
TONG LIN BOAN LAO BONG CONG  HOA xA HQI dHU NGHIA VIT NAM 

VIT NAM Bc 1p - Tr do - Hinh phüc 

S& 179 /KH-TLD Ha NQi, ngày 03 tháng 3 näm 2022 

KE HOACH 

T chüc di hi cong doàn các cp tin tó'i Bi hi Xffl 

Cong doàn Vit Nam, nhim k5r 2023 - 2028 

Thrc hin Chi thj s 13-CT/TW ngày 17/01/2022 cUa Ban BI thu Trung 

uong Dâng v 1nh do dai  hi cong doãn các cp và Di hi Cong doàn Vit 

Nam ln thu XIII, nhim k' 2023-2028; Can cü Diu l COng doàn Vit Nam 

khóa XII; Doãn Chü tjch Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam ban hành k 

hoach t chiic dai  hi cOng doàn các c.p tin tói Di hi XIII Cong doàn Vit 

Nam, nhim k' 2023 - 2028, nhu sau: 

I. MEJC BICH, YtU CAU 

1. Di hi cong doãn các cp là dçit sinh hot chInh trj sâu rng, dan chü, 

là ngày hi cüa can b, doàn viên cong doàn và cüa t chüc cong doàn, theo 
.' A. ,. . A , .A ,, 

phucing cham: Doi mo', - Dan chu - Doan ket - Phat trien. 

2. Dai hOi cong doàn các c.p có nhim vi ting kt, dánh giá vic thurc 

hin nghj quyt dai  hi cong doàn nhim k' qua, xây dirng phuing huàng ho.t 

dng cüa nhim k' mói. Quán trit, ci th hoá Nghj quyt Dai  hi Dáng toàn 

quc l&n thu XIII, Nghi. quy& s 02-NQ/TW ngày 12/6/202 1 cüa Bô ChInh trj 

"v di mâi t chüc và ho.t dng cüa Cong doàn Vit Nam trong tInh hinh 

mâi", Chi thj s 13-CT/TW ngày 17/01/2022 cüa Ban BI thu v lânh do di hi 

cong doàn các c.p và Di hi XIII Cong doàn Vit Nam, các nghj quyt, chi thj 

cüa c.p u dãng cng cp vào nghj quy& dai  hi cong doàn các cap. 

3. Kim dim vai trô länh do cüa tp th ban thung vii, ban chp hành 

cOng doãn các cp nhim k' qua và bu ban chp hãnh cong doàn khóa mi 

nhrng can b tiêu biu v trI tue,  phm chit, nng lirc, uy tin dáp irng yêu cu 

länh do trong tInh hInh miii, thrc hin th.ng lqi ngh quy& dai  hi d ra. 

4. Dai  hi cOng doãn các cp phài tip tijc di mói ni dung, hInh thuc 

theo huàng thit thurc, hiu qua, coi tr9ng chit luqng, tit kim v thñ gian va 

kinh phi, diing tin ct. 
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II. NQI DUIG, PHIIONG THI5'C vA THOI GIAN DI 1101 

1. Ni dung 

1.1. Di hi cong doàn các cp 

- Thâo lun, thông qua báo cáo tng kt cong doàn nhim kr qua; quyt 

djnh chi tiêu, phuong hithng, nhim vi và các giái pháp nhim k' tri phü hqp 

vth chI, nguyen v9ng cüa doàn viên, nguñ lao dng. C11 th hoá các chU 

tmng, nghj quyêt cüa Dâng', nghj quyêt cUa cp üy dãng cüng cp và cong 

doàn cp trên vào nghj quyt di hi cOng doân cp mInh. 

- Tham gia kin vào dir thão van kin di hi cong doãn cp trén trirc tip. 

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

- Bu ban chip hành cong doàn nhim kr mth; bu dai  biu di dir di hi 

cOng doàn cap trén (nu co). 

- Tng hçip kin nghj cüa doàn viên, ngu1i lao dng v nhng vn d lien 

quan dn quyn và igi Ich hçip pháp, chInh dáng cUa doàn viên, ngui lao dng 

và hoat  dng cong doàn. 

