cu bu ban 
chap hành. 

- Doàn chü tjch dti hi diu hành giâi thiu nhãn sir bu ban chap hãnh gm: 

+ Báo cáo qua trmnh chun bj nhãn s1r bu ban chip hãnh cüa ban chip hành 
dixing nhim; giói thiu nhân sir bâu cir ban chap hành. 

+ Thirc hin irng cir, d cir üy viên ban chip hành. NgiRñ mg cr và dê cir tai 
dai hi phái dam báo tiêu chuân, diêu kiin  theo quy djnh ti Miic 8.1, 8.2 Huóng 
dan so 03/HD-TLD và Hrning dan nay. 

Tnring hçp ngi.rài tir 1rng cü va d cü (nu không phái là dáng viên Dáng 
Cong san Vit Nam) ti dti hi dam báo diêu kin, tiêu chuân theo quy djnh nhung 
näm ngoài danh sách do doàn viên giói thiu theo quy trInh ti MigiC 5.9 cüa Huàng 
dan nay, thI vic dé 1i hay dim ra khói danh sách bâu cir do doàn chü tjch di hi 
quyêt djnh. 

- Biu quyt thông qua danh sách bu cü ban ch.p hành. 

1.1.4. Gii thiu nhân sir và biu quyt thông qua danh sách bu cir chü tjch 
cong doàn ca sâ ti dai  hi. 

- Sau khi có kt qua bu Cu ban chap hành, nu nhân sir duc doàn viên giii 
thiu ô quy trInh giâi thiu nhân si,r tnrcc dai  hi không trüng cü ban chap hành thI 
doàn chü tjch dai hOi xin kiên di hi dê cü nhãn sir mâi hotc giao ban chap hành 
khoá mâi bâu theo quy djnh cüa Hi.ràng dan so 03/HD-TLD. 

- Trumg hcp than sr dixcc doàn viên giOi thiu r quy trinh giói thiu nhân sr 
tnruc di hi tráng cu ban chap hành thI doàn thu tjch dai  hti diêu hành gi&i thiu nhãn 
sir bâu chuc danh chü tjch cong doàn Co sâ ti di hi gôm: 

+ Báo cáo qua trInh chun bj nhân sr bu chuc danh chü tjch ti d.i hi cüa 
ban chap hành khoá drnng nhim. 

+ Doàn chü tjch dii hi giói thiu nhân sir do ban chp hanh khoá duong 
nhim chuân bj truOc dai  hi vua tritng cü ban chap hành dé bâu chuc danh chü 
tjch cong doàn co s&. 

+ Thirc hin üng cü, d cà chuc danh chU tjch. Ngi.thi i'rng cü và dê cü ti di 
hi phâi dam báo tiêu chuân, diêu kin theo quy djnh ti Miic 8.1, 8.2 Hucng dan 
so 03/HD-TLD và Huàng dan nay. 

Tnthng hqp ngis?i tr üng cu và d cu ti di hi dam bâo diu kin, tiêu 
chun theo quy djnh nhung narn ngoài danh sách do doàn viên giñ thiu theo quy 
trInh ti Mc 5.9 cüa Huóng dan nay, thI vic dê 1.i hay dua ra khOi danh sách bâu 
cu do doàn chü tjch xin kiên d.i hi quyét djnh. 

+ Biu quyt thông qua danh sách bAu cü chüc danh chü tjch. 
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1.2. Cong tác bu cw: Thirc hin theo quy djnh tai  Hiirng dns 03/HD-
TLD ngày 20/02/2020 cüa Doàn ChU tjch Tong Lien doàn, huàng dan thi hành 
Diu 1 Cong doàn Vit Nam. 

Ngithi trüng cü chüc danh chü tjch cong doàn co sâ tai dai hi là triu t.p 
viên hi nghj ban chap hành lan thu nhât và throng nhiên là u viên ban thithng vii 
(neu co). 

