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QUYET BjNII
V vic ban hành Quy dlnh xfr J k 1ut
trong ti chfrc cong doàn
DOAN CHU T!CH TONG LIEN BOAN LAO BQNG VIT NAM
- Can cü Lu.t Cong doãn, Diu 1 Cong doàn Vit Nam;
- Can cir Lut Can b, cong chrc; L4t Viên chirc;
- Xét dê nghj cüa Uy ban Kiêm tra Tong Lien doàn,
QUYET B!NH
Biu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay "Quy djnh xü l kr lut trong t
chüc cOng doãn".
Biu 2; Quyt djnh nay có hiu 1irc thi hành k tir ngày k5', thay th các
Quyêt djnh so 493/QD-TLD ngày 09/3/2017 Quy djnh Thâm quyên và thu tjc x1r
l k 1u.t trong to chrc cOng doàn; Quyêt .tnh 1265/QD-TLD ngày 16/7/2018 ye
vic süa doi, bô sung mt so diêu Quy djnh Thârn quyên và thu tVc xir 15r k) 1ut
trong to chi.'rc cOng doàn kern theo Quyêt djnh so 493/QD-TLD ngày 09/3/20 17;
Quyêt djnh 1 602/QD-TLD ngày 15/9/2017 ban hành Quy djnh Hmnh thüc xü l k
1ut trong to chirc cong doàn và các quy djnh tnthc day trái vâi Quy djnh nay.
Biu 3. Cac ban, dan vj trirc thuc Tng Lien doàn; các lien doàn lao dng
tinh, thành phô, cong doãn ngành trung ixang và tuang duang, cong doàn tong
cOng ty tnrc thuOc Tong Lien doàn và cong doàn các cap có trách nhim thrc hin
Quyêt dnh nay

Nol nhjmn:
- Nhtr Dieu3;
- Thing tri,rc Doàn Chü tjch TLD;
- Các d/e U' viôn BCH TLD;
- Các die Uy viên UBKT TLD;
- Lxu: VT, UBKT.
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QUY DiNH
XL) LV K' LUiT TRONG TO CHUC CONG BOAN
(Ban hành kern theo Quyét djnh so 5130 IQB-TLB ngày 12 tháng 8 näm 2022
cüa Boàn Chü tch Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam)
Chtrrng I
QUY BNH CHUNG
Diêu 1. Phim vi diêu chinh và di tirçrng áp thing
1. Quy djnh nay quy djnh phm vi, ni dung, hInh thirc thAm quyn vâ thu
tuc xi 1 k luât dôi vi to chüc, tp the ban chap hành, ban th.thng vi, üy ban
kiêm tra, can bô cong doàn gi0 chirc viii bâu cr hoc chi djnh và doàn viên cong
doàn vi phm DiCu l, ngh quyCt, chi thj, quy djnh, quyêt djnh, quy chê cüa cong
doàn, các quy djnh cüa Dãng và pháp lut cüa Nba nuâc...
2. Can bO, doàn viên cong doàn vi phm trong qua trInh sinh hot, dam
nhim chrc vii, nhi.rng sau khi chuyCn cOng tác, nghi vic hoc nghi hru m1i phát
hin vi phm vn phái xem xét, két 1un; nêu vi phm den müc phài thi hành k
lust thI phài tiCn hành k lut theo ditng quy djnh cüa COng doàn, quy djnh cüa
Dàng, pháp lut cüa Nba nuOc và nhung ni dung nCu trong Quy djnh nay.
3. '1'rirng hçip can b cong doàn, doàn viên cong doàn vi phm nhtthg ni
dung chira có trong Quy djnh nay thI can cir vào quy djnh cüa Dáng, pháp luât cüa
Nhà nuâc và Diêu l Cong doàn Vit Nam dê xem xét hinh thirc x1r 1 k luât cho
phühçvp.
4. Di väi can b chuyên tráeh là can b, cong churc, ngi.r1i lao dng trong
CáC co quan cong doàn vi phim k lut thI ngoài vic xcm xét, k' lut theo quy
djnh cüa cong doàn con phái xcm xét xir l k' lut hành chInh (chuyên mOn) theo
quy djnh cüa pháp lut.
5. Viên chirc, nguii lao dng thuc các don vj sir nghip, don vj kinh t cüa
cong doàn nêu không phái là can b cong doàn, doàn viên cong doàn thI không
thuc dôi tuçlng thirc hin theo quy djnh nay.
Biêu 2. Giãi thIch tü ngfr
1. Vi phm là không tuân theo hoc lam trái nhrng diu dã quy djnh.
2. C
vi pham là dà dirge thông báo, ph bin ye quy djnh, hoc dã Co
van bàn quy djnh ye ni dung dO, dä nhn thtrc dugc hành vi cüa mInh là vi
phm nhi.rng van thc hin.
3. Vô vi phm là hành vi vi phm do không nhn thirc duqc hành vi cüa
mInh có the gay ra hu qua nCn dã vi phm hoc tuy thixc di.rgc hu qua v
hành vi cüa mInh nhi.rng vi qua t1r tin cho rang hu qua sC khOng xãy ra nên dn
den vi phm.