1.2. Dai  hi XIII Cong doãn Vit Nam 

- Thão 1un, thông qua báo cáo cUa Ban Chip hành Tng Lien doàn Lao 

dng Vit Nam khóa XII, nhim k3t 2018-2023, trInh Dai  hi XIII Cong doàn 

Vit Nam; quyêt djnh các chi tiêu, phucmg hucng, nhim vçi và các giãi pháp 

trong nhim k 2023-2028. 

- Thông qua Diu i Cong doàn Vit Nam (süa dM, b sung). 

- Bâu Ban Chip hành Tong Lien doãn Lao dng Vit Nam khóa XIII, 

nhim k3t 2023-2028. 

- Tng hçip kin nghj cüa doàn viên cOng doàn, ngithi lao dng cã nuâc 

v9i Dãng, vol Nhà nuOc v nhUng van dê lien quan den quyên và lgi Ich hçip 

pháp, chInh dáng cüa doàn viên cOng doàn, nguôi lao dng. 

2. Thô'i gian và phtro'ng thfrc di hi 

Dii hi cong doàn các cp và Di hi XIII Cong doàn Via Nam duqc tin 

hãnh trong nàm 2023, c11 th: 

2.1. Di hi cOng doàn c.p co sO dugc t chüc và hoãn hành tnréfc 

31/5/2023 (nhfrng cong doàn cap frên try'c tiêp có tI' 200 cOng doàn cc sà tth 

len cho phép tO chtc dgi hç5i sO'm han, bat dâu tit tháng 12/2O22). ThOi gian dai 

hi không qua 02 buôi. 

I L . . . . . . 
Ngh quyet Dat h9l dai  bieu toan quoc lan thr XIII cua Dâng; Ngh quyet so 20-NQ/TW ngãy 28/01/2008 cua 

Ban CMp hành Trung rong ye tiêp tiic xáy dimg giai cp cong nhân Vit Nam thôi kS'  dy math CNH, HDH dt 

nirdc; Nghj quyêt s 02-NQ/TW ngay 12/6/2021 cüa B Chinh tn ye dôi mdi tO chdc và hoat dng cüa Cong 

doàn Vit Nam trong tlnh hinh mdi... 
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2.2. Di hi cong doãn cp trén trirc tip Co sâ duçic t chirc sau khi hoàn 

thành dai  hi cong doàn c.p co s& và xong truâc 3 1/7/2023. Thii gian dai  hi 

không qua 03 buOi. 

2.3. Dai  hi cong doãn tinh, thãnh ph, cong doàn ngành trung uong và 

tucng ctixcing, cong doãn tng cong ty trirc thuc Tng Lien doãn thçrc hin khi 

hoàn thãnh di hi cong doãn cp trên trrc tip Co si và xong truâc 3 1/10/2023. 

Thii gian dai  hi không qua 04 bui. 

2.4. Dai hOi XIII Cong doãn Vit Nam th chüc và hoãn thành tnthc 

31/12/2023, thri gian, dja dim do Ban Chp hành Tng Lien doãn Lao dng 

Vit Nam (khóa XII) quyt djnh. 

Can cir vào thai gian nêu tai  m%lc 2.1, 2.2, 2.3, ban chap hãnh lien doãn 

lao dng tinh, thãnh ph& cOng doàn ngành trung ucing và tuong duong, cong 

doàn tng cong ty trirc thuc Tng Lien doàn xây dijng k hoch di hi cong 

doàn các cp phü hqp vâi dc dim, tInh hInh cUa don vj, dja phuong, ngãnh. 

Trong do, li.ru mt s trtthng hcip thiM gian kt thüc nhim k' chênh 1ch so 

vâi k hoach dai hi cOng doàn các cp thI thirc hin nhu sau: 

- Trtthng hçip t chüc cOng doãn kt thüc nhim k5' truâc hoc sau th&i 

dim t chüc di hi cong doàn cp trên trirc tip ma chua thirc hin diu chinh 

nhim k' thI Cong doàn cp triu tp d nghj cOng doàn cp trén tr%rc tiêp quyêt 

djnh diu chinh kéo dài hoc rut ngn nhim k' phü hqp vâi th?i gian ghi trong 

k hoch t chi1rc dai  hi cüa c.p do. Thii gian kéo dài hoc rut ngân không qua 

30 tháng. 