Vic bu ban thuäng vi, cht'rc danh phó chü tjch, u ban kirn tra và các chüc 
danh cUa u ban hem tra (neu có) thirc hin ti hi nghj lan thu nhât ban chap hành 
CDCS theo quy djnh ti Hrnrng dan so 03/HD-TLD. 

2. Triro'ng hçrp thirc hin dng thôi cong tác nhân siy Va bu cfr ban chp 
hành, chtrc danh chü tjch cong doàn co' s& 

2.1. Quy trinh giói thiu nhân si tii di h(1 

2.1.1. Doan chü tjch di hi thông qua d an than sr ban chtp hành và chi'rc 
danh chü tjch cOng doàn co sâ. 

2.1.2. Di hi tháo 1un và biu quy& thông qua co cu, s h.rçing üy viên ban 
chap hành cong doàn co sâ thim kS'  mOi và biêu quyêt thông qua Dê an nhân sir 
trInh Dai hôi. 

2.1.3. Doàn chü tjch dai  hi diu hành giói thiu than sçr bâu ban chap hành, 
chüc danh chü tjch Cong doàn Co s t.i dai  hi gOm: 

- Báo cáo qua trIth chun bj nhân sir bu ban chp hành, chüc danh chü tjch 
cOng doàn co sâ ti dai  hi cüa Ban chap hành &rcmg thim; gii thiu than sir 
bâu cr ban chap hành và chüc danh chü tjch cOng doàn co sâ khoá mâi. Ngi.thi 
dtrçc giâi thiu bâu chü tjch cong doàn co si tai d?i hi là ngi.rèi nàm trong so 
hxçmg, cci câu nhân sir ban chap hành. 

- Thirc hin ung cir, d ci üy viên ban ch.p hành và chüc dath chü tjch cOng 
doàn co sâ ti di hi. Ngu?ñ lrng cà và dê cir ti di hi phãi dam bâo tiêu chuãn, 
diêu kin theo quy djnh ti Mijc 8.1, 8.2 Hurng dn so 03/HD-TLD ngày 20 tháng 
3 nàm 2020 cüa Tong LDLD Vit Nam và Huóng dan nay. 

Tnràrng hçp ngu?i tir irng cu và d cü ti di hi dam bão diu kin, tiêu 
chuân theo quy djnh nhtrng narn ngoài danh sách do doàn viên gii thiu theo quy 
trInh tai Miic 5.9 cüa Hu&ng dan nay, thI vic dé 1i hay dim ra khói danh sách bâu 
cu do doàn chU tjch xin kiên di hi quyêt djnh. 

2.1.4. Biu quy& thOng qua danh sách bu cr 

Biu quyt thông qua danh sách bu ci'r chuc danh chü tjch cOng doàn Co s? 
truóc; sau do thirc hin vic biêu quyêt thông qua danh sách bâu cü ban chap hành 
(danh sách nhán sit bâu ban chap hành không bao ôm nhán st báu ch&c danh 
chi tjch cong doàn cc' sà) và xác djnh sO li.rçing can bâu cOa phieu bâu cfr ban chap 
hành. 

VI dy: Di hi quyt djnh s luqng Uy vien ban chip hàth là 15 ngithi, nu 
di hi quyêt djnh danh sách than sr bau chuc danh chü tjch cong doàn co so là 02 
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nguäi thI s hrçmg ày viên ban ch.p hành cAn bAu là 13 ngui. Trumg hqp ch& 
danh sách bâu cü chüc danh chü tjch cong doàn car sâ là 01 ng.r&i thI so luqng ày 
viên ban chap hành can bâu là 14 ngi.thi. 

2.2. BAu Ti bAu cfr 

Doàn Chü tjch dai  hi di,r kin s lugng, danh sách t bAu cü và xin kin 
biêu quyêt (met lan cã so h.rqng và danh sách ban bâu cü). Nhim v, quyên hn 
cüa ban bâu ccr thixc hin theo mic 8.5, Huàng dn so 03[HD-TLD. 

