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V/v dInh chmnh van bàn 

Kinh gfri: LDLD tinh, TP, Cong doàn ngành TTJ và tuong &rcing, 
COng doàn TOng COng ty trirc thuc TOng Lien doàn 

Do so sut trong khâu soát 1i van bàn, trong Quy djnh xfr 1 k' 1ut trong t 
chirc cOng doàn (ban hành kern theo Quy& djnh so 513 0/QD-TLD ngày 12/8/2022), 
Co rnt vài sai sot nhO, xin duçic dinh chInh nhu sau: 

1. Tii dim d khoãn 2 thu 10 (trang 8): 
"d) Nguyen üy viCn ban chp hành, üy viên ban thumg vii, üy viên üy ban 

kiêm tra cong doan, tru'ng, phó ban; nguyen tru&ng phó và kê toán trueing don vj 
true thuc; nguyen Chü tjch, Phó Chü tjch cOng doàn cap trên trxc tiêp co sâ khOng 
phãi lã üy viCn ban chap hành cong doàn cp mInh dã chuyên cOng tác, nghi vic 
hotc nghi huu." 

- DInh chInh iai là. 
"d) Nguyen üy viCn ban chp hành, üy viCn ban thu&ig vi, ñy viên üy ban 

kiêrn tra cong doàn; nguyen Chü tjch, Phó Chi tjch cOng doàn cap trên trirc tiêp co 
s không phài là üy viCn ban chap hành cOng doàn cap mInh dã chuyên cong tác, 
nghi vic hoc nghi huu." 

2. Ti gch du dông thfr 2 Bu*c 2 1)iu 14 (trang 10): 
"- Uy ban kirn tra giOp I3an thu'ông vi cOng doàn cp duOi cüa trçrc tip cüa 

cap có thâm quyên k 1ut nghiCn c1ru, tharn rnu'u, d'ê xuât (noi khOng cO üy ban kiêrn 
tra thI dOng chI üy viên ban chap hành lam nhirn viJ kiêm tra tharn muli, dé xuât)." 

Dinh chInh lai là: 
"- Uy ban kirn tra giüp Ban thLthng vi cOng doàn cp dui trirc tiêp eüa cap có 

thâm quyn k' lut nghiên ciru, tharn mu'u, d xuât (noi khOng có üy ban kiêrn tra thI 
dOng chI iiy viên ban chap hành lam nhirn v kiCrn tra tharn mu'u, dêxuât)." 

Xin trân trpng cam on. ,j 

No'i nhân: 
- Nhu trên; 
- Luu VT, UI3KT. 
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