- Tru&ng hçip t chüc cOng doàn dâ diu chinh kéo dài nhim k' qua 30 

tháng, nhung vk kt thüc sam han thI t chüc dai  hi ti thM dim kêt thüc 

nhim k' và t chüc hi nghj di biu theo thai gian ghi trong k hoach dai hi 

cüa cong doAn c.p trên trirc tip. 

- Nai khOng dü diu kin t chüc dai  hi theo hInh thirc trrc tip thI tu' 

theo t'mh hInh thrc tê ban chap hành cap triu tp quyêt djnh bIrth thirc di hi 

trrc tuyn hoc két hcip gifta trrc tip và trçrc tuyn. 

3. Báo cáo chInh trl và thão 1un ti dii hôi 

3.1. Báo cáo chInh trj trInh di hi 

- Báo cáo trinh dai  hi phâi dánh giá diing, th&ng thin, trung thirc, khách 

quan, toàn din tInh hmnh và kt qua thirc hin nghj quy& di hi cOng doân; vai 

trO, k& qua länh do, chi dio cüa ban chip hành, ban thuang vi trong nhim kS' 

qua; dMg th&i di sâu phãn tIch, dánh giá k& qua trin khai thrc hin các khâu 

dt phá ma Ngh quyt Di hi XII Cong doãn Vit Narn dä d ra, các nghj 

quyêt và chuang trmnh cüa Doãn Chü tjch Tng Lien doàn, ngh quyt, chuong 

trInh hành dng cüa cOng doãn cp trén. Tir do, lam rô nhUng hn ch, yu kern 
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và nguyen than (chU quan, khách quan), rut ra bài h9c kinh nghim d nhim k)t 

mâi thirc hin tot han. 

- Phuang hu&ng, mlic tiêu, chi tiêu, các nhim vii và giâi pháp trong 

nhim k5' tói phãi barn sat nhim vij, quyn hn theo quy djnh cüa Diu l Cong 

doãn Vit Nam; Nghj quyt cüa cp Uy dãng; Nghj quyt Dai  hi Cong doàn 

Vit Nam, Nghj quyt và các van bàn chi do cüa Ban Chap hành, Doàn ChU 

tjch Tng Lien doàn, cüa cOng doàn cp trên. Trong do, nghiên cru xay dirng 

các chiwng trInh dt phá, chuang trInh hành dng mang tInh nhim k' d trInh 

dai hi;  hoat  dng cong doàn cn tp trung vào di din, chrn lo và bão v 

quyn và lcii Ich hçp pháp, chInh dáng cüa doàn viên và ngi.rOi lao dng, cOng 

tác phát trin doàn viên, nãng cao chit hxcing di ngfl can b cong doàn và xây 

dirng t chrc cOng doàn vrng mnh. Báo cáo tng kêt phái CO các phi lc v s 

lieu d minh ho. 

3.2. Thâo lun tai dai hi 

- Tp trung thâo lun các thách thüc dt ra d& vói t chüc cong doàn 

trong tInh hmnh rnth, các mic tiêu, chi tiêu, nhim vi, giãi pháp cti mâi th chirc 

và ni dung hoat  dng cong doàn, các chuang trmnh dt phá, chuang trinh hành 

dng mang tInh nhim k' & dan vj, ngành, dja phixang; b sung nhCtng ni dung 

quan trçng cn dixcic các cp cong doàn quan tam giâi quyt và các giài pháp 

nâng cao chit krqng ho.t ctng cOng doãn, nâng cao cht luçmg di ngü can bO, 

doàn viên Cong doàn Vit Narn. Tham lun ti di hi c.n tham gia trrc tip, b 

sung các vn d cii th vào các van kin dai  hi, tránh vic báo cáo thành tIch. 

- Tang cu&ng thâo lun nhóm, thâo lun t và khuyn khIch tranh lun v 

nhtng vn d cOn có nhiu kin khác nhau. 

