
TONG LIEN DOAN LAO BONG CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VLT NAM 
VIT NAM Dc lap - Tr do - Hnh phüc 

S: 56/HD-TLD Ha N5i, ngày 28 tháng 4 nãm 2022 

HU'ONG DAN 

Mt s ni dung cong tác nhân siy di hi cong doàn các cp 
tiên tói Bii hi XIII Cong doàn Vit Nam, nhim k 2023-2028 

Can cü Chi thj so 13-CT/TW, ngày 17/01/2022 cüa Ban BI thu Trung ixcing 
Dáng ye lãnh dto dui hi cong doàn các cap và Di hi XIII Cong doàn Vit Nam 
nhim k' 2023-2028; Kê hoach so 179/KH-TLD, ngày 03/3/2022 cüa Tong Lien 
doàn Lao dng VietNam  (sau day gcii tat là Tong Lien doan.) ye to chcrc dai  hi 
cong doàn các cap tiên tói Di hi XIII Cong doàn Vit Nam, nhim ki 2023-2028, 
Doân Chü tjch lông Lien doàn huàng dn mOt  sO ni dung cong tác nhân sr dai  hi 
cOng doàn các cap, nhtr sau: 

I. THANH I4P TIEU BAN NHAN si' vA XAY D!)NG BE AN NBAN SI)' 

1. Bi vél lien doàn lao dng tinh, thành ph, cong doàn ngành trung 
irong và ttro'ng throng, cong doàn tong cong ty trrc thuc lông Lien doàn (sau 
day gØ tat là cong doàn cap tinh, ngành trung wo'ng và two'ng dwong) 

a) Thành 41p tku ban nhân sr 

- Ban thu?mg vt cong doàn quyt djnh thành 1p tiu ban nhân sir tr 5-7 dng 
chi (báo dam khóng qua 50% sO lwg üy viên ban t/uràng vy diw'ng nhim,), gOm: 
Chñ tjch, các phó chü tjch, dông chI trtthng ban tham muu ye cOng tác to chüc can 
b, chü nhim üy ban kiêm tra (truông hQp don vj có ccr cáu b$ may ghép ban to 
chic - kiêm tra thI thành phân gOm dóng chIphy trách cOng tác tO chic can b5 và 
ctOng chIphy trách cong tác kiêm tra), u' viên ban thung viii khác ('nêu can,). Dông 
chI chü tjch lam trtiàng tiêu ban, dông chI lãnh dao  ban tham muu Vé Cong tác to 
chirc can bO lam Uy viên thuing trrc tiêu ban. Ban Cong doàn Quôc phông và Cong 
doàn Cong an nhân dan xem xét, quyêt dnh thành ltp tiêu ban nhân sir phil hçTp vri 
dc diem, tInh hInh cUa ngành và dáp irng yêu câu nhim vti ct the. 

- Nhim vii chü yu cüa tiu ban nhânsir thc hin theo Dim 111.1.2 K& hoach 
so 179/KH-TLD, ngày 03/3/2022 cüa Doàn Chü tjch Tong Lien doàn, trong do 
chuân bj nhân sv ban chap hành, üy ban kiêm tra, các chc danh trong ban chap 
hành, üy ban hem tra, can quan tam mt so ni dung sau: 

+ Länh dao,  chi  dao  trin khai xay d%rng d an nhân sii và k hoach trin khai 
vic gii thiêu nhân sr tham gia ban chap hành, ban thii?mg viii, chü tjch, phó chü 
tjch, üy ban kiêm tra, chü nhim üy ban kiêm tra, phó chü nhim üy ban kiêm tra 
nhim kr 2023-2028; dê ánrthan sir tham gia doàn dai  bieu dir Dai  hi Cong doàn 
Vit Nam lan thir XIII yà kê hoch phân ho dai  biêu dir dai  hi cap mInh nhim kST 
2023-2028. 



+ Tham mixu cho ban thtthng vi cong doàn cilng cp quy djnh v nhim vii, 
quyên han,  trách nhim, nguyen tàc, quy ch và kê hoach lam vic cüa tiêu ban nhân 
si1 và to giüp vic (neu co). 