4. Tái pham là vic can b, doàn viên vi phm dã duçic kim dimrüt kinh
nghim hoc dã bj xü l k' 1ut nhung li vi phm ni dung da thrçic kiêm diem
hoàc bj xü l.
5. Vi phm gay hu qua It nghiem tr9ng là vi pham lam ânh hithng dn uy tin
cüa bàn than và to chüc, ca quan, dan vi nai can b, doàn viên sinh hoat, cOng tác.
6. Vi phim gay hu qua nghiêm tr9ng là vi pham lam giàm uy tin cüa bàn
than vã tO chüc, Ca quan, dan vj nai can h, doàn viôn sinh hot, cOng tác.
7. Vi pham gay hu qua rt nghiCm trong là vi phm lam m.t uy tin cüa bàn
than, to chüc, ca quan, dan vi nai can bO, doàn viên sinh boat, cOng tác; mat doàn
kêt ni b, gay thr lun xâu, birc xic trong can b, doàn viCn và ngui lao dng;
lam mat niêm tin cüa doàn viCn và ngui lao dng dôi vi to chrc cong doàn.
8. Thiu trách nbiêm là vic can b, doàn viCn thirc hin chirc trách, nhiêm vu
dixc giao khOng day dü; không thirc hin dung nguyen tAc, chê d, thu tuc, quy
trInh, quy phm; khOng dung tiCu chuân, diêu kiin hoc thyi gian theo quy djnh cüa
cOng doàn, cüa Dâng và pháp lut cüa Nba niiâc ye cong vic ci the do.
9. Buông lông quân l2 là vic can bt có trách nhim lãnh dao, quán 1
nhi.rng không thirc hin dung chrc nàng, nhim vii, quyên han cüa mInh, không
chap hành quy dnh cüa cap trén; không ban hành các quyêt djnh, quy ch, quy
dnh, quy trInh; không có chü truo'ng, bin pháp lành dao, chi dao, t chirc thiic
hin hoäc don dôc, kiCm tra, giám sat, kiCm soát vic thirc hiên thuôc pham vi
lãnh dao, quàn l'.
Diu 3. Nguyen tc xfr 1 k' iut
1. TAt cã can b cong doàn, doàn viCn cong doàn d&u bInh dAng tnrOc k'
lut cüa cOng doàn.
2. Vic thi hành k)' lut can b, doàn viên cOng doàn vi pham phãi thirc hin
dung nguyen tAc, thU ti1c và thâm quyên theo quy djnh cUa cOng doãn. Viêc xem xét,
xU l k' lut phái dam bâo khách quan, cOng bang, nghiem minh, dUng pháp lut và
quy djnh cUa to chi.rc cOng doàn; qua trInh thirc hin phái khân tnrang, khOng d
chm trê, kéo dài, gay khO khän cho vic kiêm tra, xác minh, kêt lun, xCr l.
3. Xem xét quyt dnh k lut hoc d nghj k lut phài thirc hin bang
hInh thUc bó phiCu kin. Vic tInh phiCu áp dung theo phi.rang pháp cong dn
(neu sO phiêu tan thành a mt hInh thrc k lutkhOng dat dU trên 50% thI thrc
tinh cong dOn vào hInh thc k 1ut thâp han lien ke). Trithng hp bO phiu sau
khi dã cong dOn néu khOng du sO phiêu tan thành k lust hoc hInh thüc k' lu.t
thI phãi báo cáo day dU kêt qua bó phiêu len cOng doàn cap trên d cong doàn
cap trên xem xét quyet djnh.
T chirc cong doàn có thAm quyn k quyt djnh k' lu.t, phái kjp thñ cOng
b6 hoc u quyn cho cap di.râi cong bô, ch.m nhât khOng qua 15 ngay k t& ngày
quyet djnh cO hiu hrc.
4. Can b, doàn viên cOng doãn vi phm dn müc nao thI phài xr 1 k luât
theo mirc dO; vi phm den mirc phãi truy cru trách nhim hInh sir thI phái chuyn
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dn cci quan có thm quyn d truy ciru trách nhim hInh sij, không xü 1 ni b;
can bô pham ti bj Tha an két an, khi bàn an, quyêt djnh dâ có hiu hrc pháp 1ut thI
duang nhién thôi giü chirc v11; nêu bj xir pht bang hInh pht thâp han thI tuS' nôi
dung, mrc d, tInh chat, tác hai và nguyen nhân vi phm ma xem xét, thi hành k
1ut theo quy djnh.
5. Mt ni dung vi phm chi bj xr 1 k' 1ut mt 1n bang mt hInh thixc k'
1ut. Nêu vi ph?m tir hai ni dung trà len thj xem xét, kêt 1un trng ni dung vi
phm và quyêt djnh chung bang mt hInh thirc k 1u.t nhixng phãi chju hInh thirc
k' 1ut nng han mt m1rc so vâi hInh thirc k 1ut áp diing dôi v9i ni dung vi
phm nng nhât.
6. Tnx&ng hçip can b, doàn viCn dang trong thi gian thi hành k 1ut ma
tiép tjc vi phm k' 1ut, thI áp dung hInh thirc k' 1ut n.ng han mt m1rc so vâi
hInh thi'rc k 1ut dang thi hành, nêu hInh thrc k' Iut áp ding dôi vâi hành vi vi
phm k' lust mOi ma có mrc cao han hInh thtrc dang thi hành thI phâi áp ding
hlnh thirc nng han mt mirc so vâi hInh thüc k' Iut áp ding vói hành vi vi phm
k' lut m&i. Quyet djnh k lut dang thi hành châm dirt hiu hrc ké tr thiii diem
quyêt djnh k' lut dôi vài hânh vi vi phm mâi có hiu hrc.
7. Can b cong doàn tham gia git chirc vi nhiu c.p cOng doàn nu vi pham
thI ngoài vic kiêm diem 0' noi sinh hoat con phài kiêm diem 0' cOng doàn ncii mInh
giü chüc vi vi phm và do cOng doàn cap trCn trirc tiêp cao nhât quyêt dinh k'
1ut. Tru0'ng hp dc bit (can b vi phm khi thirc hin nhim vij cap trên giao
hoc ni dung vi phm lien quan den bI mt cüa Dáng vá Nhà ntxOc và cüa Cong
doàn ma cong doàn cap du0'i không biét, hoc can b vi phm trong cüng môt vii
vic có lien quan den nhiCu nglx&i, nhiêu ngành, nhiêu cap) thI cOng doàn cap trén
trrc tip cüa cOng doàn nai can b do tham gia sinh hoat xem xét, quyêt djnh k'
lut, không can yCu câu can bô do phái kiCm diem truâc cOng doàn fbi sinh boat.
8. Dui din tp th& can b, doàn viCn vi phm có quyn trInh bà' kin cüa
mInh vói to chirc cong doàn cap mInh tnr0'c kbi bOphiCu k' lut. To chrc cOng
doàn phái mO'i tp the, can bç, doàn viCn vi phm den trInh bay kiên; tiên hành
ngay trong cuc h9p xem xét, xi:r l k' 1u.t. Tru&ng hcip không tham dr cuôc hop
ducic thI phái báo cáo bang van bàn, trInh bay kiên v0'i dai din cüa tO chüc cOng
doàn xem xét k' lut và nhQng kiên do phái duçic bào cáo truóc hi nghj xem
xét, xü l' k lut. T'ru0'ng hçp tp thC, can b, doàn viCn cô tInh không lam bàn u.r
kiêm diem, không tir nhn hInh thiLrc k' 1ut, khOng tham dr h9p kiêm diem ma
không có 1 do chInh dáng hoc không có báo cáo xin phép bang van bàn thI to
chüc cOng doàn vn tiên hành xem xét, xr 12 k' lut.
Sau khi quy& djnh k luat, di din th chüc cOng doàn quyt djnh k' lut
thông báo hoc üy quyên cho cOng doãn cap di.rói thOng báo cho tp the, can b b
thi hành k lut biet rO l do de chap hành.
9. Khi xcm xét, x l k' 1ut tap th& can b vi pham, phãi can cr vào ni
dung, tInh chat, mirc d, tác hai, nguyen nhân vi phm, các tInh tiet tang nng hoäc
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giâm nh, thai d tip thu phé bInh vâ si.ra chüa, khc phc khuyt dim, vi phm;
miic tiéu, yéu c&u cüa vic thirc hin nhiêm vi cüa tp the, can b.
Trong xü 1 k' 1ut, phâi kt hçxp xem xét k& qua t1r phê bInh và phê bInh vói
kt qua kim tra, xác minh cüa to chc cong doàn dC bâo dam két 1un dan chü,
khách quan, trung thirc, day dü, chInh xác. Can lam rO nguyen nhân, phân bit sai
1.m, khuyt dim cüa can b cong doàn do trInh d, näng Fçrc ho.c dng c vi lçxi Ich
chung hay vi 1çi Ich cá nhán, cic hc ma cô lam trái; vi pham nhât thai hay có h
thng; dã di.rçc giáo diic, nhAc nh, ngän chn van lam trái; ' thi'rc t11 phé bInh và
phê bInh kern, không t1r giác nhn Iôi, không bôi hoân vt chat kjp thai hoc dê kCo
dâi; có hành vi di phó, gay khó khän, trâ ngi cho vic kiêm tra; phân bit ngui
khâi xufng, to chirc, quyêt djnh vi ngui bj x11i giIc, lôi kéo, dong tInh lam saL
10. Can b, doân viên cOng doàn vi pham và dâ bj ki 1ut dàng, k Iuât hánh
chInh, thI trong thi han 30 ngày lam vic ké t1r ngày cong bô quyêt djnh k5' lu.t v
Dâng, k' 1ut hành chmnh, phái xem xét, xr 1 k lut cong doàn nhung không
duçic cao hn hInh thurc dà k' 1ut dáng, kS' 1ut hành chInh.
11. Can b cong chirc, ngui lao dng trong các ca quan Cong doán vi pham
k 1ut thI ngoài vic xcm x&, k' 1u.t thco quy djnh cüa cong doàn con phái chiu
hInh thirc k' lut theo quy djnh cüa pháp 1u.t;
12. K' luãt cong doãn không thay th k' lut dáng, k' 1ut hành chInh hoc
vic xir 1 bang pháp lust và ngilçYc 1i. Khi can bô, doàn viên cong doan bj xir
k' luât thI trong thai han 15 ngày, to chirc cong doàn có th.m quyn có trách
nhim phãi thông bao bang van ban chotô chirc dáng, chInh quyn, chuyen mOn
dang quãn 1 can b, doàn viên do biêt dê to chüc dáng, chInh quyên, chuyên mon
xem xét x l k' 1ut cho dOng b, kjp th&i.
Diu 4. Các hInh thuc k luât
1. Di vai tp th ban chip hành, ban thi.thng vi, üy ban kim tra cOng doàn
các cap và các to chüc trong h thông cong doãn: Khien trách, cánh cáo, giãi tan.
2. D& vâi doàn viên cOng doàn: Khin trách, cành cáo, khai tr&.
3. D& vci can bô cOng doân: Khin trách, cánh cáo, cách chirc (các chIrc vu
cüa cOng doàn), khai tth.
Diu 5. Nhfrng tInh tit giãm nhç, tang nng mirc k 1ut
1. Nhung tru&ng hçTp vi phm có mt hoc mt s tInh tit sau duçcc xem xét
giám nbc mi.'rc k 1ut:
a) Chü dng báo cáo vi phm cüa mInh vâi to chirc, tr giác nhn khuy&
diem, vi phm truàc khi bj phát hin.
b) Chü dng báo cáo, cung cp thông tin, phán ánh dÀy dü, trung thrc v hãnh vi
vi phm dâ gay ra và nhung ngithi cüng vi phm.
c) Chü dng ch.m drt hành vi vi phm và tIch c1rc tham gia ngàn chn hâu qua
do hành vi vi phm gay ra; tr giác bOi thu&ng thit hai, khäc phc hu qua do mInh
gay ra.
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d) Vi phm do nguyen nhãn khách quan hoc do bj ép buc ma vi phm.
d) Co hoàn cãnh khó khän dãc biêt.
e) Dâ có thành tIch xut sc trong phong trào CNVC LD, hot dng cong
doàn và dã duçic khen thuàng.
2. Nhüng trix&ng hçp vi phm có mt hoc mt so tInh tiêt sau phái xem xét
tang nng mt'ic k' luat:
a) Dã d.rçic th chirc, cá nhân có thm quyn giáo dic, nhc nhâ ma không
si.ra chtra.
b) Không tir giác kim dim, nhan khuy& dim, vi phtm cüa mInh ma con
quanh co, che giâu.
c) Bao che cho ngu&i cüng vi phm; trü d.p, trã thu ngui du tranh, t cáo
vi phm hoc ngiläi cung cap chtng cr vi phm.
d) Cung cp thông tin, báo cáo sai sir that; ngãn can ngithi khác cung c
ching cir vi phm; tiêu hu chrng cir, 1p ho so, chirng cir giã.
d) Di phó, can trâ, gay khó khän, tth ngi cho qua trInh kim tra, giám sat,
xác minh, thu thp chrng cir vi phm.
e) Vi phm do lçii ding tmnh trng khn cp, thiên tai, thrc hin chmnh sách xA hi.
g) Vi phm gay thit hi v vat cht phãi bi hoàn nhung không bi hoàn,
không khäc phic hau qua.
h) Vi phm nhiu lAn, có h thng, tái phm; bj xu l k' luat nhiu lAn.
i) Vi phm có to chic; là ngi to chic, chü muu, kh&i xung hành vi vi pham.
k) Ep buc, van dng, th chic cho ngui khác cüng vi phm.
1) Ep buc, to diu kin cho nguäi khác to tài lieu, h so, chirng cr gia,
che giâu, tiêu hu chirng cr, ho so, tài lieu.
Diu 6. Các trLrong hçp chira xem xét, xw I k ut và không xtr 1 k 1ut
1. Tnrng hçip can b, doàn viên vi phm chua xem xét xi 1 k luât:
a) Dang trong th&i gian mang thai, nghi thai san, dang nuôi con nhO duâi 12
tháng tuOi.
b) Dang mc bnh him nghèo ho.c t.m th&i dang mAt khá näng nhân thirc,
bj ôm nng dieu trj ni trü ti bnh vin ducic cci quan y tê có thâm quyên theo quy
djnh cüa pháp luat (tir cap huyn trâ len) xác nhan.
c) Dang bj tm gitr, tm giam ch kt juan co quan có thAm quyn diu tra,
truy to, xét xir ye hành vi vi phm pháp luat.
2. Trix?ng hcip can b, doán viên vi phm không xem xét x1r l k' luat:
a) Dã qua diii.
b) Dâ kjp th&i báo cáo vâi cAp có thAm quyn khi cO can cü cho rAng
quy& djnh dO là trái pháp luat nhung không di.rçc xem xét giái quyêt hotc dã
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kin to rô sr không tan thành vi vic sai trái do nhixng vin phãi chip hânh và
dâ duac bâo luu kiên.
c) Truâc khi si.r vic xãy ra dä chii dngbáo cáo cho lânh do, nghiêm tic
vâ thành khân nhân khuyêt diem, tIch circ phôi hgp vâi dan vj trong viêc khäc
phic hu qua.
d) Dugc cp có thâm quyên xác nhn vi pham trong tInh th bt khâ
kháng khi thi hành nhim via, cong vli.
d) Mt nãng lirc hành vi dan sir.
Diu 7. Thôi hiu, thôi hn xtr 1 k 1ut
1. Thii hiu xà 1 k 1ut cüa cOng doàn áp diing theo quy djnh cüa pháp
Iuât hiên hành.
2. Thôi han x 1 k' 1u.t không qua 90 ngày; trixOng hçp v vic có tInh ti&
phirc tp can co th&i gian kiêm tra dé xác minh lam rô them thI thai han x1r 1 k
1ut có the kéo dái nhtrng không qua 150 ngày.
3. Không tinh vào th?yi han xi:r 1 k' 1ut di vâi các tnrng hqp quy dinh tai
Diu 6 Quy dnh nay; thi gian diêu tra, truytô, xét xir (nêu có); thôi gian thrc
hin khiu nai ho.c kh&i kin t?i tOa an ye quyêt djnh xr 1 k luât.
4. Trtrng hp thuc thâm quyên xfr 1 k) 1ut cUa Ban Chp hãnh Tng
Lien doân, nêu qua thai hanneu trên thI vic xem xét xr 1 k 1ut duqc tin hành
tai k' h9p Ban Chap hành Tong Lien doàn gân nhât.
5. Sau 12 tháng, k tir ngây có quyt djnh k' 1ut ho.c quyt dinb giài quyt
khiu nai k lut, nêu can bO, doân vien không tái phm hoc không có vi phm mói
dn mirc phâi xir 1 k' 1ut thI quyêt djnh kS' lu.t duong nhiên châm dirt hiêu luc.
Chtro'ng II
THAM QUYEN VA TRINH TV', THU TVC XI L K LUAT
Muc 1
THAM QUYEN KU' L K LUST vA DE NGHI XTJ' L K' LU1T
Diu 8. Thm quyn d nghj xfr 1 k 1ut
1. Can b cong doàn các cap (tir ca s tr& len) vi pham k' luat sinh boat
thuc tO chic cong doàn cap nào thI cOng doàn cap do xem xét, kiêm dim, bO
phiu d nghj k' lut báo cáo len cong doàn cap trên trirc tiêp. Cong doàn cp
duâi trrc tip cüa cap có thâm quyCn k' 1ut tiên hành xem xét, tong hçip báo
cáo, d nghj cap có thâm quyCn xem xét xi.r l k 1ut.
2. Can b cOng doàn ca s thành viên, cong doán b phn, th cOng doàn
hoäc doàn vien cOng doàn vi phm k 1ut do cOng doàn ca sO' thành viên, cOng
doán b phn hoc to cOng doàn xét dê nghj xii 1 k' 1ut.
3. Tp th ban thuO'ng vi, üy ban kim tra cong doàn cp nào vi pham kS'
1ut thI ban chap hánh cap do xét d nghj x1r 1 k' 1ut.
6