- Trong truOng hçip cn thit khuyn khIch t chüc di thoai vâi ngu&i sü 

ding lao dng, chuyên mon hoc chinh quyên dông cap v nhCtng van d có lien 

quan dn quyn và lqi Ich hqp pháp, chinh dáng cüa doàn viên vâ ngu&i lao dng. 

ifi. CONG TAC CIIUAN B4 DiI HQI 

1. Thành 1p các tiu ban chun bj di hi 

- Can cir tmnh hInh thiic t, cOng doàn cp trén trirc tip Ca s& tr& len thành 

1p mt so tiêu ban chuãn bj dti hi (khóng thành 14p ban chi ctgo hogc ban to chic 

dgi h5i): Ti&i ban ni dung; Tiu ban nhãn sv; Tiu ban tuyên truyn; Tiu ban t 

chüc và phiic vii di hi; Tiêu ban sira di, b sung Diu l (& c.p Trung uang). 

- Di vài cong doàn cu s&, tu' theo quy mO và diu kin thirc t, ban chp 

hành cong doàn ca s& xem xét, quyt djnh thành l.p các tiu ban chun bj di 

hi hoc phãn cong can b, doàn viên thirc hin các thim vi.i cOng tác chun bj 

dai hi. 

Các tiu ban chu.n bj dai  hi có nhim vi chU yu sau day: 
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1.1. Tiu ban ni dung 

- Chü trI xây drng dir thão báo cáo kt qua hoat  dng cong doàn nhim k' 

qua; phtrong hix&ng nhim vi nhim k' tâi; báo cáo kim dim cüa ban chp 

hành cOng doàn cüng cp. 

- Hithng dn cOng doàn cp dithi chun bj ni dung và xây dirng các báo 

cáo phiic vi dti hi, hi nghj cong doàn. 

- ChU trI chu.n bj ni dung ly kin tham gia tai dai hi cong doãn d.p 

dithi vào các d thão báo cáo cüa cong doàn c.p mmnh; tip thu kin tham gia 

và hoãn thin dir thào các báo cao, trrncc khi trinh dai  hi; th chüc ly kin can 

b doàn viên, cOng doàn các cp vào Diu l süa di, b sung. 

- Chun bj các vAn bàn v qui ch dai  hi; chuang trInh dai  hi; chuong 

trInh diu hãnh cüa doàn chü tjch dai  hi; phát biêu khai mac,  b  mac,  và dir 

thâo ngh quyt dai  hi. 

1.2. Tik ban than sir 

- ChütrI xây drng d an chun bj nhàn sir ban chip hành; nhàn sir u ban 

kim tra; nhãn s1r bu dai  biu dr di hi cOng doàn cp trên. 

- Chü tn xây dimg phucing an trinh ban chap hãnh v co cu s hrqng, 

thãnh phn dai  biu dr dai  hi cong doàn ciing cp; s lucing và co cu dai  biu 

phân b cho lirng &m vj trirc thuc. 

- Huàng dan, clii dao  cOng doàn cp dithi v chun bj nhân sir d bu cü 

tai dai hi, hi ngh cong doàn cp dithi. 

- Tip nhn h so cüa cOng doàn cp duri v kt qua bu cr dai  biu dir 

dai hi; nghiên ci'ru, dir thâo báo cáo thm tra tu cách dai  biu (dai hi, hi nghj, 

hi nghj dai  biu). 

- Chun bj dir thào vn bàn, tài 1iu phiic vçi cOng tác bu cir (bu ban 

chp hãnh, bu dai  biu dir dai  hi, hi nghj cOng doàn c&p trén). 

- Chu.n bj tài 1iu phiic vi b&u cir tai  hi nghj ban chap hành 1n thu nh.t 

(bAu ban thithng vii và các chüc danh chü ch& trong ban chp hành; bu u5r ban 

kim tra và chU nhiêm Uy ban kim tra). 

1.3. Tiu ban tuyên truyn 

- Chü trI xây dmg k hoach tuyên truyn (trtxâc, tnong và sau dai  hi); 

xay dirng d cucmg tuyên truyn m%ic tiêu, nhim vi, nghia cüa ctai hOi. 

- Huàng dn cong doàn cp duri t chüc các phong trào thi dua chào 

mirng dai  hi cong doàn cüng c.p và dai  hQi cong doàn c&p tren (nu có); t 

chüc các hoat  dng vn boa van ngh, th thao, các cuc thi 
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- Thirc bin các hInh thi'rc tuyên truyn v dai  hi theo k hoach;  biu 

di.rcing các guong tp the và cá nhãn diên hmnh tiên tin, Co thành tIch xut sc 

trong phong trào CNVCLD và boat  dng cong doàn... 