+ Xây dirng k hoach lam vic vi các cp üy, co quan, t churc có lien quan 
den cong tác chuân bj nhân sir; chi dao  tiên hành khão sat nhan s1r nêu thây can thiêt 
(thành phdn, ni dung, dôi twcingvà cách thzIc kháo sat do tiêu ban nhân sr quyêt 
djnh phü hop vol tlnh hInh, yêu cáu cu the). 

± Thrc hin mt sé nhim vi lien quan khác do ban thithng vi cong doàn 
cüng cap giao. 

b,) Xây drng d an nhân sr tp trung vào mt s6 n3i dung chü ylu sau 

- Tng kt con tác nhân sir nhim k' 2018-2023, trong do tp trung dánhgiá 
bôi earth, tInh hInh; kêt qua dat  dixqc,  han  chê, yêu kern; chi rO nguyen nhân, nhât là 
nguyen nhân chU quail, r(it ra bài hQc kinh nghim và dê ra bin pháp khäc phiic 
trong nhim kr tOi. 

- 9uán trit quan dim, chü tnrang, djnh hithng cüa Dãng và các quy djnh, 
lnràng dan cüa lông Lien doàn; dir báo bOi cánh, tinh hInh, xác djnh rO yêu câu 
nhim vi cüa nhim k' 2023-2028 và nhüng 11am tiêp theo. Xây dirng de an nhân 
sir barn sat quy djnh cUa Dãng và cüa Tong Lien doàn, trén Ca sâ nguOn can b (t4i 
th và quy hogch); xác djnh tiêu chuân, cci câu, so 1uçing üy viên ban chap hành dOi 
vài tirng dja bàn, linh vrc cOng tác quan tr9ng theo phrnmg châm: Phái coi trçng 
chat li.rçmg ban chap hành, báo dam tinh gun, có co câu hçp 1r, dU nàng lirc di din, 
bão v quyên và lqi Ich hçp pháp, chInh dán cüa doàn vien, ngithi lao dng; không 
vi ca câu ma ha thâp tiêu chuân và khOng nhât thiêt tat cá các dan vj trirc thuc phài 
có ngrr&i tham gia ban chap hành. 

- Vic xây dirng d an nhan sr cn phãi duçic thão lun dan chü,k luo'ng, 
phát huy tn tu và tao  sir doàn kêt, thông nhât, dông thun trong tp the ban chap 
hành, ban thiRmg vi. Chü dng phOng ngüa, cánh giác, ngän chn, dâu tranh7  không 
dê tác dng, chi phOi b&i nhüng thông tin khOng chInh thirc, thông tin giã, xâu, dec, 
bja dat, xuyên tac  tren Internet, mang xä hi... lien quan den nhân sir và cong tác 
chuân bj nhân sir. 

2. iMi vó'i cong doàn cp trên tric tip co' s& và cong doàn cp co' s(r 

Can cir ni dung tai  Dirn 1 nêu tren, ban thu&ng vi cOng doàn cp tinh, ngành 
trung uang và tuo'ng duang c11 the hóa, hrnrng dan cho phü hçip vth dc diem, tInh 
hInh và yêu câu C11 th cüa tirng dja phrong, dan vi. 

II. MQT SO NQI DUNG, YEU CAU CU THE yE CONG TAC NHAN SI)' 

1. Tiêu chun, diu kiin nhân s1r tham gia ban chp hành, üy ban kim 
tra cong doàn các cp nhim k 2023-2028 

- Vic llrach9n, giâi thiu nhan sir tham gia ban chp hành, üy ban kirn tra 
cong doàn các cap phãi quán trit sâu sac các chü truang, ngh quyêt cüa Dáng ye 
cOng tác can b, dOngthii ciii the hóa Nghj quyêt so 03-NQ/BCH ngày 11/01/2019 
cüa Ban Chap hành lông Lien doàn Lao dng Vit Nam ye "COng tác can bó cOng 
doàn trong tInh hInh mó'i". 
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- Kiên quyt sang l9c, không dixa vào ban chp hành, üy ban kim tra cong 
doàn khóa mi nh&ng ngithi ban linh chinh trj không vmg yang; phâm chat, nãng 
lirc, uy tin giãm süt; thiêu guong mâu, mat doàn kêt, ciic b, be phái, ci hi; có biêu 
hin suy thoái ye tu trning chInh trj, dao  dCrc, lôi song; vi phm nguyen täc tp trung 
dan chü; quan lieu, cia quyên; thiêu gän ho mt thiêt vâi nhân dan, vâi doàn viên 
và can b, cOng chcrc, viên chi'rc, ngithi lao ctng. 