4. Di vOi t.p th Doàn Chü tjch, tp th tJy ban Kim tra Tng Lien
doàn, Uy viên Ban Chap hành, Uy viên Uy ban Kiêm tra Tong Lien doàn thI do
Doàn Chü tjch Tong Lien doàn xét dê nghj xr 1 k' 1ut.
Diu 9. Thâm quyn xii' I k 1ut cüa Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam
1. Ban Ch.p hành TI'ng Lien doàn xr 1 k' lut di vói:
a) Tp th Doàn Chü tjch, tp th tJy ban Kim tra Tng Lien doàn;
b) Uy viên Ban ChAp hành Tng Lien doàn, Uy viên Uy ban Kim tra
Tong Lien doàn;
c) Tp th ban chAp hành Lien doàn Lao dng tinh, thành ph& cOng doàn
ngành trung l.rang, cOng doàn Tong cong ty trrc thuc Tong Lien doàn.
2. Doàn Chü tjch Tng Lien doàn xir l k lut di v6i:
a) Chü tjch Lien doàn Lao dng tinh, thânh ph& COng doàn ngành trung
irong, Cong doàn Tong Cong ty trrc thuc Tong Lien doàn không phài là üy
viên Ban Chap hành Tong Lien doàn;
b) Tp th ban thithng vij, tp th üy ban kim tra Lien doàn Lao dông
tinh, thành phô, cOng doàn ngành trung ucing, cong doàn Tong cOng ty trirc
thuc Tong Lien doàn.
c) Nguyen Uy viên Ban ChAp hành Tng Lien doàn, liJy viên Doàn Chü
tjch, Uy viên Uy ban KiCm tra Tong Lien doàn dã chuyên cong tác, nghi vic
hoc nghi him.
3. Thi.thng tr1rc Doàn Chü tjch Tng Lien doàn xr l k' 1ut di vâi:
a) Phó chü tjch, üy viên ban thithng vii Lien doàn Lao dng tinh, thành
phô, cOng doàn ngành trung ung, cong doàn Tong cOng ty trirc thuc Tong
Lien doàn.
b) Nguyen Chü tjch, Phó Chü tjch Lien doàn Lao dng tinh, thành ph,
cOng doàn ngành trung lxcing, cong doàn TOng cong ty trrc thuc Tong Lien
doàn không phâi là üy viên Ban Chap hành Tong Lien doàn dâ chuyén cOng tác,
nghi vic hoc nghi huu.
4. (Jy ban Kim tra Tng Lien doàn xr 1 k lut dM vi:
Uy viên ban chAp hành, üy viên üy ban kim tra Lien doàn Lao dng tinh,
thành phO, cOng doàn ngành trung uong, cOng doàn Tong cOng ty trrc thuôc
Tong Lien doàn;
Diu 10. ThAm quyn xw 1 k' 14t cüa Lien doàn Lao dng tinh, thành
phô, cong doàn ngành tnung irong, cong doàn Tong cOng ty trtrc thuc Tng
Lien doàn
1. Ban ChAp hành Lien doàn Lao dng tinh, thãnh ph, cOng doàn ngành trung
ixong, cOng don Tong cOng ty ti-crc thuc Tông Lien doàn xr l k luat dôi vài:

a) Tp th ban chAp hành cOng doàn cAp tren trcrc tip cci s;
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b) Tp th ban chip hành cong doàn ca s trirc thuc.
2. Ban thixông vii Lien doàn Lao dng tinh, thành ph& cong doân ngãnh trung
uang, cong doàn Tong cong ty trirc thuQc Tong Lien doàn xr l k' lut dôi vâi:
a) Chü tjch, phó chü tjch cOng doàn cp trên trVc tip Ca sâ và cong doàn
ca s trirc thuc không phài là üy viên ban chap hành Lien doan Lao dng tinh,
thành ph& cOng doàn ngânh trung uang, cOng doàn Tong cong ty trirc thuc
Tong Lien doàn;
b) Tp th ban thi.thng vii, tp th üy ban kim tra cOng doàn cp trén truc
tiêp ca s& và cong doàn ca sO' trirc thuOc;
c) Uy viên ban thuOng vi cOng ctoàn c.p trên trirc tip ca sO' và cong doan
cci sO' truc thuôc.
d) Nguyen üy viên ban chip hành, Oy viên ban thuängvu, üy vien üy ban
kiém tra cong doàn, trithng, phó ban; nguyen tru&ng, phó và kê toán tru&ng dan vi
trçrc thuc; nguyen ChO tjch, Phó Chü tjch cong doàn cap trên trrc tiép ca sO'
khôngphâi là üy viên ban chap hành cong doàn cap mInh dã chuyên cong tác, nghi
viéc hoc nghi hixu.
3. Uy ban kim tra Lien doàn Lao dng tinh, thành ph, cong doàn ngành trung
uong, cOng doàn Tong cong ty tnrc thuc Tong Lien doàn xir 1 k' lut di vói:
Uy viên ban chip hành, Oy viên Oy ban kim tra cong doàn cp trên trrc tip
ca sO' và cOng doàn ca sO' trirc thuc;
Diu 11. Thrn quyn xfr1 k 1ut cüa Cong doàn cp trên trrc tip
sO'
1. Ban chap hành cong doàn cp trên trirc tip ca sO' xi:r l k Iut di vO'i:
T.p th ban chp hânh cong doàn ca sO'.
2. Ban thuO'ng vçi cOng doàn cap trén trtrc tiêp co sO' xi.r I k' lut di vâi:
a) Chü tjch, phó chü tjch Cong doàn ca sO' khOng phài là üy viên ban chip
hành cong doàn cap trên trirc tiêp ca sO';
b) Tp th ban thixOng vii, tp th üy ban kim tra cOng doàn ca sO';
c) Uy viên ban chap hành, üy viên ban thithng viii, üy viên üy ban kim tra
cOng doàn ca sO'.
d) Nguyen üy viên ban chp hành, Oy viên ban thithng vii, üy viên üy ban
kiêm tra cong doàn; nguyen ChO tjch, PhO Chü tjch cong doàn ca sO' không phãi
là üy viên ban chap hành cOng doàn cap mInh dã chuyên cong tác, nghi viêc hoàc
nghi hum
Diu 12. Thm quyn xfr I k 1ut ella cong doàn co sO'
1.Ban chap hành cong doãn ca si xir l k 1ut d6i vO'i:
T.p th ban chp hành, tp th ban thtrông v1i cong doãn ca sO' thãnh viên, cong
doàn b phn.
2. Ban thuO'ng v1i cong doàn ca sO' xO' l k 1ut di vó'i:
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a) Can b cong doãn co s& thành viên, cOng doãn b phn, to cOng doàn, doàn
viên cOng doãn.
b) Nguyen üy viên ban chip hành, üy viCn ban thiz&ng vii, üy viên üy ban
kiêm tra cong doân co s&; nguyen can b cOng doàn Co s thành vien, cOng doàn
b phn, tO cOng doàn dâ chuyn cOng tác, nghi vic hoc nghi huu.
Mic 2
TRINH TIJ, THU TVC xTY L'? K'? LUiT
A

9

,

9

A

Dieu 13. Trinh ty, thu tiic xtr ly ky Iut doi voi doan vien hoic can bç
cong doàn co' s& thành viên, cong doàn b phn, can b tO cong doàn vi phm
Btthc 1: Hithng d.n kim dim
A

t

A

- T cOng doân, cOng doàn b phn hoc cOng doàn co s thành viên hurng
dn viêt kiêm diem.
- Diii tuçmg vi phm vit kim dim, tt nhn hInh thrc kr 1ut.
Bi.râc 2: T chirc kim dim vâ d nghj xü 1 k' 1ut
- T cOng doàn, cong doàn b phn hoc cOng doàn co sâ thânh viên h9p
kiêm dim, dôi tuqng vi phm trInh bay kiêm diem, hi nghj gop kiên, kêt 1un,
lien hành bó phiêu dé nghj k' 1ut và báo cáo (kern theo Ti trInh và ho so) g1ri ban
thuäng viii cong doàn co sâ xem xét.
- Uy ban kim tra giüp ban thng vii CDCS nghiên cü'u, tham miru, d xut
(noi không có üy ban kiêrn tra thI dông chI üy viên ban chap hành lam nhim v
kim tra tham mixu, dê xuât).
Buc 3: Tin hành xir 1' k' luât và luu h so
- Ban thuing vii CDCS h9p thâo 1un xem xét và tin hành bó phiu k' lust
- Nguôi có thm quyn thay mt cong doàn CO SO k ban hành quyt djnh k lut.
- Lmi h so k' lut t?i van phông CDCS.
BrOc 4: Thi hành k' 1ut
- T chi,rc h9p cOng b quyt djnh k lut ti cong doàn noi có d& tugng vi phm.
- D& tuqng vi phm nu không dng thI có quyn khiu nai theo quy djnh.
- Quyt djnh k lut có hiu hrc sau khi duqc cOng b vàdixçic xóa k' luât
sau 1 nàm, tInh tir ngây cOng bô quyêt djnh k' lut ho.c quyêt djnh giãi quyêt
khiu ni kS' luât.
Diu 14. TrInh tir, thu tic xtr 1 k 1ut di vó'i tp th cong doàn, can
b cong doàn các cp vi phm (trir can b quy djnh ti diu 13 nêu trên)
BuOc 1: HuOng dn kim dim
- Ban thi.thng vii hoc üy ban kim tra cOng doán noi có di tixçing vi phm
huàng dn viêt kiêm diem.
- Di tuçing vi phm vit kim dim, ti,r nhn hmnh thirc k 1ut.
BuOc 2: T chirc kim dim vá d nghj xO 1 k' 1ut
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- Tp th ban chip hành, ban thtthng vl cong doàn noi di tuçYng vi phm
hçp kiêm diem, bô phiêu dê nghj k 1ut và báo cáo cong doàn cap trên trrc tiêp
xem xét.
- Üy ban kim tra giüp Ban thithng vii cong doàn cp dixäi cüa trrc tip cüa
cAp có thAm quyn nghiên ci'ru, tham mini, dé xuât (ncii khOng có üy ban kiêm tra
thI dng chI üy viên ban chAp hành lam nhim vi.1 kiêm tra tham mini, dê xuât).
- Ban thu&ng vii cong doàn cap diiâi trrc tip cüa cAp có thAm quyn k' 1ut
tin hành xem xét, tng hçp báo cáo (kern theo Th trInh và ho sci) dé nghi cap có
thâm quyên xem xét xi 1 k 1ut.
Buâc 3: Tin hành xir l2 kS' luât và luu ho so
- Uy ban kim tra gi1p Ban thithng v11 cong doàn cAp có thAm quyn nghiên
ciru, tham mini, dê xuât.
- COng doàn cap có thâm quyên hçp thâo lu.n, xem xét và tin hành bO
phiêu k9 lut.
- Ngui có thâm quyên thay mt cong cloân k9 ban hành quyt djnh k9 luât.
- Liiu h so k9 luat ti i:iy ban kiém tra cong doàn noi xü 19 k9 luât
Bjthc 4: Thi hành k9 1ut
- T chi'rc hçp cOng b quy& djnh k9 lust ti cong doàn noi có d& thong vi phm.
- Di ti.rçmg vi phm nêu không dông 9 thI có quyên khiu nai theo quy dinh.
- Quyt djnh k9 1ut Co hiu hrc sau khi thrgc cong b và duçic xóa k9 1ut
sau I nàm, tInh tr ngãy cOng bô quyCt djnh k9 lu@ hoc quyêt djnh giâi quy&
khieu nai k9 luât.
A
Dieu 15. Ho so xtr ly ky 1ut
Bàn tir kiém diem, trIch ngang so yu 19 ljch cüa tp th& cá nhân vi phm,
biên bàn cuc hçp kiêm diem, biCn bàn kiêm phiêu kS' 1ut, báo cáo, t?Y trInh dê
nghj xü 19 k9 lut vâ các tài 1iu khác có lien quan. Ho so ducic giao van phOng
üy ban kiêm tra cong doàn cap quyêt djnhk9 lut kru gi1, nêu không có van
phOng üy ban kiêm tra thI cOng doàn cüng cap hxu giu.
Diu 16. Khiu nLi
To chirc, tp the ban chap hành, ban thithng vi, üy ban kim tra, can bô,
doàn viên b xir 19 k9 1ut có quyCn khiCu nai dôi vâi quyêt djnh k9 luat theo
quy djnh, nhixng khi chua dtrcrc tO chirc cOng doán có thâm quyên giái quy& thI
vn phài chap hành nghiêm quyêt djnh k9 1ut dã cOng bô.
Khiu nai thuc thAm quyên xü 19 k9 1ut cüa cAp nào thI cAp do giái
quyêt Ian dâu. Doàn Chü tjch Tong Lien doàn là cap giái quyét khiêu ni cui
cüng thuc thâm quyên cüaDoàn Chü tjch và Thu&ng trrc Doàn Chü tjch Tong
Lien doàn. Trithng hgp khiêu ni thuc thâm quyên xir 19 k9 lut cüa Ban ChAp
hành Tong Lien doàn thI Ban Chap hành TOng Lien doàn là cap giâi quy& khiu
nai cuOi cüng.
P