1.4. Tiu ban t chirc và phiic vi 

- Chü trI chu.n bj dja dim, cci sâ vt chit (trang trI hi tru&ng, bàn gh& 

am thanh, ánh sang, th'àng phiu, phuong tin phiic vi.j kim phiáu...) dáp irng 

yeu cu phic vij qua trInh din ra dai  hi cong doàn cing cp. 

- Nghiên cüu, d xu.t v s luqng, thành ph&n dai  biu khách miii; phát 

hành van bàn triu tp dai  biu chInh thüc, giy m?i dai  biêu tham dir dai  hi. 

- Ip hçip, in .n, chun bj các i°ai  tài 1iu phát hành tai dai hi. 

- Chun bj cOng tác ph%ic vi dai  biu  dai  hi nhu ch d an ung, nghi 

ngai, phiscing tin di lai,  thuôc men (nu co)... 

A A 

2. Cong tac chuan b! nhan siy 

2.1. Ca cu, s h.rqng ban chp hành cong doàn các cp 

2.1.1. V co cu 

- Ban chip hành cong doàn các c.p c.n có s lucing hçip l, co cu dam 

bâo tInh dai  din cüa doàn viên theo các lTnh virc cong tác, dja bàn boat dng, dé 

dáp üng yêu cu cüa vic lânh dao,  trin khai to chüc thirc hin kjp thii nghj 

quy& cüa cong doàn dn vâi doãn viên, ngu?i lao dng. Cong tác chuãn bj nhân 

sr thirc hin dan chü, khách quan, cong khai, ding nguyen t&c, nhung nhât thiêt 

kbông vi co cu ma lam giâm chat luqng üy viên ban chp bành. 

- Ban chip hành cOng doàn các cp cn cO 3 d tui d bâo dam tInh k 

thi'ra, phát trin, bao gm: duói 40 tui, lIt 40 dn duâi 50 tui, tir 50 tui trâ 

len; pb.n du CO ti 1 nr tham gia ban chap hànhdat lIt 30% trâ len. Coi tr9ng 

co cu doãn viên uu tü trrc tip san xuât, là ngrn1i dan tc thiêu s (nai cO dông 

doàn viên dan tc thiu st), nguM ngoài dãng trong các thành ph.n kinh t& 

- Di vâi cong doàn Ca sà trong doanh nghip cO 1p th cong doàn thi c.n 

Co co cu dai  din can b t cong doàn tham gia ban chap hành cong doàn co sâ. 

- Viêc co cu nhãn s1r lIt cOng doàn ngành dja phucmg tham gia ban chip 

barth cOng doàn ngãnh trung uang và tucmg ducmg khOng vtrçt qua 10% tong sO 

üy viên ban chip hành cong doàn ngành trung uang và tuang ducrng. Qua trInh 

chun bj co cu nhãn sir lit cOng doàn ngành dja phucmg tham gia ban chap hành 

cong doàn ngành trung uang và tuang ducmg, ban thi.thng vr cOng doàn ngành 

trung ucing và tuong duong pbãi hip y và cO kMn dng b&ng van ban cüa 

lien doàn lao dng tinh, thãnh ph quàn l trirc tip cOng doàn ngành 

dja phucing. 

2.1.2. V s luçing üy viên ban chap hãnh cOng doàn các c.p 
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a) Cong doàn cp co sâ: 

- Ban chip hành cong doàn cci s& tr 03 dn 15 u5' viên. Nai có ttr 3.000 

doàn viên den duâi 30.000 doàn viên có the tang them nhixng không qua 19 u 

viên; cong doàn ca sâ có tr 3 0.000 doàn viên tth len không qua 27üy viên. 