- lieu chun ci1 th di vói nhan si tham gia ban chp hành, Uy ban kim tra 
Cong doàn các cap thiic hin theo quy djiih cüa Doãn Chü tch Tong Lien doàn ye 
tiêu chuân chi.'rc danh can b lãnh dto, quán l cong doân các cap. 

Cong doàn các cp can cir ni dung tiêu chun nêu trên, các quy djnh v cong 
tác can b hin nay cUa Dáng và Tong Lien doàn dê cii. the boa tiêu chuân can b 
cap mInh vào dê an nhân s1r cho phü hcp vâi tmnh hmnh, dc diem cüa dja phucmg, 
dm vi,  dáp frng yêu câu nhim vçi hoat dng cOng doàn nhim k' 2023-2028 và 
chuân bj cho nhftng näm tiêp theo. 

2. V d tui nhân siy tham gia ban chap hành, üy ban kim tra cong doàn 
các cap nhim k 2023-2028 

a) D tui tham gia ban chp hành, Uy ban kim tra cong doàn các cp nhIn 
chung thc hin theo quy djnh cüa Dáng, pháp 1ut cña Nha nixâc, trong do: D tuôi 
lan dâu tham gia ban chap hành, üy ban kiêm tra It nhât trn mt nhim k' (60 
tháng); d tuOi tái cir It nhât phái tr 1/2 nhim kST (30 tháng) tth len, tai  thai diem to 
chi.'rc dai  hi cong doàn, theo Kê hoach sO 1 79/KH-TLD, ngày 03/3/2022 cüa Doàn 
ChU tjch Tong Lien doàn. 

al) [Tui can b giOi thiu irng cü ln du] = [Tui nghi htru thirc t cüa can 
b theo Nghj djnh so 135/2020/ND-CP, ngày 18/11/2020 cüa ChInh phü, Kêt 1un 
sO 08-KL/TW, ngày 15/6/202 1 cUa B ChInh trj ye tuOi bo nhim, giâi thiu can bO 
irng cü] - [TuOi cüa can b tai  th&i diem dti hi cong doàn c1mg cap] theo Kê hoach 
so 1791KH-TLD, ngày 03/3/2022 cüa Doàn ChU tjch Tong Lien doan phái cOn it 
nhât dü mt nhim k' cong tác ('60 tháng)'. 

a2) [Tui can b tái ci nhim k' tâi] = {Tui nghi hiru thirc t cña can b theo 
Nghj djnh so 135/2020/ND-CP, ngày 18/11/2020 cUa Chinh phU, Kêt 14n sO 08-
KL/TW, ngay 15/6/2021 cüa B ChInh trj ye tuôi hO nhim, giâi thiu can hO irng 
ci:r] - [Tuôi cUa can bO t?i thai diem dai hOi cOng doàn cüng cap] theo K hoach so 
1 79/KH-TLD, ngày 03/3/2022 cüa Doàn Chü tjch lông Lien doàn phái cOn It nhât 
30 tháng. 

b)M5tsEtrwiinghip tcthà 

- DO tui Uy vien ban cMp hành cOng doàn các cp di vâi nhân si co cu tai 
các Co quan, don vj, doanh nghip ngoài khu vrc nhà nrn9c (neu co) do cap có thâm 
quyen quyêt djnh nhung dam báo tai  thi diem giai thiu irng cir lan dâu tOi da không 
qua 70 tuoi dôi vOi nam và 65 tuôi dôi O'i nir. 

'Theo Chi thj s6 35-CT/TW, ngáy 30/5/20 19 cUa B ChInh trj v di hOi  dáng bô các cp, tin tài Di hi 
dai bMu toãn qu6c lan thir XIII cüa Dãng. 
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- Chü tjch, phó chU tch cong doàn chuyên trách trong các tp doàn, tng cong 
ty, to chüc tài chInh và các ngân hang thu(mg mii nhà nithc (hoc nhà nithc Co cô 
phân chi phOz), chU tjch cong doàn chuyên trách trong c quan dãng, chInh quyên, 
Mt trn To quôc, doàn the chInh trj - xâ hi, dcm v! sir nghip 0 Trung ucmg; chü 
tch cong doàn ngành trung ucmg là lành dao  kiêm nhim, con tuOi cOng tác tr 01 
11am ('th 12 tháng,) tth len, nêu cO dü phâm chat, nang hrc, uy tin, scrc khoé, hoàn 
thành tOt nhim vi trâ len và drçic cap üy cüng cap dông r, thI có the xem xét tiêp 
tiic tái cir ban chap hành nhiêm kS'  2023-2028 den khi dü tuOi nghi him. 