A
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Thñ hiu khiu nai 1n du là 15 ngày k tr ngày nhn thxçic quyt djnh
k' lut; thii hiu khieu ni lan hai là 10 ngày ké ti.r ngày nh.n thxçic quyêt djnh
giãi quyêt khiêu ni lan dau.
Trong thi hn 10 ngày, k tr ngày nhn ducic khiu ni thuc thm
quyên, to chi.'rc cOng doàn phãi thii 1 giãi quyêt và thông báo bang van bàn cho
to chüc, cá nhân khiêu ni, co quan, to chüc, Ca nhân chuyên khiêu n.i biêt,
tnthng hçip không th 1 giái quyêt thI phài nêu rO 1 do.
Thii hn giãi quy& khiu nai không qua 30 ngày k t1r ngày th l; di
vi trithng hcp phirc tp thI thôi hn giâi quyêt khiêu nai có the kéo dài hon
nhi.rng không qua 45 ngày ké t1r ngày thii l.
Chiro'ng III
NQI DUNG VI PHiM VA AP DUNG HINH THtC Kc' LUIT
Myc 1
NQI DUNG VI PHJM vA AP DVNG HTNH THUC K LUT
DOI vOi CAN BQ CONG DOAN
A

•

A

.

A

A
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Dieu 17. Vi phtm nguyen tac tp trung dan chu va khong thirc hiçn cac
chü trirong, ngh quyt cüa cp trên
A