- Cong doàn ca sâ thãnh viên duçic b.0 t1r 3-15 üy viên ban chip hãnh, 

cong doàn b phn tir 3-7 üy viên ban chp hành. 

b) Cong doàn cp trên trirc tip cci sâ: 

Cong doàn cp trén trVc  tip ca s& không qua 27 u viên; cOng doàn tong 

cOng ty trirc thuc Tong Lien doàn khOng qua 35 u5' viên. 

c) Lien doàn lao dng tinh, thành ph, cong doàn ngành trung uang và 

trcmg duang: 

- Ban chip hành lien doàn lao dng tinh, thành ph& cong doàn ngành 

trung uang và tucing duung có duài 100.000 doàn viên không qua 35 u viên; Co 

th 100.000 doàn viên trä len không qua 49 u' viên. Lien doàn Lao dng thành 

ph Ha Ni, Lien doàn Lao dng thành ph Ho ChI Minh và ncii Co tü 30 cong 

doãn cp trên trirc tip c sâ tr& len không qua 55 u viên. 

2.1.3. Doàn Chü tich  Tng Lien doàn can ci'r s hxqng doãn viên, s lucmg 

cong doãn cp co s&, cOng doàn c.p trên trrc tiêp ca s& d huâng dn ci th ye 

s h.rçmg üy viên ban chtp hành, ban thithng vçi, Uy ban kiêm tra, so krqng phó 

chü tjch, phó chU nhim üy ban kim tra cOng doàn các cp. 

2.2. Cong tác nhãn si1 

- Cong tác nhn sr di hi cong doàn các c.p thirc hin theo hithng dn 

riêng cüa Doàn Chü tch Tng Lien doàn. 

Cong doàn cci s& bu trirc tMp chU tjch tai  di hi thirc hin theo Hithng 

dn s 28/HID-TLD ngày 24/6/2021 cüa Doàn ChU tjch Tong Lien doãn. 

A . . . A. A • A • A• A A A 

3. So hrqng di bieu du hçi va ban di bieu diy di hçi cong doan cap fren 

3.1. S luçing di biu chinh thirc cüa di hi cOng doàn các c.p do ban 

chap hành cOng doàn c&p triu tp di hi quyt djnh, ti da nhu sau: 

a) Dai  hi cOng doàn co sâ 

- COng doãn ca s&, ng1iip doàn cci s&, cong doàn co si thành vien, cOng 

doàn b phn có tIr 200 doàn vien trä len tO chüc dai  hi  dai  biu, so luqng di 

biu chInh thirc không qua iso dai biu; nai cO tr 5.000 doãn vien trâ len không 

qua 200 dai  biu. 

b) Dai  hi cong doãn cp trên trirc tip ca sâ khOng qua 200 dai  biu. 

Cong doãn tOng cOng ty trirc thuc Tong Lien doàn, cong doãn cp tren trrc tip 

ca s& trirc tip quãn l trén 80.000 doàn vién hoc tren 300 cOng doãn ca s& 

không qua 300 di biêu. 
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c) Di hi cong doãn tinh, thành ph, cOng doàn ngành trung ucing và 

tixcing duang: 

- Trirc tip quãn l duâi 80.000 doàn viên: Không qua 250 di biu. 

- Trrc tip quãn l tr 80.000 doàn viên dn di.rài 100.000 doàn viên: 

KhOng qua 300 dai  biu. 

- Trirc tip quãn l tr 100.000 doàn viên dan dithi 300.000 doàn viên: 

Không qua 400 dai  biau. 

- Trrc tiap quãn 1 trên 300.000 doàn viên: Không qua 500 dai  biau. 

Ban chp hành cOng doãn c.p triu tp dai  hi khOng triu tp s lixçmg 

di biau chInh thrc thp han mt phn hai (1/2) s hrçing dai  biau nêu t.i diam 

a, b, c cüa m1ic nay. Trithng hqp cn thng them s lucing dai  biau chinh thüc 

vtxçit qua s hrçng nêu trên thI phâi ducic cong doãn cp trén trrc tiap xem xét 

dng , nhisng không vucit qua 10%. 

3.2. Cong tác bu cü dai  biau dir dai  hi cOng doàn cp trên và kiam tra tu 

cách dai  biau 

Cong tác bu cir di biau dir di hi cong doàn cp trên va kiam tra tu 

cách di biau thic hin theo quy djnh cüa Diu 1 Cong doàn Vit Nam, Huàng 

dk s O3IHD-TLD ngày 20/02/2020 cüa Doàn Chü tjch Tng Lien doãn Lao 

dng Vit Nam v hithng dn thi hành Diu 1 Cong doàn Vit Nam và các quy 

djnh khác có lien quan. 