- D tui Uy viên ban chp hành d6i vi Cong doàn Cong an nhân dan và Ban 
Cong doàn Quôc phOng thirc hin theo quy djnh c'tia ngành. 

3. Co cu, s6 lirçrng u5 viên ban chip hành, uy viên ban thtr?rng vii, phó 
chü tjch và üy viên üy ban kim tra 

a) Vt cocu ban chtp hành 

- Ban chip hành cOng doàn các cp cAn dam báo CG cAu dai  din cüa cOng 
doàn cAp dithi và doàn viên cOng doàn theo các linh vrc, dja bàn, d dáp irng yeu 
cAu xây dirng phong trào cOng nhân, cOng doàn trong thai gian tai; kjp thai trin 
khai t chirc thiic hin các chü trixong, nghj quy& cüa Dáng và cüa t chüc cong 
doàn dn dông dáo doàn viên, ngl.r?Lii lao dng. PhAn dAu ban chAp hành cOng doàn 
các cAp có dü 3 dO tui, trong do di vài cOng doàn cAp tinh, ngành trung ucng và 
txcmg dircing: Duai 40 tui phAn dAu dat  10% trâ len, tfr 40 dn 50 tui dat  40%-
50%, d bão dam tinh k thüa, phát trin; phAn dAu ti l nü tham gia ban chAp hành 
dat khoàng 30%. 

- Can cü dc dim, tInh hInh và yêu cAu nhim vi hoat dng cOng doàn cüa 
dja phuong, &m vj và d báo dam ban chAp hành dü näng lirc, bàn linh di din, bão 
v quyn và lçii ich hçp pháp, chInh dáng cüa doàn viên, ngixai lao dng; tiu ban 
nhân sr cAn chuAn bj, trinh ban thithng vii, ban chAp hành d xác djnh cci cAu ci1 th 
ban chAp hành cOng doàn cüng cAp và djnh huàng cho cAp dithi, theo phuang châm: 
Phài coi tr9ng chAt hrqng ban chAp hành, khOng vi co cAu ma ha thAp tieu chuAn, 
diu kin và khOng nhAt thit dja phixcng, ban, ngành nào cling phài có ngtthi tham 
gia ban chAp hành. 

- Nhfrng cOng doàn cAp tinh, ngành trung lxcing và tucng drnmg dã sAp xp cci 
quan tham muu, giáp vic theo mO hInh mOt  s ban ghép thI cci cAu dn cAp phó 
tham gia ban chAp hành d dam bão có dai  din các linh vrc quan tr9ng tham gia 
hoat dng cüa ban chAp hành (thi chInh, nil' cong. t chic, kkm tra,...). 

- TrtxOrng hcp ncli nào chua chuAn bj nhân sir dü c cAu theo quy djnh thI tin 
hành bAu ci'I ban chAp hành vâi s krqng it hen, s cOn lai  sê b sung trong nhim 
k' d dáp lrng tiêu chuAn, co cAu theo quy djnh, nhung s 1uçmg It hm không qua 
10% tng si ban chAp barth (VD: Ban ch hành cOng ctoàn có s lu"crng thrcic phê 
duyt 31 zy viên, nu bu It honphái là 28 ngirO'i, khuyèt ti da 03 ngwOi sê M sung 
trong nhiçm /9)). 
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b) V si lu'ing 

- S luçing üy viên ban chap hành, üy ban kim tra cong doàn các cp thirc 
hin theo Hithng dan so 03/HD-TLD, ngày 20/02/2020 cüa Doàn Chü tjch Tong 
Lien doân ye thi hành Diêu 1 Cong doàn Vit Nam; Kê hoch so 1791KH-TLD, 
ngày 03/3/2022 cüa Doàn Chü tjch Tong Lien doàn và Phii 1iic 1 kern theo Hithng 
dan nay. Các cap cong doàn khi xay drng dê an nhân s1r can xem xét k dc diem, 
tInh hlnh và yêu câu nhim v1 hott dng cong doàn trong thii gian tth dê nâng cao 
chat hrçmg chuân bj nhân sir ban chap hành, üy ban kiêm tra, dông thi tIch circ xem 
xét giãm so hxcmg Uy viên ban chap hành so vOi nhim ki hin tai. 