A

1. Can b vi phm mt trong các trung hcp sau gay hu qua It nghiêm
trpng thI k' 1ut bang hInh thirc khiën trách:
a) Thiu trách nhim trong vic chap hành chü tnrang, nghj quyt cüa Dãng,
chInh sách, pháp lut cüa Nba ntr&c, chi thj, quyêt djnh, quy djnh, quy ché, kêt luân
cüa Cong doàn.
b) KIch dng, xüi giic, mua chuc, lôi kéo, cu0ng ép nguñ khác tham gia
các hot dng gay mat dan chü, mat doàn kêt ni b.
c) Bj xüi gic, lôi kéo vào nhQng vic lam trái nguyen thc t chirc và hoat
dng cüa Cong doàn, cüa Dàng; vi phm quy chê dan chü, quy chê lam viêc, cac
quy djnh cUa co quan, to chixc, don vj ncii cong tác.
d) Không thrc hin các chü tnrang, nghj quy&, kt 1u.n, chi thi, quy dinh,
ke hoch... Cüa cong doàn Cap trên.
d) K báo cáo hoc cung cap các s lieu không chInh xac, trung thuc.
2. Trixng hçp dã bj x1r 1 k' 1ut theo quy djnh ti khoán 1 Diu nay ma tái
phm hoc vi pham Ian dâu gay hau qua nghiêm tr9ng hoc vi phm mt trong cac
tru&ng hçp sau thI k luat bang hinh thrc cânh cáo hoc each chirc:
a) Lgi diving chirc vii, quytn hn d phü quyt kin cüa da s thành viên
khi thông qua nghj quyêt, chi thj, quyet djnh, quy djnh, quy ché, kêt luân thuôc
thâm quyên cüa tp the.
b) Tham gia ho.c xüi gi11c, crOng ép nguêd khác tham gia các hoat dng be
phái, chia rê, cic b gay mat doàn két ni b.
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c) Lüa di cp trên, c tInh báo cáo sai, xuyên tac sir th.t; che giu khuyt
dim, vi phm cüa bàn than, cüa ngixi khác hoc cüa to chrc; tao thành tIch giá; ca
hi, ken c'ra, dc doán, chuyên quyCn.
3. Trueing hçp vi phm quy djnh tai khoãn 1, khoãn 2 Diu nay gay hu qua
rt nghiêm tr9ng hoc vi pham mt trong các trithng hcip sau thI k' 1ut bang hInh
thirc khai tth:
a) Co hành vi chng 1i cac chü trirong, nghj quyt cüa Dàng và chInh sách, pháp
luât cüa Nha nuóc, chi thi, quyêt djnh, quy djnh, quy chê, kêt 1un cüa Cong doãn.
b) Lqi diing quyn dan chü d th chirc, lôi be, kéo cánh, lçii ich nhóm hoc
lqi Ich cic b gay mat doàn kêt trong to ch'trc, Ca quan, dan vj noi mInh sinh hot,
cong tác.
c) De d9a trâ thi, trü dp ngui chAt vAn, gop ', phê bInh, M cáo mInh du&i
moi hInh thüc.
d) T chi:rc hoc thuô nguYi khac trâ thu ngi.thi phê bInh, t cáo ca quan, don
vj, Ca nhãn mInh hoc ngithi cung cap thông tin, tài 1iu, chüng ctr lien quan dn vi
phm cüa co quan, don vj, cá nhãn mInh.
Diu 18. Vi phm các quy djnh v bAu cfr
1. Can b vi pham mt trong các tnthng hp sau gay hu qua It nghiém
tr9ng thI kS' luat bang hInh thüc khiên trách:
a) Di.rçc phân cong nhim vJ1 trong th chu'c, thrc hin bAu cü nhxng thiu
trách nhim trong kiêm tra, thâm djnh, xem xét ho so xin üng Cu dn dn sai sot
trong qua trInh bâu cu.
b) ThIIC hin không ding, khOng dAy dU quy trInh, thu tc v bAu cr dn dn
sai sot trong qua trInh bâu c1r.
c) C 2 khOng thrc hin các quyn vá nghia v1 Cüa mInh v bAu cCr theo quy
djnh, có hành vi lam mat an ninh trt tir fbi bâu Cu.
d) Lçii diing chüc v11, quyn hn hoc ánh hr&ng cüa nguñ có chüc v,
quyên han tác dng, gay áp h1c den các cá nhân, to chirc có thâm quyn d d cir
ngl.ryi than cüa mInh vào các chirc danh lânh do cüa tO chirc cOng doàn, t chüc
dàng, nhà ni.rc.
2. Tnr&ng hqp dã bj xu 1 k lut theo quy djnh tai khoãn 1 Diu nay ma tái
phm hoc vi phm lan dâu gay hu qua nghiêm tr9ng hoc vi phm mt trong các
tmng hcip sau thI k' lut bng hInh thuc cânh cáo hoac cách chrc:
a) T chirc lirc lucmg, phe nhóm, dông hQ, civic b d 4n dng ngr?ii tir 1rng
cu, nhan dê cr va dé cà vão các chuc danh cua Cong doàn.
b) Co trách nhim thAm djnh, xét duyt nhân si,r, nhung dim ngi.thi không du diu
kin, tiêu chuân dê bau, bO nhim vào các chuc danh lath dao.
c) KhOng trung thrc trong vic kirn phiu, cong b kt qua bAu cu; có hành
vi gian dôi trong thirc hin các quy djnh ye bâu cu, bô nhim.
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d) Co hânh vi mua chuc, xiii giic, cuing ép ngtxäi khác ho.c vn dông bu
cr trái quy djnh; can trâ, de doa ngithi khác thrc hin quyên 1rng ccr, dé cir hoc
bâu cr theo quy djnh.
d) Không trung thirc trong vic kê khai hoc thãm djnh ho sa, 1 ljch cüa
nguäi üng cr theo quy djnh ye bâu cir.
3. Tnr&ng hp vi phm quy djnh tai khoãn 1, khoàn 2 Diu nay gay h.0 qua
rat nghiêm tr9ng hoc vi phm mt trong các trung hp sau thI k' lut bang hInh
thüc khai tth:
a) To chüc thirc hin vic giá mao giy t&, gian ln phiu bu ho.c dung các
thu doan khác dé lam sai 1ch kêt qua bâu cir.
b) Co hành vi, vic lam phá hoi cuc b.0 ci'r.
Diu 19. Vi phm trong cong tác to chfrc, can b
1. Can b vi phm mt trong các tru&ng hqp sau gay hu qua It nghiêm
tr9ng thI k5' lut bang hInh thirc khiên trách:
a) VI dng co cá nhân ma diu dng, cho thôi vic, cho thôi giü chirc vi,
min nhim, k' luat, giãi quyêt ché d, chInh sách không dung quy dinh.
b) Can thip, tác dng den to chtrc, cá nhân có thm quyn d ban than
hoc nguäi khác diiçic bô nhim, dé cCr, irng cr, di h9c, thi nâng ngach, di rnthc
ngoài trái quy djnh; nh&, thuê ngthi khác hoc nh.n và thrc hin thi thuê, thi ho,
h9c h, h9c thuê.
c) Chi dao hoc yêu cu dê bat, bô nhim ngu&i Co vi phm, chua ht thi hiêu
bj k' lut hoc dang là dôi tuçlng diêu tra, thanh tra, kiêm tra có dâu hiêu vi pham
nhixng chua ducic két lun.
d) Thixc hin không dung nguyen täc, thu tiic, quy trInh v cong tác can bo;
không chip hàrih quy djnh ye cong tác can b; lam sai lch hoc tir sira chüa tài
Iiu, ho so dâng viCn, can b, cOng chüc, viên chi'rc, nguôi lao dng; nhn xét,
dánh giá can b không có can cr, thiêu trung thiic, không khách quan.
d) C
không chp hành quyt djnh diu dng, luân chuyn, phân cong
cong tác, nghi chC d, chuyCn sinh boat theo quy djnh; không chap hành quyt dinh
k' lutt dôi v&i mInh khi dixçc to chuc cOng doàn có thâm quyên cOng b và trao
quyêt djnh.
e) Chi dao hoc thrc hin tuyén dung, cho thi nãng ngch, di h9c, d bat, b
thim, b nhim lai ngtthi than (bô, mc, vq, chOng), con, cháu, anh, chj, em ruôt cüa
cà ben vq và chng) không dung quy hoch, không dü tiêu chuân, diu kin.
g) Chi dao hoc thirc hin vic tuyn ding, tiêp nhn, b trI cong tác, b
nhim, b nhim li, luan chuyên, diêu dng, nâng ngch, khen thu&ng, k' luQtt
không dung nguyen tàc, quy trInh, quy djnh; quy hoach, dào tao, ci.'r ngu1i di cong
tác nuâc ngoài không dü tiêu chuân, diêu kin.
h) Gay mt doàn k& trong co quan, to chuc, don vj.
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i) Vi phm quy djnh cüa pháp 1ut ye phông, chông tham nhüng; vi pham
quy djnh v thirc hin tiêt kim, chông lang phi; k' 1ut lao dng; bInh däng gioi;
hon nhân và gia dInh; dan so vá kê hoach hóa gia dInh; phông, chông t nan xà hi
vâ các quy djnh khác cüa pháp lut lien quan den cong tác.
2. Tmng hçp da bj xü 1 k' lut theo quy djnh t?i khoan 1 Diu nay ma tái
pham hoc vi phm lan dâu gay hu qua nghiêm trpng hoc vi pham mt trong các
tnr&ng hçp sau thI k 1ut bang hInh thrc cãnh cáo hoc each chirc:
a) Chi dao hoc thiic hin vic tuyn ding, b trI, sp xp váo lam viêc tai
c quan, don vj, tO chirc mInh nhing ngl.r&i ma pháp lut nghiêm cam.
b) Lçi diing các quy dinh v luân chuyn, djnh k' chuyn di vj tn cOng tác
dôi vói can b, cong chirc, viên chirc dê lam trái quy djnh hoc trü dâp can bô.
c) Bao che cho can b, cOng chirc, viên chirc dang bj diu tra, thanh tra,
kiêm tra, bj xem xét k' lu.t.
d) Thiu trách nhim hoc vi dng co Ca nhân ma quyt djnh b nhiêm can
b khOng dung tiéu chuân, diêu kin hoc quyêt djnh k' lut oan sai doi vOi can
b, doàn viên, cong churc, viên chirc, nglräi lao &ng.
d) Lçri diing vj tn cong tác, c 2 lam trái pháp lut vâi muc dIch vu Ii.
e) Sà diing giy t, vAn b&ng, chü'ng chi không hçxp pháp d ducic tham gia
dào t?o, bôi duong, di.rccc dir thi nâng ngch, duçic bô nhim chüc vi, 1rng cir.
g) Bj pht tü cho huâng an treo hoc cái tao không giam gi.
3. Truàrng hçip vi pham quy djnh tai khoán 1, khoán 2 Diu nay gay hau qua
rat nghiêm trçng hoc vi pham mt trong các tru&ng hçp sau thI k' lust b.ng hInh
thüc khai trir:
a) Môi giOi, nhn Mi i trong tuyn diing, cir tuyn, d bat, M nhiêm,
M
nhim li, bô trI cOng tác hoc nâng ngach, khen thixâng, phong hoc ham, xét
phong tng danh hiu vinh dir trái quy djnh dôi vi can b, cong chi'rc, viên chüc.
b) Chay chirc, chy quyn, chy bang câp,chy khen thir&ng, chay tuôi, chay