A A ., 2.3. The lç bau cir 

2.3.1. Bu cz ban chá'p hành 

Th thirc phiu bAu, phiu bAu hcp 1, không hçp 1, tInh kt qua bAu ci:r ban 
chap hành thirc hin theo quy djnh ti miic 8.6, Huàng dan so 03/I-ID-TLD. Trong 
do: 

- Phiu bAu ci:r ban chAp hành có s du, thirc hin theo mk phiu 3a, phii lc 
kern theo Htrórng dan so 03/HD-TLD. 

- Phiu bAu cCr ban chAp hành không có s di.r, thirc hin theo mâu phiêu 3c, 
phçi hic kern theo Hi.ràng dan so 03/HD-TLD. 

2.3.2. Bcu cz chzc danh chi tjch cong doàn cci sà tgi dcii h(5i 

a. Th thüc cüa phiu bAu cü chirc danh chü tjch Cong doàn car so ti dai  hi: 

Phiu bAu chU tjch cong doàn car sO ti di hOi  là phiu bAu ban chAp hành và 
chirc danh chü tjch cong doàn car sO (co mâu phiêu kern theo). Phiêu bâu phãi ghi 
day dU h9 ten, chirc vi, darn vj cong tác cüa ngix?li có ten trong danh sách bâu cir 
do di hi thông qua, xêp theo thO tir bang chü cái Tiêng Vit; dOng dâu cüa ban 
chap hành cong doàn car sO 0 góc trái phIa trên. 

b. Phiu bAu harp 1: 

- Là phiu bAu do ban bAu ci.'r phát ra theo th thirc quy djnh. 

- Phiu bAu dü s hrçing, dàng nguyen tAc th l bAu dâ duçic dai  hi biu 
quyêt thông qua. 

c. Phiu không hçip l grn nhftng tnthng hçip sau: 

- Phiu bâu cO khOng dung th thOc duçc nêu trong nguyen t.c, th 1 bAu cO 
cüa ban bâu CO và khOng do ban bâu cO phát ra. 

- Phiu khOng dóng dAu cüa ban chAp hành theo quy djnh. 

- Phiu d trng (không dánh dAu vào bAt cO ô nào trong phiu bAu). 

- Phiu bAu dánh dAu vào O bAu chü tjch cOng doàn car sO qua 01 ngiiOi d6i 
vOi phiêu bâu có so dix (phiêu bau thOa sO li.rcing). 

- Phiu bAu ghi ten nguOi ngoài danh sách bAu cO dâ dixcc dai  hi thông qua. 

- Phiu bAu CO dánh dAu riéng, ho.c dung tO hal rnàu mrc trO len. 

- Phiu bAu bj rách rOi, nhàu nat. 
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d. Mt s6 tnthng hçTp dc bit cn km khi kim phiu bu chüc danh chü 
tjch cong doàn cci s: 

Ngoài quy djnh t,i dim d, Miic 8.6, Huàng dn 03/HD-TLD, mt s tnràng 
hçip the ye each tInh ket qua phiéu bâu duçic thire hin nhu sau: 

- Trwôiig hqp danh sách phiê'u bu khóng Co so' dw: 

+ Phiu bu dánh du dü các ô duqc tInh là phiu bu hçrp l bu üy viên ban 
chap hành và chirc danh chü tjch CDCS. 

+ Phiu chi dánh du vào ô bu chüc danh chü tjch CDCS ma không dánh du 
vao 0 üy vién ban chap hành duqc tInh là phiêu bâu hçip l bau cho chüc danh chü 
tjch CDCS và ducmg nhién ducrc tInh két qua üy viên ban chap hânh. 