- S krcmg phó chü tjch lien doàn lao dng tinh, thânh ph trrc thuc Trung 
rnmg do cap üy dja phuorng quyêt djnh sau khi trao dOi thông nhât vói Dáng doàn 
Tong Lien doàn. 

- S lixçing phó chü tjch cOng doàn ngành trung iwng và trnmg disong, cong 
doàn tong cong ty triic thuc Tong Lien doàn do Dãng doàn Tong Lien doàn quyêt 
djnh sau khi trao dôi thông nhât vi ban can si dáng, dãng üy tap  doàn, tong cong 
ty dam bão theo nguyen täc sau: 

+ Cong doàn ngành trung irclng và ttxcYng drnmg: tr 02 dn 03 ngiRii. 

+ Cong doàn tng Cong ty trirc thuc Tng Lien doàn: 02 ngtthi. 

- S hrçing phó chü nhim üy ban kim tra Cong doàn cp tinh, ngành trung 
irong và tiro'ng ducmg: 01 ngtthi. Riêng Lien doàn Lao dng thành phô Ha Ni và 
Thành phô H ChI Minh duçic co câu tOi da 02 phó chü nhim iiy ban kiêm tra. 

4. Trinh tir thurc hin quy trinh nhân s1r và s dir 

a) V trInh tr thirc hin quy trInh: Thrc hin quy trmnh nhân sir di vâi các 
dông chI tái cü ban chap hành, üy ban kiêm tra và các chüc danh trong ban chap 
hành, üy ban kiêm tra tnxOc; sau khi xác djnh sO 1ung các dông chI tái ci'r dáp i'rng 
tiêu chuân, diêu kiên, sau do tiêp tuc trên co so do thuc hiên viêc gioi thiêu nhân six 
dôi vài các dong chI lan dâu tham gia ban chap hành, üy ban kiêm tra và các chüc 
danh trong ban chap hành, ñy ban hem tra. 

Quy trinh nhân sir ban chip hành, ày ban kim tra và các chüc danh trong ban 
chap hành, üy ban kiêm tra cOng doàn cap tinh, ngành trung ixcmg và tuong throng 
thirc hin theo Phii hic 2 kern theo Hixâng dn nay. 

COng doàn cp tinh, ngành trung ixcing và tircmg dixcmg can cü Phii liic 2 d 
hithng dan quy trmnh nhân s1i di hi các cap cOng doàn trirc thuc. 

b) V sé dix: Vic chun b d an nhân sv ban chip hành, ban thu&ng vii, Uy 
ban kiêm tra cOng doàn cap tren trirc tiêp cosâ trâ len phái dam báo giâi thiu sO 
luqng nhân sir Co sO dix tr 10%-15% so vâi tong sO üy vien ban chap hành, üy vien 
ban thu?ing vi, üy viên üy ban kiêm tra, duqc cap có thâm quyôn phé duyt theo 
quy djnh. 

- Nth có s krçrng ban chp hành, ban thithng vii, üy ban kirn tra dixói 10 
ngixOri thI chuân bj sO dix là 1 nguOi. Tnthng hqp a cuOi danh sách giâi thiu có sO 
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du 2 ngithi trO len cüng có s phiu gii thiu bang nhau thI dtra cá vào danh sách 
dê gith thiu vOi dai  hi. 

- Nu kát qua giài thiu chLxa dat  t' 1 s dir, thI tip tiic quy trmnh giâi thiu 
cho den khi bão dam so dir theo quy djnh. 

c) Tnthng hçip bu trirc tip chü tjch cong doàn cc s0 tai dai hi thI thrc hin 
quy trInh nhân sir theo Hithng dan so 28/HD-TLD, ngày 24/6/202 1 cüa Doàn Chü 
tch Tong Lien doàn. 