luân chuyên, chay ti; mua chuç5c ngithi khác dé bàn than hoc ngtthi khác ducic d
bat, M nhiém, chuyên dôi vj trI cOng tác.
c) Lci di.ing chirc vi, quyn han, vj trI cOng tác d can thip mang tinh áp dt
vao vic tuyên ding, tiêp nhn, bô nhirn, bô trI, sAp xêp, diêu dông can bô.
d) Sfr ding giy ti không hçxp pháp d di.rcic thyn diing vào cci quan,
chrc, dan vj.
d) Nghin ma tüy (co xác nhn cüa cci quan y th có thm quyn).
e) Bj phat tü ma không &rçYc htthng an treo.
Diu 20. Vi phm trong hot dng kim tra, giám sat
1. Can b vi pham mt trong các trung hp sau gay hu qua It nghiem
trçng thI k lust bAng hInh thic khién trách:
a) Lam trái quy djnh trong cOng tác kim tra, giám sat.
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b) Tn hoän, 1n tránh hoc không cung cp van ban, tài 1iu, chi'rng cr, s
lieu theo yeu câu cüa to chirc kiêm tra, giam sat hoc dôi phó, can tr& vâi doàn
kiêm tra, giám sat duâi mci hInh thüc.
c) Không thirc hin, thrc hin không dy dü, kjp thai nghia vi, trách nhim
cüa rnInh dôi vãi kêt 1un hoc kiên nghj cüa doân kiêm tra, giám sat hoc cüa cap
có thâm quyên.
d) Kim tra, giám sat vlrqt qua phm vi, d& tuçing, nôi dung ghi trong quy&
djnh ma không duçc cap có thâm quyên cho phép.
d) Quyt djnh kim tra, giám sat vixçlt qua thAm quyn.
e) L di, bö qua các vi phm khuyt dim cüa tp th& Ca nhân bj kim tra
ma trong qua trInh kiêm tra dâ phát hin.
g) Bj Co quan, t chirc khác chi ra cac sai phm khuyt dim cüa don vj ma trirâc
do da duoc doàn kiêm tra cüa cong doàn kêt lun không có vi phm khuyêt diem.
2. Tnrmg hçip dâ bj xtr 1 k lut theo quy djnh ti khoãn 1 Di&u nay ma tái
phm hoc vi phm 1n dâu gay hu qua nghiêm trQng hoc vi pham mt trong các
tnrmg hçrp sau thI k' lut bang hInh thüc cãnh cáo hoc cách chrc:
a) Lcn dung vi tn cong tac can thiêp, ap dat viêc xây dung kê hoach, viêc tiên
hành kiêm Ira, giám sat, vic thc hin kiên nghj, quyêt djnh xfr 12 sau kiêm Ira.
b) L?i ding chirc vii, quyn hn trong kim tra d lam trái pháp lust; sách
nhiu, gay kho khan, phiCn ha cho dôi tucmg kiCm tra.
c) Can thip trái quy djnh cüa Dâng, pháp luat cüa Nba nu&c, cüa th chüc
cOng doân vào hoat dng kiêm tra.
d) Chim gi&, tiêu hu' tài 1iu, vt chirng, lam sai 1ch h so lien quan dn ni
dung kiêm ira.
d) Tit 1, cung cp thông tin, tài 1iu trái quy djnh v k hoch, ni dung
kiêm tra, giám sat khi chixa ducic cap có thâm quyên phé duyt ho.c ye ni dung
kêt luãn kiêm tra, giám sat khi chiza dirge nguai có thâm quyên k)2 duyt hay chira
dirçYc phép cong bô.
e) Phát hin hành vi vi phm trong hot dng kim tra dn mi.'rc phâi xü 1
ma không chi dao, quyêt djnh hoc không kiên nghj xr 1.
g) Giu gim, sira chcra chirng tir, si sách hoc thay di chimg Cu nhm di
phó vai các co quan kiêm tna.
3. Tnr&ng hgp vi phm quy djnh t?i khoán 1, khoãn 2 Diêu nay gay h.0 qua
rt nghiem trng hoc vi phm mt trong cac tru&ng hcxp sau thI k' lust bang hInh
thirc khai tri.r:
a) C k& 1un hoc tham mun kt lu.n sai sr that, quyt djnh xü 1 trái pháp
lut d bao che giam ti cho ngir&i khác trong hot dng kiêm tra, giám sat.
b) Chng dEi, can tr&, mua chuc, trá thü, trü dip, không ch, vu khng
ngix&i lam nhim vi kiém tra, ngithi cung cap thông tin, tài 1iu, chirng cu cho ho?t
dng kiêm tra, giám sat.
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c) C không ra quyt djnh kim tra khi phát hin có dAu hiu vi phm pháp
luat; kêt luan sai sr that; quyêt djnh, xCr 1 trái pháp luat; báo cáo sai sir that, bao che
cho co quan, don vj, to chc, cá nhân có hành vi vi phm pháp luat.
Diu 21. Vi phm v khi&i ni, t cáo và giãi quyt khiu ni, t cáo
i. Can bO vi phm mt trong các trir&ng hp sau gay hau qua It nghiem
trQng thI k' luat bang hInh thixc khiên trách:
a) Vit don t cáo giu ten, mao ten hoc cüng ngu&i khác tham gia vit, k2
ten trong cüng mt don to cáo ma ni dung don sai sr that.
b) Tham gia hoc bj ngithi khác xüi giic, kIch dng, curng ép tham gia
khiêu kin dông ngu?i gay mat trat Ur, an toàn xã hôi.
c) Ca nhân có trách nhiêm nhi.rng tit l hç ten, dja chi, but tIch cüa ngui t
cáo và nhtThg thông tin, tâi 1iu khác lam i danh tInh nguxi tO cao, nôi dung to
cáo; tiêt l các thông tin, tài Iiu, ching Cu cUa v11 vic cho to chIrc hoc Ca nhan
không có trách nhim biêt.
d) Thiu trách nhim, gay phin h, sách nhiu trong vic giâi quyt khiu
nai, to cáo hoc gay khó khän, nhQng nhiêu, can tth can b, doàn vien, ngi.thi lao
dông trong viêc thrc hin quyên to cáo, khiéu nai.
d) KhOng thirc hin hoc thirc hin không dy dü trách nhim bão ye ngi.thi
to cáo.
e) Không thirc hin các yêu
kin nghj cüa to chirc cong doàn có thm
quyên vâ cüa các Co quan, to chiic ye khiêu nai, to cáo nhng van dê thuc chüc trách,
nhiêm vii, quyên han duac giao.
2. Trithng hcp dâ bj xir 1 k luat theo quy djnh tai khoán 1 Diu nay ma tái
phm hoc vi pham Ian dâu gay hau qua nghiêm trong hoc vi phm mt trong các
tru&ng hqp sau thI k' luat bang hInh thic cánh cáo hoc cách chirc:
a) C
trI hoân hoc trn tránh trách nhim trong vic giái quyt t cáo,
khiêu a•
b) Lam sai 1ch h so viii vic trong qua trInh thm tra, xác minh, kt luân,
kiên nghj giái quyét to cáo, khiêu ai; báo cáo két qua kiêm tra, xác minh không
dung sir that.
c) KhOng chp hânh quyt djnh v giãi quyt khiu ai; kt 1u.n, quy& djnh
giâi quyêt to cáo cüa to chirc dãng, chuyên mOn, doàn the có thm quyên dâ giái
quyét dung nguyen tàc, trInh t, thu tiic và có hiu 1rc pháp luat.
d) Vu cáo, vu khng ngix&i dang lam nhim vv giái quyt khiu nai, t cáo
vào vic giâi quyêt khiêu ni, to cáo; tung tin sai sr that ye vic t cáo và giai
quyt to cáo.
d) Co hành vi de doa, trâ thü, trü dip, xüc phm ngu&i phát hin, báo cáo, to
giác, t cáo, cung cap thông tin, tái Iiu, chirng cü ye hành vi tham nhüng, tiêu cuc
hoc ngiiôi có trách nhim giâi quyêt khiêu nai, to cáo.
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e) T cáo mang tjnh bja dt, vu khng, dâ kIch có dicing xu, bôi nh9 thanh
danh, gay ton hi den danh dir, nhân phâm cüa ngthi khác.
3. Tru&ng hcip vi pham quy djnh ti khoán 1, khoàn 2 Eiu nay gâyhu qua
rat nghiêm tr9ng hoc vi phm mt trong các trix&ng hqp sau thI k' lust bang hInh
thirc khai trr:
a) T chtrc, ctrô'ng ép, kIch dng, x1i gi1ic, giüp strc, dit d, mua chuc, lôi kéo
nguYi khác khiêu ni, to cáo sai s,r that hoc gay áp lirc, dôi yêu sách hoc tp trung
dOng ngi.thi khiêu ni, tO cáo gay rOi an ninh, trt tir cOng cong.
b) Lci dicing vic khiu ni, t cáo d gay rM trt tr, gay thit hi cho co
quan, to chirc, cá nhân, dé chông Dâng, Nba rnthc, to chic cOng doàn; xuyen tac,
de doa, xüc ph.m nghiêm tr9ng den uy tin, danh dir cüa Co quan, to chirc, Ca nhân
Co trách nhim giãi quyêt.
Diu 22. Vi phm trong quail 1, sfr diing tài chInh, tài san; các 1oi qu5
xã hi do cong doàn quãn 1
1. Can b vi phm mt trong các trung hp sau gay hu qua It nghiêm
tr9ng thI k lust bang hInh thtc khién trách:
a) Vi pham nguyen tc quán 1 tài chInh, tài san cong doàn; igi dung vic lap
qu d xâm phm quyên và igi ich hqp pháp cüa cá nhan, to chüc và cong dông.
b) Thirc hin không dung quy djnh v luu trit và cOng khai h so, các chüng
tü, tâi lieu ye tãi san, tài chInh cong doàn; nghj quyCt, biên ban ye hot dng cüa
qu theo quy djnh.
c) Tip nhn, sir dung tin, tài san tài trq không dung mc dIch, nôi dung,
di tuçlng và theo yêu câu cUa nhà tái trg.
d) S diing tài san cOng trái pháp 1ut.
d) Báo cáo hoc cung cp các so lieu không chInh xác, trung thrc (k cã cac
so lieu trong các biêu phi hic kern theo báo cáo).
2. Trix&ng hçp dã bj x1r l k' 1u.t theo quy djnh ti khoân 1 Diu nay ma tái
phm hoc vi pham lan dâu gay hu qua nghiêm tr9ng hoc vi phm mt trong các
trung hqp sau thI k' 1u.t bang hInh thirc cánh cáo hoc cách chic:
a) Vi phm hot dng vn dng, quyCn gop, tài try; tip nhn tin, tâi san do
các t chirc, cá nhâri trong nuic và ngoái ntróc tâi trçl không theo dung ton chi muc
dich quy djnh ti diêu l, quy chê hot dng cüa qu5 vá quy djnh cüa pháp 1ut.
b) Lam giã chiing tu', khai khng hso hoc giu gim, khOng báo cáo, tiêu
hug' chirng cü', h so, tài 1iu de tric lcii; tây xoá tài lieu kê toán, chuyn nhuong,
cho thuê, cho mixçin giây phép thành 1p qu dtthi mçi hInh thuc.
c) Chi sai miic dIch, khOng dung Diu 1, quy ch hot dng dã duoc co