+ Phiu bu chi dánh du vao o bAu chtrc danh üy viên ban chp hành ma 
không dánh dâu vào ô bâu churc danh chü tjch thI duçvc tInh là phiêu bâu hçip l bâu 
üy viên ban chap hành, không di.rçic tInh kêt qua bâu chirc danh chü tjch. 

- Tmèng hçp danh sách phiu bu có s du: Chi thirc hin kim phiu di vài 
phiêu bâu hçp l (phiéu cO dánh dau 0 báu chtc danh chz tjch cOng doàn ccr sà 
không qua 01 ngithi). Cách tInh kêt qua bâu cr dôi vi tirng ngithi trong danh sách 
thirc hin nhu dôi vâi trueing hçip bâu không có so dii dã nêu trên. 

d. Kt qua bu cü chirc danh chü tjch cong doàn Ca si 

- Ngithi tráng ci:r üy viên ban chp hành và chüc danh chü tjch cong doàn ca 
s& phái có so phiêu bâu dat  qua mt phân hai (1/2) so vâi tong so phiêu ban bâu cü 
thu ye. Trtr&ng hçip so ngi.ri có so phiêu qua 1/2 nhieu ban so krqng can bâu thI 
ngi.r1i trüng cfr dirçic lay theo thu tir tü ngithi có so phiêu cao, den ngi.r1i có so 
phiêu thâp hon cho den khi dü so krçing. 

- Ngtthi trüng cir chirc danh chü tjch cOng doàn Ca sâ t.i dai  hi drnmg 
nhiên là u' viên ban thung vi (nêu co). 

- Tnrrng hçip ngrn'Yi có s phiu bu churc danh chU tjch cong doàn co sâ 
không qua mt phân hai (1/2) ma cO ket qua bâu üy viên ban chap hành qua 1/2 thI 
trüng cir üy viên ban chap hành, không trüng cü chirc danh chü tjch cOng doàn co 
s&. 

- Tmng hcip nhiu ngu?i có kt qua bu chirc danh chU tjch cOng doàn co 
sâ qua 1/2 phieu bâu ngang nhau thI thirc hin bâu c1r chirc danh chü tjch cong 
doàn Ca s& lan tht'r 2, ngixii tring cr là ngui có so phiêu tan thành cao hon ma 
không can phái qua 1/2 sO phiêu tan thành. 

- Tnthng hqp b.0 1.n thu 2 yn có kt qua ngang nhau thI xin kin dai  hi 
có tiêp ti1c hoc không tiêp tiic bâu lan thu 3. Nêu dai hi quyêt djnh không bâu lan 
thu 3, thI doàn chiLi tjch dai  hi giao hOi  nghj lan thu nhât ban chap hành cOng doàn 

sa tiep t11c bâu chüc danh chü tjch dôi vài nhng ngi.thi có ten trong danh sách 
bâu chü tjch cOng doàn co su lan thir 2 tai dai hi. Ket qua trüng cir chüc danh chü 
tich cOng doàn co s& là ngi.thi có so phiêu bâu cao han ma không can phái có sO 
phieu bâu tan thành qua 1/2. 
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2.4. Vic bu ban thuing vi, chrc danh phó chü tch, üy ban kiêm tra và các 
chirc danh cüa Uy ban kiém tra (neu co) thrc hin tui hi nghj lan tht'r nhât ban 
chap hành cong doàn ca s& theo quy djnh ti Hi.rOng dan so O3IHD-TLD. 

5.10. Co cu, s lirçing dii biu va vic bu di biu dir dii hi cp trên 

- S krqng, cy cu dai  biu triu tp dii di hi cong doàn phãi dtxçc dua vào 
dê an hoc kê hoach dai  hi cüa cong doàn c sâ. 

- Di biu di dir di hi cong doàn cc s, nghip doàn phãi là nhitng can b, 
doàn viên tiêu biêu ô các to cong doàn, cOng doãn b phn, cong doàn co s thành 
vién, có khà näng dóng gop vào các quyêt djnh cüa dai  hi cOng doàn cci s&. 