Cong doàn cp trên trirc tip can cü tInh hInh, dc dim cci th d chi do th'cic 
hin, phân dâu dat  t' 1 cong doàn cci sâ ngoài khu vrc nhà nuàc bâu trVc tiêp chü 
tjch tai dai hOi, theo ChLrnng trinh so 1563/CTr-TLD, ngày 09/10/2019 cüa Ban 
Chap hành Tong Lien doàn ye "Xây dtng cti ngü chü tjch cong doàn cc sO' ngoài 
khu virc nhà nithc dá nãng lyc, phâm chat, dáp i'mg yêu câu, nhiêm vy "2 

5. Thirc hin bu cfr trong di hi 

a) Doàn ChU tjch dai  hi báo cáo d an nhân sir do ban chap hành khóa duo'ng 
nhim dà chuân bj, gôm: 

- Phrnmg hithng cu tao  ban chp hành (sd lu'cing, tiêu chucn, cc cu,) d dai 
hi tháo 14n, xem xét, thông qua3. 

- Kt qua qua trInh chun bj nhân sr ban chAp hành vá danh sách nhân sir do 
ban chap hành duang nhim gith thiu de dai  hi tham kháo4. 

b) T chirc tháo 1utn và tin hành üng cir, d cr ban chAp hành: 

- Can cü phucmg an cAu tao  ban chAp hành khoá mài duqc dai  hi thông qua, 
tham kháo danh sách nhân sir do ban chap hành ducmg nhim giâi thiu, tiên hành 
irng cü, dê cir và thão 1un, thông nhât danh sách i'rng ci'r, dê cir. 

- Vic üng cir, d cir trong dai  hi thrc hin theo quy djnh cüa Dâng (di vO'i 
ctáng vien), Diêu 1 và Hixàng dan thi hánh diêu 1 Cong doán vit Nam. 

- Tru&ng hqp k& qua thão lun, danh sách nhân sir dir kin giOi thiu bucü 
chcrc danh ch'i tjch, phó chñ tch không dung vâi dê an nhân sr dã duçic cap có thârn 
quyên phê duyt thI doàn chü tjch dai hOi kjp thyi báo cáo xin kiên chi dao  cüa cap 

üy và cong doàn cap trên dê có phrnmg an tiêp theo, truâc khi tiên hành bâu cü. 
Danh sách bâu cir dã duçic dai  hi bieu quyêt thông qua xep theo thu tr bang ch cái 
tiêng Vit cho toàn danh sách và theo ci câu. 

- Sau khi dai hOi bAu duçic ban chAp hành khóa mâi, vic t chüc hi nghj ban 
chap hành lan thtr nhât dê bâu ban thithng vi, chü tjch, phó chü tjch, üy ban kiêm 
tra, thirc hin theo quy djnh cUa Diêu 1 Cong doàn Vit Nam khóa XII và Miic 10 
Huàng dn so 03/HD-TLD, ngày 20/02/2020 cüa Doàn Chit tjch Tong Lien doàn. 

2  Phn du dn h& nhim k' có 30% trâ len cong doàn c sâ ngoài khu viic nhâ nuOc t chc dai  hi bu 
trrc tiép chü tjch cong doàn ca s. 

Liru ': Phân dO an ban thtthng vi và các chüc danh trong ban chap hành, üy ban kiêm tra và các chc danh 
trong üy ban kiêm tra dO 1i trInh xin ' kiOn tháo lun tai  phiOn h9p thU nhât cUa ban chap hành. 

4 Dai hOi  CDCS dOng doàn viên và di hi cOng doàn cap trOn ca sâ trO iOn can chia to than 1un vâ chuyên 
danh sách nhân sir dã chuân bj ye các to thão 1un, khOng nên mat thi gian dc danh sách tai  di hi. 
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- Tnthng hçp d6ng chI thrçic dij kin giói thiu bu chüc danh chü tjch, phó chü 
tjch, chü nhim üy ban kiêm tra, không trüng c ban chap hành, ban thu&ng vii ho.c 
Uy ban kiêm tra cñng cap thI doàn chü tjch dai  hi báo cáo xin ' kiên chi dao  cüa cong 
doán cap tren ye phucmg an giâi thiu nhân si mâi; sau khi có kiên chi dao  mi tiêp 
tiic tiên hành bâu cii, hoc dê xuât tm dmg dê tiêp tic chuân bj. 

c) Tnring hçp bu trirc tip chü tjch cong doàn co sâ tai dai hi thI thrc hin 
quy trinh nhân sir theo Hrnrng dn so 28/HD-TLD, ngày 24/6/202 1 cUa Doàn Chü 
tjch lông Lien doán. 