quan cong doàn hoc Nba nithc có thâm quyên cong nhn.
d) Vi phm các quy djnh cüa Nba nuàc, cüa COng doàn v quân 1 tài chInh,
cOng khai tài chInh cüa qu do cOng doàn quán 1.
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d) SCr diing tin qu quyên gop d cho vay, giri tit kim Iy lãi si'r dicing
hoäc dâu tii trái muc dIch.
3. Tnr&ng hçp vi phm quy djnh ti khoân 1, khoán 2 Diu nay gay hu
qua rt nghiêm trpng hoc vi phm mt trong các trung hqp sau thI k' 1ut
bang hInh thrc khai tth:
a) T chüc quãn 1 tài chInh, tâi san cong doàn sai quy djnh cüa Cong doãn,
pháp 1ut cüa Nhà nthc; to chirc vn dng tãi trçY không dáng quy djnh cüa Diêu 1,
quy chê hot dng.
b) Chi 40, ép buc cp ducii do mInh trirc tip ph trách thirc hin sai quy
4th dn den vi phm nguyen tàc tài chInh, pháp 1ut.
c) Lçii diing vic 1p qu5? d hot dng bt hçip pháp hoc Co hoat dng gay
phi.rang hi den lçii Ich cüa Nba nithc, cüa Cong doân.
Diu 23. Vi phm trong cong tác lãnh do, chi do, quãn 1, diu hành
1. Can b vi phm mt trong các tnrng hqp sau gay hu qua It nghiêm
trçng thI k' 1ut bang hInh thrc khiên trách:
a) Thiu trách nhim trong lãnh do, chi dao, t chrc thrc hin quy ch lam
vic, quy ché dan chü a cci sâ.
b) Không ph bin kjp thai, chi dao, t chi'rc thirc hin không dung hoc
không chi do, tO chi'rc thirc hin Diêu 1, nghj quyêt, chi thj, quy djnh, quyt dinh,
quy ché, kêt 1un cüa Cong doàn, cüa Dáng.
c) Thiu kim tra, don déc vic thrc hin nghj quyt, chi thj, quy dnh, quyt
djnh, quy chê, két 1un cüa Cong doân, cüa Dãng, chInh sách và pháp luât cüa Nba
nwcc dê cap di.ró thirc hin sai hoc quyêt djnh sai.
d) Giao nhim vii cho cp diiOi không rO v ni dung, thtyi gian thuc hién,
không dung näng 1irc, si truäng, không dting nhim vi,, quyên h?n cüa cp duai
din den cap dithi không thirc hin duqc nhim vi hoc vi pham.
d) Cp d.râi dã báo cáo, xin kin chi 4o nhung v.n d thuc thm quyn
nhi.rng không kip thai giãi quyêt theo quy djnh dê tInh trng dan, thi.r khiu kiên
vi.rqt cap phirc tap, kéo dài, ành hithng den két qua hoat dng cüa dan vj.
e) Không chi 4o, t chüc kim tra, don dc thirc hin vic ke khai tài san,
thu nhp thuc chirc trách, nhim vi di.rgc giao.
2. Trix&ng hcip vi phm dã bj x1r l k' 1u.t theo quy djnh t?i khoân 1 Diu
nay ma tái phm hoc vi phm lan dâu gay hu qua nghiêm tr9ng hoc vi pham
mt trong các trtthng hcrp sau thI k' 1ut bang hInh thirc cãnh cáo hoc cách chirc:
a) Thiu kim tra, giám sat, phát hin và ngän chn kjp thai nhQng hành vi vi
pham kS' 1ut cüa Dãng, pháp 1ut cüa Nhá nuOc, cüa Cong doân trong pham vi true
tip lânh dao, quan 1.
b) Chi dao thrc hin trái pháp 1ut hoe không rô, khOng nht quán, gay
th.t thoát, lang phi ngân sách Nba nuóc, tiên, tài san cüa Cong doân; tham muu,
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d xut gian dôi, hra cap có thm quyên ban hành hoc ban hành theo thm quyn
van bàn trái pháp 1ut.
c) Thiu trách nhim trong vic lãnh do, chi do, quàn 1 d dan vj xây ra
mat doàn kêt nghiêm trQng, vi phm pháp 1u.t, quy trInh, quy djnh cong tác, tham
nhüng, lang phi và các tiêu c1rc khác.
d) Ngtthi dirng dAu hoc cp phó cüa ngrnñ di'rng du ca quan, dan vj, ti chirc
báo cáo cap có thãm quyên sai sir that; không giãi quyêt kjp th&i nhtthg ton ti i dan vj,
ngành, 1mb vrc mInh ph trách dan den có nhiêu sai phm nghiêm trçng, mat doàn kêt
ni b hoc khieu ni, to cáo dOng ngu&i.
d) B trI b, mc, vq (chng), con, cháu, anh, chj, em rut (anh chj em vo,
chông) cüa mInh giQ chirc vii länh do, quán 1 và lam nhCthg cong vic trong co
quan, don vj, to cht'rc do mInh trrc tiêp phii trách trái quy djnh cüa cüa Dáng và Nba
rnthc, Cong doân.
e) D cp phó, ngrii di din hoc ngilâi dixcc mInh u quyn lam trái ch d,
chinh sách, pháp 1ut cüa Nba nu6c trong thirc hin nhim vi1, thrc thi cong vii.
3. Trr&ng hqp vi phm quy djnh t?i khoán 1, khoán 2 Diu nay gay hâu
qua rat nghiêm trQng hoc vi phm mt trong các tri.thng hgp sau thi kS' 1ut
bang hInh thic khai trir:
a) Bao che, tip tay cho hành vi vi pham nghiêm trçng cüa cAp ththi, dn dn
vi phm den mirc phái th l' bang pháp lust.
b) Ngithi di'rng dAu, cAp phó cüa ngui drng dAu Co quan, t chirc, don vj c
tlnh báo cáo sai sr that, che giâu tOi phrn, hành vi vi phm nghiêm trpng k luat
dãng, pháp lut cüa Nhà nuâc hoc che dâu tInh trng mat doàn kêt ni b kéo dài
a noi minh tr1rc tiêp phçi trách.
c) Trrc tiêp gay ra hoc do quan lieu, thiu trách nhim d ca quan, t chirc,
don vj do mInh trrc tiêp phi trách mat doàn ket nghiêm tr9ng.
d) Ng1xai drng dAu don vj kinh t& sir nghip cüa Cong doàn thiu trách
nhiêm hoàc cô lam trái các quy djnh dan den don vj san xuât, kinh doanh thua 1
kéo dài, vi phm pháp 1ut, gay thit hi nghiCm tr9ng den tiCn, tài san cüa NI-ia
rnzâc, Cong doàn, cüa tp the vâ cá nhan nguYi lao dng.
Diu 24. Vi phm trong thic hin chü'c trách, nhim vy duqc giao
1. Can b vi pham mt trong các tnr&ng hp sau gay hu qua It nghiêm
tr9ng thI kS' 1ut bang hInh thirc khiên trách:
a) Lam nhUng vic ãnh huâng xAu dn uy tin cüa t chirc Cong doàn.
b) Lçi ding, lam ding chi'rc vi, quyn han diigc giao trong thirc thi nhiêm
vii, cOng v hoc trôn tránh, thoái thác nhim vii duçic giao hoc vi phm ye quy
trInh cong tác, bö vj trI cOng tác trong qua trInh thrc hin nhim v.
c) Báo cáo khOng dung sir th.t (k cá các s lieu báo cáo khOng chInh xác).
d) Co trách nhim thng hqp báo cáo kt qua tài 1iu v minh bach tài san, thu
nhp ma thirc hin khOng dung, khOng day dü so vai quy djnh.
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2. Truông hçp vi phm quy djnh ti khon 1 Diu nay ma tái phm hoäc vi
phm Ian dâu gay h.0 qua nghiêm trçng hoc vi phm mt trong các truông hçp sau thI
k' Iu.t bang hInh thirc cánh cáo hoc cách chirc:
a) Duçc giao quãn 1 nh.rng có hành vi chim giü, cho thuê, cho mlx(yn tài
san, cho vay qu cüa Cong doàn, ca quan, dan vj, to chrc diiccc giao quán 1, sir
dicing trái quy djnh.
b) CCra quyn, hách djch, gay khó khãn, phin ha di v&i ca quan, t chirc,
dan vj, cá nhan trong khi giãi quyôt cong vic.
c) Sir diing trái phép thông tin, tài 1iu, tài san, phrong tin cüa ca quan,
chirc, dan vj.
3. Trtthng hqp vi phm quy dnh tai khoân 1, khoân 2 Diu nay gay hu
qua rat nghiem tr9ng hoc vi phm mt trong các tru&ng hçp sau thI k' Iut
bang hInh thüc khai tth:
a) Lçii diing chi'rc trách, nhiêrn vi duçyc giao tham mtxu, d xut v6i cp có
thâm .quyên ban hành các nghj quyêt, chi thj, quyét djnh, chInh sách, ché do sai
trái vi loi Ich nhóm hoàc Içii Ich cuc bô.
b) L?i ding ,danh nghia, phi.rang tin cci quan, tnj s& lam vic, ca sà san
xuât kinh doanh, to chirc mlnh cong tác hoc phii trách dê bao che, tiêp tay cho
hành vi buôn Iu, san xuât hang giã, buôn ban hang cam hoc hot dng có tInh
chat tê nan xã hôi.
c) Lçii ding quyn cong doàn d vi phm pháp lut, xâm phm loi Ich cüa
Nhà rnthc, quyên, Içii Ich h?p pháp cüa ca quan, to chüc, doanh nghip, cá nhân.
Muc 2
NQI DUNG VI PHiM VA AP DT)NG HINH TI-IflC K's' LUAT
DO! vOi DOAN VIEN CONG DOAN
A
A
A
Theu 25. NQI dung vi phm va hinh thirc xtr ly' ky Iut
•A
doi voi doan vien
1. Doàn viên vi phm mt trong các tni&ng hçip sau day thi bi xtr l k' luât
bang hInh thIrc khien trách:
a) Không chip hành và không thrc hin Diu I Cong doàn Vit Nam, nghi
quyet, quyêt djnh, quy djnh, kê hoch, chu'ang trInh cong tác... cüa cong doán các
cap gay h.0 qua It nghiêm tr9ng.
b) Không dr h9p 50% tr& len s kS' h9p cong doân trong môt nàm.
c) KhOng dóng doàn phi lien ti,ic 6 tháng ma không có l do chInE dáng.
2. Doân viên vi pham mt trong các tnrng hqp sau day thI bj xir 1 k luât
b.ng hInh thirc cánh cáo:
a) Da bj xir I k lut theo quy djnh t?i tiét a khoán 1 Diu nay ma tái phm
hoc vi phm In dâu gay hu qua nghiém tr9ng.
b) KhOng dr h9p 70% trâ len s k' hçp cong doàn trong mt näm.
c) Không dóng doán phi lien tiic 9 tháng ma không có 1 do chInh dáng.
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3. Doàn viên vi phm mt trong các tru&ng hqp sau day thI bj xi 1 k 1u.t
bang hInh thüc khai tth:
a) Dâ bj xir 1 k lut theo quy djnh tii tit a khoán 2 Diu nay ma tái phm
hoc vi phm lan dâu gay hu qua rat nghiêm tr9ng.
b) Không dir h9p 90% trâ len s kS' h9p cong doàn trong mt näm.
c) Không dóng doân phi lien tiic 12 tháng ma không có l do chInh dáng.
Mic 3