- S luçing dai  biu b&u theo s1r phân b cüa cong doàn cp quán l trirc tip. 

- Vic bu doàn dai  biu dir dai  hi cong doàn c.p quán l trrc tip phãi can 
cir vào Diêu l Cong doàn, quy che bâu ci:r và hi.rng dn cüa Lien doàn Lao dng 
thành phô Thu Düc trrc tiép ye sO luçing, co Can dai biêu dr dai hOi cOng doàn CaC 
cap. 

- Di hi cOng doàn duçic b.0 mt s di biu dr khuyt d thay th dai  biu 
chInh thüc yang mit; sO h.rcng do dai  hi quyêt djnh. 

5.11. Cong tác quy hoch, chuân bj nhân su 

a) Cong doàn co sO noi có cp ày càng cp chi dao  và phé duyt quy hoach 
can b (nêu co) thi sir dicing kêt qua quy hoach lam co s cho cOng tác gith thiu 
thânsirdaihi. 

b) Cong tác nhân sir phãi thirc hin dung nguyen t.c, co cu, s krcmg, tiêu 
chuân, diêu kin, quy trInh nhân sij theo quy djnh; báo dam chat ch, dông b, dan 
chü, khách quan, cOng tam, cOng khai, minh bach;  phát huy trI tue,  trách nhim cüa 
tp the, cüa ngui dng dâu và can b, doàn viên cOng doàn; tp trung chi dao  xü 
1 dirt diem hoc báo cáo cap có thâm quyên dôi vth nhftng noi ni b có biêu hin 
mat doàn két hoc có don thu khiêu nai,  to cáo phirc tap, kéo dài. 

c) Nhüng dng chI dà dirçic dai  hi gith thiu vào danh sách bu cü ban chap 
hành nhung két qua dat  khOng qua 50% sO phiêu bâu thI vic xem xét, bô sung vào 
ban chap hành can dánh giá, can nhäc k ye uy tin, näng lrc, co câu cii the và chi 
thirc hin sau dai  hi it nhât 12 tháng. 

d) Cong doàn cci sO chi xem xét giãi quy& don, thu khiu nai,  t6 cáo (co 

danh) lien quan den nhan s1r, nêu don, thu do g1ri den truóc ngày khai mac dai hi 
25 ngày lam vic; nêu don thu lien quan den nhân sr gui den cap triu tp dai 
hi sau thth han  nêu trên thI chuyên cho ban chap hành thim k' mth xem xét, giái 
quyêt theo quy djnh. 

6. H so' nhân sir 

6.1. H so' nhãn si di hi gm: ti khai so yu l ljch cüa nhân s11 tham gia 
bâu cà ban chap hành, ày ban kiêm tra, trong d, yêu câu nhân sr kê khai trung 
thirc, chInh xác, day dü ni dung nêu tai  các miic và phãi duçic cap có thâm quyên 
xác then (hoc chz'ng thtc) theo quy djnh; danh sách trIch ngang nhân sir gith 
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thiu tham gia ban chap hành, üy ban kim tra và các chirc danh trong ban chap 
hành, üy ban kiêm tra cong doàn nhim k3i 2023-2028, có xác nh.n cUa cap uS' 
cüng cap (neu co). 

- Cong doàn co so giri d an, h so nhân sir ban chp hành, üy ban kim tra và 
các chirc danh trong ban chap hành, üy ban kiêm tra nhim k5' 2023-2028 len Lien 
doàn Lao dng thành phô Thu fXrc trrc tiêp It nhât truOc 20 ngày lam vic tInh den 
th?yi diem dir kiên khai mac dai hi (tInh theo dáu bu'u din,). Ngoài ho so nhn sr 
gui qua di.rOng van thu; dê nghj gài bàn mém qua email, hoc zalo và duçic bão 
mt theo quy djnh. 