Mt s vn d cn li.ru khi bu doàn dai  biau di dir di hi cong doân 

cap trên: 

- D.i biau di dir di hi cOng doãn cp trên duqc bu theo s luçmg phãn 

b cUa cOng doàn cp triu tp dai  hi. 

- Phâi là nhctng can b, doãn viên có ph.m chat, näng lirc tiêu biau cho 

phong trào cOng nhân và hot dng cong doãn, cho trI tu cüa tp tha doãn viên, 

CNVCLD; có khâ nng linh hi, dóng gop vào các nghj quyat và sr thành cOng 

cüa dti hOi. 

- Cn có ca cu hçip l theo dc diam c1i tha cUa tmg dan vj, trng ngãnh, 

tmg dja phuang, vüng kinh ta trçng diam, ngãnh kinh ta mUi nhçrn, doãn viên 

trrc tiap san xut, di din cho cac thãnh phn kinh ta, dai  biau là ntt 

- NhUng nai có cOng doãn cp trên chi do trrc tiap và cOng doãn cp trên 

chi do phi hçip, thI duçic bu 2 doàn dai  biu d%r dai  hi cOng doãn cap trên 

theo phãn b& 
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. .x 
4. Di bieu khach mm 

- S 1ung dai  biu khách môi dir dai  hi cong doàn các c.p không qua 

20% thng s di biu chInh thirc dai  hi, tnrông hcip dai  biu khách miii vuçlt 

qua s luçing quy dnh thI phâi dixçic sir dng cüa cong doãn c.p trén trrc tip. 

- Di viii cong doãn cp trên trrc tip ca si quãn 1 trên 300 cong doãn 

Ca sâ, tuS'  theo diêu kin có th miii di din chü tjch cong doàn ca sâ noi không 

ducic phãn bô di biêu dir thInh trong suôt qua trinh din ra dai  hi. 

- Vic mtYi di biu cong doãn quc t và di biu cong doàn các nuâc dir 

Dai hi Cong doãn Vit Nam, do Doàn Chü tjch Tong Lien doàn quyêt djnh. 

Di vM dai  hi cong doàn các cp, nu m?ii d.i biu cOng doãn các nithc dir, 

phâi duçic s1r dng cüa Doàn ChU tjch Tng Lien doàn. 

• r • A• 

5. Kinh phi to chtrc di hçn 

- Ngun kinh phI th chüc dai  hi cong doàn các cp di.rçic si:r dung ti 

ngun tài chmnh cOng doàn, tr ngun h trçi cüa cap Uy, chInh quyên, ca quan 

chuyên môn, các t chüc, doanh nghip, vâi tinh than thiêt thrc, hiu qua, tit 

kim. 

- Can cir quy djnh hin hành, t chüc cong doãnlp dir toán tng th kinh 

phI chi di hOi  trInh cong doàn c.p trên phê duyt. 

- Ch d chi dai  hi cOng doàn tü cp trên trrc tip Ca s& tr& len do Tng 

Lien doàn hithng dan. Chi di hi cong doàn cap ca s& do ban chp hành cOng 

doãri c.p cci sâ quy& djnh. 

IV. TO CffUC TII1TC H I N 

1. Qua trInh chun bj dai  hi, ban chp hành, ban thu&ng vi cong doàn 

các c.p phãi báo cáo cp üy dãng (nai có t chüc dàng) và cong doàn cp trên 

trirc tip; tranh thU sv 
giUp d, tto di&u kin cUa chlnh quyn, chuyên mOn; dng 

thñ, d nghj chInh quyn, thU tru&ng ca quan, dan vj, ngui sü ding lao dng 

có 
sv 

ph& hqp d giâi dáp kin ngh cUa doàn viên, cUa dti biu t.i di hi cong 

doàn các cap. Cong doàn cp trên trirc tip ca sä chju trách nhim trithc cp U)' 

dãng cUng cp và cOng doàn cp trên trong vic chi do dai  hi cOng doãn cp 

ca s& ngoài khu vrc Nhà nuâc nai không có t chirc ca s& dãng. 