NOT DUNG VI PHAM VA AP DIJNG H1NH TI-IUC K LU2T
DOT vOi TO CHU'C, TP THE BAN CHAP HANH, BAN THU'ONG V1J,
UY BAN KIEM TRA CONG DOAN
Diu 26. Vi phim ye quan dim chInh trj, thr&ng 1i, chü trirong cüa
Bang, cüa Cong doàn
1. Vi phm mt trong các triing hçip sau gay hu qua It nghiem trçng thI k'
lut bang hInh thic khiên trách:
a) T chirc thirc hin sai các nghj quyt, chi thj, quy djnh gay thiêt hai v
quyên lçii vt chat, tinh than cüa to chüc, cá nhân.
b) Buông lông lânh dao, chi do dâu tranh chOng nhUng biu hin suy thoái v
lit ti.r&ng chInh trj, tir diên biên, tçr chuyên hóa dê can b trong to chüc vi pham.
2. Vi phm mt trong các tru&ng hcp sau day thI k' luQt bang hInh thi'rc
cánh cáo:
a) Vi phm 1n dâu nhu'ng trtrng hçxp quy djnh tai khoân 1 Diêu nay gay
hu qua nghiêm tr9ng hoc tái vi phm.
b) Không chip hành các nghj quyt, chi thj, quy djnh, lam tn hai dn su
doàn kêt ni b trong to chirc; ton hai den tâi chInh, tài san cüa t.p the, ca nhan,
ánh hithng den niêm tin và uy tin cüa to chxc Cong doan.
3. Vi phm mt trong các tnrông hcp sau day thi k lut bang hInh thirc giái thn:
a) Co chü trixong, nghj quyt hoc tO chixc hot dng chông 1i quan dim,
du&ng li, chü tnwng cüa Dãng, cüa Cong doàn; phü nhn vai trô lãnh do cüa
Dáng, cüa Cong doàn cap trên.
b) Ban hânh các nghj quyêt, chithj, quy djnh có ni dung xuyên t.c, hoäc
phü nhn Cwmg 1mb chInh trj, dung lôi, chü truong cüa Dãng, cüa Cong doàn.
Biu 27. Vi phim trong vic ban hành, t chu'c thic hin nghj quyt, chi
thj, quy ajnh cüa Bang, cüa Cong doàn và chInh sách, pháp 1ut cüa Nhà ntrrc
1. Vi phm mt trong các trtr&ng hçip sau gay hu qua It nghiém tr9ng thI k'
lut bang hInh thtrc khiên trách:
a) Không trin khai, to chrc thrc hin nghj quyêt, chi thj, quy djnh cüa
Dâng, chInh sách, pháp lut cüa Nba niiôc, cüa Cong doàn theo chi'rc nàng, nhiêm
vii hoc ban hanh nghj quyêt, chi thj, quy djnh trái nghj quyêt, chi thj, quy dinh cüa
Dâng, chInh sách, pháp lut cüa Nba nuc, cüa Cong doàn.
b) Buông lông lãnh d.o, quãn 1, khOng don dc, kim tra cp duâi tnrc tip
trin khai, t chirc thirc hin nghj quyêt, chi thj, quy djnh cüa Dáng, chInh sách,
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pháp 1ut cüa Nba nixâc, cüa Cong doãn d1n den không thirc hin, thirc hin không
dáng hoc có vi pham.
c) Dan vj, Ca quan, t chirc có vi phm trong vic t chüc thrc hiên nghi
quyt, chi thj, quy djnh cüa Dàng, chInh sách, pháp 1ut cüa Nhà rnz9c, cüa Cong
doân nhrng cô tInh che giâu không xir 1.
2. Vi phm lan dâu nhrng tnrông hcip quy djnh ti khoân 1 Dieu nay gay
hu qua nghiêm trçng hoc tái vi phm thI kS' 1u.t bang hInh thc cánh cáo.
3. Vi pham dc bit nghiêm tr9ng trong vic ban hành, t chIrc thrc hin
nghj 9uyêt cüa Dáng, chInh sách, pháp lust cüa Nba nuâc, cüa Cong doàn thI k'
lut bang hInh thirc giái tan.
Diu 28. Vi phm các nguyen tãc t chfrc và hot dng cüa Cong doàn
1. Vi pham mt trong các trung hp sau gay hu qua It nghiêm tr9ng thI k'
lut bang hInh thüc khiCn trách:
a) Thiu trách nhim trong vic ban hành hoc chi dao, t chirc thirc hiên
quy chê dan chii, quy chC lam vic cüa Cong doàn.
b) Không chp hành nghj quyt, chi thj, quy djnh cüa Cong doàn.
c) Nhiu ln không chap hành nghiêm nguyen täc tp th lãnh dao, cá nhân
phii trách hoc thiêu trách nhim dé cá nhân lçii dicing quyêt djnh thay tp the.
d) Không gilt vltng vai trô lãnh dao, dé ni b mat doàn kt kéo dài hoãc d
cho mt so It ngui lcii dung thao titng, dan den nhltng quyét djnh sai trái.
2. Vi phm Ian dAu nhltng tnthng hgp quy djnh ti khoân 1 Diu nay gay
hu qua nghiêm tr9ng hoc tái vi phm thI k' 1ut bang hInh thüc cánh cáo.
3. Vi phm mt trong các tnthng hcip sau thI kS' lut bang hInh thirc giái tan:
a) Không th chrc sinh hot cong doàn trong ba kS' lien tip ma không có i
do chInh dáng hoc cô chông 1i Diêu l, nghj quyêt, chi th, quy djnh cüa cOng
doân, cüa Dáng, chInh sách, pháp lut cüa Nhà nwxc.
b) Ni b chia rê, be phái kéo dâi, mt doàn kêt nghiém tr9ng, khOng con vai
trO và tác diing lãnh do dôi vvi dja phuang, ngành, dan vj.
f)iu 29. Vi phm trong cong tác t chfrc - can b
1. Vi phm mt trong các tnrng hp sau gay hu qua It nghiêm trong thI k
lust bang hInh thüc khiên trách:
a) Thiéu trách nhim trong tO chirc thrc hin các nghj quyt, chi thi, quy
djnh ye cong tác to chirc - can b.
b) Thiôu trách nhim dan den xem xét, quyêt djnh quy hoach, dào t?o, b
nhim, dê bat, khen thu&ng, luán chuyên, thrc hin ché d, chInh sách dôi vói can bô
không dung quy djnh; không thrc hin ding nguyen täc, quy Inh, thu tyc.
c) Thiu trách nhim trongchi do, to chrc giãi quyêt khiu nai, t cáo v
cong tác to chirc - can b thuc thâm quyên.
2. Vi pham mOt trong nhltng tnrng hcip sau thI k 1ut bng hInh thirc cãnh cáo:
a) Vi phm lAn dAu nh&ng tru&ng hp quy djnh tai khoãn 1 Diu nay gay
hu qua nghiêm tr9ng hoc tái vi pham.
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b) C
ban hành các nghj quyt, chi thj, quy djnh, hiiàng dn v cong tác th
chüc - can b trái nghj quyêt, chi thj, quy djnh cüa Dng, chInh sách, pháp 1ut cüa
Nhà nixàc, cüa Cong doàn và dê xây ra hu qua.
Diu 30. Vi phm các quy djnh v bu cfr
1. Vi phm mt trong các tnrng hp sau gay hu qua It nghiêm trçng thI k'
1ut bang hInh thic khiên trách:
a) Thiu trách nhim trong lãnh dao, chi dao, hu'âng dn ké khai h so irng
cr hoàc thâm dinh ho so l ljch, xác minh bàn kê khai tài san, thu nh.p cüa ngui
1mg clr, dn den vi phm trong qua trInh bâu
b) Chi do, th chlrc thirc hin không dung nguyen tic, quy trInh, thu tVc ye
bâu c1m dn den sai sot, vi phm, gian ln trong qua trInh bâu dr.
c) Buông lông vic lãnh do, chi dao, to chIme cOng tác bâo v bu c1m theo
quy djnh, dê xãy ra các hành vi gay rôi hoc ngàn can, phá hoi lam mat an ninh,
trât tix'nai bâu elm.
d) Thi&i trách nhim trong vic chi do, to chIme xét duyêt nhân sr, d ngui
không dU tiêu chuân, diêu kin vào cáe chlrc danh lãnfi dao.
d) Phát hin có thành viên trong tO chlrc cOng doàn có hành vi mua chuôc,
xüi gi11c, cusng ép ngthi khác hoc vn dng bâu dr trái vci sr lânh dao cüa cOng
doàn nhimg không ngàn chin, xi:r l hoc báo cáo cap trên.
2. Vi phm ln du nhlmng tmOng hçp quy djnh tai khoãn I Diu nay gay
hu qua nghiêm tr9ng hotc tái vi phm thI k3' lut bang hInh thlrc cãnh cáo.
Diu 31. Vi phm trong quãn 1, sir ding ngân sách, tãi chInh, tài san
cüa Cong doàn, các 1oi qu xã hi do cong doàn quãn I
1. Vi phm mOt trong các tru&ng hgp sau gay h.0 qua It nghiêm tr9ng thI k'
lut bang hInh thImc khiên trách:
a) Ban hành các van bàn thuc thm quyCn ye quy djnh, quy trInh, djnh mIre
trong quán 1)2, sIr ding ngân sách, tâi chInh, tài san trái quy djnh cüa Cong doàn và
Nba ni.rIc.
b) BuOng lông vic chi do, dOn dOe, kiêm tra, giám sat thuing xuyen d
cap duâi thirc hin không dung dan den vi phm cad quy djnh ye vic thi.rc hiên
thu, chi, sIr diing ngân sách Nba nuImc, quán 1)2 tãi chInh, tài san COng doàn.
c) Chi do, t chlrc thrc hin trái nguyen tac, ch d, quy djnh v thu, chi tài
chInh, tài san COng doàn.
2. Vi phm ln d.0 nhlmng tru&ng hp quy djnh tai khoãn 1 Diu nay gay
hau qua nghiêm tr9ng hoie tái vi phm thI k)2 lu.t bang hInh thlrc eánh cáo.
Diu 32. Vi phm trong lãnh dio, chi do, t chwc thrc hin vic tip
thu)2 kin gop )2 cüa doàn viên, CNVCLD
1. Vi phm mt trong các truông hp sau gay hu qua It nghiêm trQng thI k)2
lut bang hInh thlrc khiCn trách:
a) Thiu trách nhim trong vic chi do thrc hin tip thu )2 kin gop)2 cIra
doàn viên, CNVCLD, gay bat binh trong du 1un.
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b) Không xr 1 theo thm quyn hoc không chi do xir 1 các tru&ng hqp vi
phm trong vic tiêp thu 2 kiên gop cüa doàn viên, CNVCLD, vic giám sat, gay
ánh hi.rng den uy tin cüa to chüc.
c) Lgi dung vic tip thu kin d lam sai lch ni dung kin tham gia gop
cüa doàn viên, CNVCLD.
2. Vi phm 1.n du nhng trung hqp quy djnh ti khoán 1 Diêu nay gay
hu qua nghiêm tr9ng hoc tái vi phm thI kS' 1ut bang hInh thirc cãnh cáo.
Diu 33. Vi phm các quy djnh v ki&n tra, giám sat
1. Vi phm mt trong các tnrèng hgp sau gay hu qua It nghiêm tr9ng thI
1ut bang hInh thüc khiên trách:
a) Länh dao, chi dao hoc quyêt djnh vic kiêm tra, giám sat vuçit qua pham
vi, thm quyên dn den lam mat uy tin cüa to chi.ic cong doàn.
b) Cung cp hoc chi dao cung cp thông tin, tài 1iu sai sir that cho cac c
quan báo chI, gay du lu.n không dung, du lun xâu.
c) Bao che cho Doàn kiém tra, giám sat có vi phm hoc bao che cho cc
quan, do'n vj, tO chirc, cá nhân dtrcic kiêm tra có vi phrn quy djnh cüa Cong doàn
và pháp 1ut.
d) Không chi do xi:r l2 hoc không quyêt djnh xü 1 theo thâm quyn cac vi
phm trong ho?t dng kiCm tra, giám sat vi igi Ich cc b.
d) Không thirc hin dung các kt lun hoc kin nghj v kim tra, giám sat
cüa cap có thâm quyên.
2. Vi ph?m mt trong các tmng hqp sau thI k' lut bang hInh thi1rc cánh cáo:
a) Vi phm lAn dAu nhng trung hqp quy djnh ti khoán 1 Diu nay gay
hu qua nghiêm trçng hoc tái vi phm.
b) Chi dao cMng dôi, can trà, mua chuc, trá thü, vu không nguii hay t chirc
lam nhim vi giám sat, kiêm tra, ngi.thi cung cap thông tin, tài lieu, chirng cir.
c) Chi dao vic chim giU, tiêu hüy tài lieu, vt chirng, lam sai lch h sa,
sira chtta chirng tr, sO sách, thay dOi chirng cir nhàm dôi phó vâi các cci quan kim
tra, giám sat.
Diu 34. Vi phtm các quy djnh v giãi quyt khiéu ni, t cáo cüa doàn
viên, CNVCLD
1. Vi phm mt trong các trung hgp sau gay hu qua It nghiem trçng thI k
lut bang hInh thirc khiên trách:
a) Ban hãnh van ban trái vi quy djnh cüa Dãng và Nba nuc, cüa Cong
doàn v giãi quyt khiêu nai, to cáo dê xáy ra h.0 qua.
b) Không chi do, to chirc giái quyêt to cáo, khiêu nai thuc thrn quyn.
Bao che cho nguYi bj to cáo; trá thu, trü dp ngi.thi to cáo.
c) Không thirc hin hoc không chi do thrc hin vic bão v ngu?i té cáo hoàc
không xir k'1ut các trtnxng hcip vi phrn ye khiêu ni, to cáo theo thm quyn.
d) KhOng chAp hành quy& djnh, kêt 1un cüa to chic Cong doàn có thAm
quyen ye giâi quyêt khiéu ni, to cáo.
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2. Vi phm In du nhung tn.rông hçip quy djnh tai khoãn 1 Diu nay gay
hu qua nghiêm tr9ng ho.c tái vi phm thI k 1ut bang hmnh thirc cánh cáo.
Diu 35. Vi phm cãc quy dlnh v phông, chng tham nhüng, lang phi
1. Vi phm mt trong các tru&ng hqp sau gay h.0 qua It nghiêm trçng thI k'
1ut bang hInh thüc khiên trách:
a) Không lãnh do chi do, thuc hin vic kê khai, cong khai và kim soát
tài san, thu nhp dOi vi can b theo quy djnh cüa pháp 1ut.
b) Khong chi dao kim tra, dOn dc cp duOi và can bO thirc hin các quy
djnh ye phông, chông tham nhQng, lang phi theo quy djnh.
c) C tInh không xr 1 hành vi tham nhung, lang phi a ca quan, dan
vi, dja
phLrang trVc tiêp quân l)c.
2. Vi pham mt trong các truang hçp sau thI k 1u.t bang hInh thrc cãnh cáo:
a) Vi ph&m 1n dAu nh€ng tru?mg hçp quy djnh tai klioãn 1 Diu nay gay
hu qua nghiêm trQng ho.c tái vi phm.
b) C
bao che, dung tüng cho t chirc, cá nhãn vi pham v tham nhUng,
lang phi và vi phm quy djnh ye ké khai, cong khai tài san, thu nhp.
c) C
ban hánh cácnghj quyt, chi thj, quy djnh, chü truang, chinh sách
cüa cap mInh ye phông, chOng tham nhng, lang phi trái nghj quyet, chi thj cüa
Dãng và chInh sách, pháp 1ut cüa Nhà nuâc, quy djnh cüa Cong doân.
3. Vi phm quy djnh tai khoãn 1 Diu nay gay hu qua dc bit nghiêm
trQng hoc tái vi phm mt trong nhtrng tnr&ng hcip tai khoãn 2 Diêu nay, gay hu
qua dc bit nghiêm tr9ng thI k' lut bang hInh thirc giái tan.
Diu 36. Vi phm các quy djnh v du tir, xây dirng co' ban
1. Vi phm mt trong các truang hqp sau gay hu qua It nghiêm trçng thI k'
lust bang hInh thic khiên trách:
a) Chi dao hoc cho chü truo'ng thirc hin các dir an, cOng trInh du tu, xay
dmg co ban trái quy djnh.
b) Không xir l hoc bao che cho t chrc, can b thuc pham vi länh dao,
quán 1 vi pham trong vic ban hành, tO chirc thirc hin các quy djnh hoc chü
truang ye dâu tu, xây drng co ban.
c) Co thu truang lam sai lch kt qua d.0 thAu, xây dirng, mua sam, nhn
hoa hông, phân tram cüa nhà thâu.
2. Vi pham mt trong các tnrâng hqp sau thI k lut bang hInh thi'rc cãnh cáo:
a) Vi phm ian dau nhttng trix&ng hçp quy djnh tai khoán I Diu nay gay
hu qua nghiem tr9ng hoc tái vi phm.
b) C
cho chü truang hoc chi dao thrc hin dir an dan tu, xay dirng
phuong hai den quOc phông, an ninh quôc gia và igi Ich cOng cong, igi Ich cüa tO
chic cOng doân; xâm hai den di tIch llch sr, van hóa hoc lam hüy hoi tái nguyen,
phá hüy môi tru&ng.
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c) C
ban hãnh các nghj quyt, chi thj, quy djnh v d.0 tu, xây drng ca
ban trái quy dnh gay hu qua nghiêm tr9ng.
Chirong IV
IMEU IcEJoAN Tifi I1ANII
Diu 37. Qui dnh nay có hiu 1irc k tCr ngày k Quyt djnh ban hành, thay
the các quy djnh ban hành kern theo Quyêt djnh so 493/QD-TLD ngày 09/3/2017
Quy djnh Thâm quyên và thu tiic xu l k 1u.t trong to chrc cong doàn; Quyêt djnh
1265/QD-TLD ngày 16/7/2018 ye vic süa dôi, bô sung mOt so diêu Quy djnh Thãm
quyên và thu tc xà 1 k lut trong to chirc cong doàn kern theo Quyêt djnh so
493/QD-TLD ngày 09/3/20 17; Quyet djnh 1602/QD-TLD ngày 15/9/2017 ban hành
Quy djnh HInh thüc xr 1 k$' lu8t trong to chüc cong doàn và các quy djnh tri.räc
day trái v&i Quy djnh nay.
Diu 38. Các ban, dan vj trrc thuc Tng Lien doàn, các lien doàn lao dng
tinh, thành phô, cong doàn ngành trung uang, cong doàn tong cong ty trrc thuc
Tong Lien doàn, cong doàn các cap to chrc thrc hin Quy djnhnày. Djnh k' sa két,
tong két vic to chirc thrc hin Quy djnh và báo cáo cong doàn cap trén.
Diu 39. tJy ban Kim tra có trách nhim huóng dn và kim tra, theo dôi
vic thrc hin Quy djnh nay. Ban To chrc Tong Lien doãn có trách nhim tham
rnuu, huàng dan, t chüc thrc hin k 1u.t hành chmnh (chuyên môn) doi vth can b,
cong chüc, viên chirc và nglxii lao dng trong h thông cong doàn theo quy djnh cüa
pháp lut.
Trong qua trInh thirc hin, nu Co vuâng m.c báo cáo v Tng Lien doàn
(qua Uy ban Kiêm tra) xem xét, giái quyCt.

Noinhân:
- Thtr&ng tri.rc Doan Chü tjch TLD;
- Uy viên BCH, Uy viên UBKT TLD;
- LDLD các tinh, TP, CD ngành TU và
tucmg thrcmg, CD TCty tri,rc thuc TLD;
- Các ban, dcn vi tri,rc thuc TLD;
- Li.ru: VT, UBKT.
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Nguyn DInh Khang
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