A A A A A A 6.2. Ho so' de ngh cong nhn ban chap hanh va uy ban kiem tra cong 
.a A 

doan nhiçm ky 2023 - 2028 gom: 

- TO trInh hotc cong van d nghj cOng nhn ban chip hành và üy ban kim tra 
cong doàn nhim k5' 2023-2028; 

- Biên bàn Dai  hi cong doàn và biên bàn h9p ban chp hành phiên du tiên 
bâu các chüc danh trong ban chap hành và üy ban kiêm tra cong doàn nhim k5' 
2023-2028; 

- Các biên bàn kim phiu và danh sách trIch ngang ban chap hành và üy ban 
kiêm tra cOng doàn nhim k5i 2023-2028 có xác nhn cüa cap u5' cüng cap (noi có 
to chüc Dáng). 

- Nghj quyt dai  hi, nghj quy& hi nghj ban chp hành phiên du tiên. 

7. Di vó'i cong doàn co' sr thành viên 

Các cong doân co SO thành viên thirc hin cong tác nhân sic dai  hi tuclng tr 
nhu cong doàn Co sO. 

II. TO CHC THU'C HIN 

1. Lien doàn Lao dng thành ph Thu Dfrc 
A A A 1.1. Bç phn To chtrc 

Tham muu th chüc tp hun, trin khai HuOng dn cOng tác to chirc dai  hi 
cong doàn co sO thuc h thông Cong ctoàn thành phô Thu DOc, nhim kS'  2023-
2028 den Cong doàn Co sO. 

1.2. U5 ban kim tra 

Kiêm tra, giám sat các cap cOng doàn trong vic t chuc dai  hi Cong doàn 
theo dung quy djnh cüa Diêu l Cong doàn Vit Nam, hizOng dan cüa Tong Lien 
doàn và Lien doàn Lao dng Thành phô Ho Chi Minh. 

2. Cong doàn co s& 

2.1. Cong doàn CO SO tham miu cho cp uS', ciii th hoá ni dung Hithng dk 
nay cho phü hqp vOi diêu kiin cüa trng loai hInh cOng doàn co sO dê chi do, 
hi.iOng dan Cong doân co sO thành viên, cong doàn b phn, to cOng doàn tiên 
hãnh to chüc dai  hi, hi nghj, cOng tác chuân bj nhân sir di hi theo quy djnh. 

2.2. Cong doàn cci sO chçn hInh thOc t chOc hi nghj phñ hcip dé triên khai, 
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quán trit k ho.ch di hi cüa dn vi theo dung tinh thin K hoach s 44/KH-
LDLD ngây 31/5/2022 cüa Ban Thu&ng vii Lien doàn Lao dng thành phô Thu 
Dirc ye to chirc di hi cong doàn c s tiên tâi Dai  hi Cong doàn thành phô Thu 
Due lan 1, nhim kS'  2023 - 2028 và Hithng dn nay, dé to chüc thrc hin nhât 
quán ye ni dung, phucing thüc và dt'ing tiên d quy djnh 

Xây dirng k hoach tin hành di hi ci th, dung thai gian quy djnh. 

Trén day là Huàng dn cong tác dti hi vâ quy trInh nhân sir cong doàn Co sâ 
thuc h thông Cong doàn thành phô Thu Dirc, nhim kS'  2023 - 2028 cüa Ban 
Thu?mg vi Lien doàn Lao dng thành phô Thu Due. Trong qua trmnh triên khai 
thiie hin, có diêu gI vtràng mac, lien h trirc tiêp vui Lien doan Lao dng thành 
phô Thu Due (qua b phn To chirc) dé duçic hithng dan giâi quyêt.i. 

Ncfi nhân: 
- Thithng trljc, Ban Ththng vii LDLD TP; 
- Các b phn ehuyên de LDLD TP ThCt Due; 
- CDCS tnrc thuôc LDLD TP 
-Ltru. 
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