2. Các lien doàn lao dng tinh, thãnh ph, cOng doàn ngành trung ucmg và 

ftrang chwng, cong doãn tng cOng ty trirc thuc T&ig Lien doàn có trách nhim 

trin khai thrc hIIi Chi thj cUa Ban Bi thu Trung ucrng Dãng và K hoach  cUa 

Tong Lien doàn ye dai  hi cOng doàn các cap tin tâi Dai  hi XIII COng doãn 

Vit Nam; báo cáo c.p Uy dãng cUng c.p d xây drng k hoach dai  hi cUa cp 

mhih; huâng dn to chi.'rc di hi cOng doãn cp ca s& và cOng doàn c.p trên trirc 

tip ca s&. Coi trQng ch& lucing, thit thc, tit kim, tránh phô truong hInh 

thirc; dng th&i báo cáo kêt qua to chüc di hOi  cOng doãn các cp v Tng Lien 

doãn theo tien d k hoch. 
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TM. DOAN CIIU TECH 

cnU T!CH 

uyn DInh Khang 

3. Vic chi do dai  hi dim phãi duçic thc hin tri.róc, nhung ti da 

không s&m tnróc 03 tháng so vâi thyi gian kt thác dai  hi cUa cp dithi tryc 

tiêp, dê có thôi gian rit kinh nghim cho vic chun bj và t chüc di hi a các 

cong doàn khác dirge tat han; mi lien doàn lao dng tinh, thành ph& cong doàn 

ngành trung ucing và tucrng throng, cong doàn tang cong ty tr1rc thuc Tang Lien 

doàn dirge hra ch9n không qua 03 cong doàn cp trén trirc tip co sO và 05 cong 

doàn cap Co s& d to chirc dai  hi diam. 

Giao Ban Ta chi.'rc Tang Lien doãn tham miru trInh Doàn ChU tjch Tang 

Lien doân xem xét, quyêt djnh v t chi'rc di hi diem c.p tinh, thành ph& cOng 

doàn ngãnh trung irong và tuang throng, cong doàn tang cong ty trirc thuc 

Tong Lien doàn và cáá tru&ng hqp can thI diem lam co sâ da xuât süa di, ba 

sung Diu l COng doàn Vit Nam. 

4. Di hi XIII Cong doàn Vit Nam, nhim k' 2023-2028 thirc hin theo 

các vn bàn riêng cüa Doàn Chü tjch Tang Lien doàn Lao dng Vit Nam. 

5. Di vâi co quan báo chI cüa ta chüc cong doàn can chü dng, tIch circ 

c.p nh.t kjp thai, ding tài các thông tin, hInh ãnh, van kin di hi, dr thào 

Diu l si'ra dai, ba sung, nh.m tuyên truyan, pha bian, 1.y kin rng rãi can 

b, doãn viên vào các van kin di hi cong doãn, gop ph.n da dai  hi cong 

doàn các cp và Di hi XIII Cong doàn Vit Nam thành cong tOt dep. 

6. Giao cho Ban Ta chi'rc Tang Lien doàn chü trI, phai hqp vth Van 

phông, các ban, don vj có lien quan cüa Tang Lien doàn huang dan, dOn dôc, 

kiam tra vic chuân bj và ta chüc di hi cOng doàn các cap, báo cáo Doàn Chü 

tch Tang Lien doàn. 

K hotch nay dirgc trian khai thirc hin dn cOng doàn cp co sâ. 

Noinhn: 
- Các d/e U viên Ban Chap hành TLD; 

- Các Lien doàn Lao dtng tinh, thành ph6; 

- Các Cong doãn ngãnh TW và tuclng dtrcmg; 

• Cong doàn Tong cong ty trrc thuc TLD; 
- Các Ban, dcm vi trirc thuc TLD; 

• Cc quan báo chI cüa TLD; 

-Luu:VT,ToC. 

Bong kinh gfri: 

- Thumg trrc Ban BI thu TW Dãng; 

- Ban Dan vn Trung ucmg; 

- Ban T chüc Trung uang; 
- Van phOng Trung ircYng; 
- Ban Tuyên giáo Trung irang; 
- Uy ban kim tra Trung ucmg; 

- Ban D6i ngoi Trung ircYng; 

- Van phong ChInh phü. 
-: 
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