6. Co cu, s lirçrng Ji biu và vic ban di biu dir di hi cp trên 

- S liiqng, c cu dti biu triu t.p dir di hi cong doàn cp nào phãi duçic 
dua vào dê an hoc kê hoach dti hOi  cUa cOng doàn cap do. 

- Vic chu.n bj dti biu d dai hi can cir vào Mc 6.5, Miic 6.6 Hithng dn 
so 03/HD-ILD, ngày 20/02/2020 cüa Doàn Chü tjch Tong Lien doàn và Kê hotch 
so 179/KH-TLD, ngày 03/3/2022 cüa Doàn Chü tjch lông Lien doàn. Dê nâng cao 
chat lrnimg dai biêu du dai hôi trong viêc thao luân, dong gop vao cac nôi dung quan 
tr9ng cüa di hi, các cap cOng doàn can can cir so luçmg dai  biêu duçic phân bô và 
tInh hInh, dc diem cUa dja phiwng, thm vi dê xác djnh c câu cii the, báo dam can 
dôi, hài hôa, phii hçip ye thành phân, gii tInh, ngành nghê, tang so hiçing di biêu 
dti din ngành, linh vrc quan trQng. 

- Vic btu doàn di biu dir di hi cOng doàn cp trên phái can cir vào Diu 
1 COng doàn, quy chê bâu cir và huàng din cüa cong doàn cap trên trirc tiêp ye sO 
hxcng, ca câu di biêu di hi cOng doàn các cap. 

- Dai hi cOng doàn các c.p duçc b.0 mt s dai  biu dir khuyt d thay th 
di biêu chInh thrc yang mit; sO luçmg do di hi quyêt djnh. 

7. Cong tác quy hoch, chun bj nhân st1r 

a) Các cp cOng doàn thrc hin nghiêm vic rà soát, xây dirng quy hoch can 
bO theo dung quy dnh cña Dáng và huàng dn cüa Tong Lien doàn. Lay quy hoach 
lam ca sâ cho cong tác nhân si dai  hi cong doàn các cap. 

b) Qua trmnh chun bj nhân sir dai hOi nhim k' 2023-2028, ban chp hành, 
ban thtthng vi cong doàn các cap thu dng thirc hin dieu dng, phân cOng, bô trI 
can b cong doàn chuyên trách các cap theo sat dê an nhan sir dai  hi dã dixçc thOng 
qua; quan tam tang ci.rO'ng can b cho nhüng nm cOn thiêu hoc có phuang an diêu 
dng, phân cong cOng tác khác dOi vi nhân s1r ngay sau di hi; tp trung chi dao 
xcr 1r düt diem hoc báo cáo cap có tham quyên dOi yâj nhng ncii ni b cO bieu 
hiên mat doàn kêt hoc cO dan thu khieu ni, to cáo phic tap, kéo dài... 

c) COng tác nhan sr phái thirc hin dung nguyen tc, co cu, s lugng, tiêu 
chuân, dieu kin, quy trInh nhân si,r theo quy djnh; báo dam chat chë, dOng b, dan 
chü, khách quan, cong tarn, cong khai, minh btch; phát huy trI tue, trách nhim cüa 
tp the, cüa ngtthi ding dâu và can b, doàn viên cOng doán. 

d) Thirc hin drng vic b sung üy yiên ban chp hành, Uy vien ban thu&ng 
vi cong doàn các cap nhim k' 2018-2023 tri.rOc 06 tháng tInh den thii diem dai  hi 
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a mi cp theo K hoach s 1 79/HK-TLD, ngày 03/3/2022 cüa Doàn ChU tjch Tng 
Lien doàn Lao dng Vit Nam. Trtthng hçip dc bit do cap có thâm quyên xem xét, 
quyêt dnh. 

e) Các dng chI không tái cCr nhim k5 2023-2028 thI tin hành s.p xp, 
tn, kjp thai th%rc hin chê dO,  chInh sách theo quy djnh cüa Dãng, Nhà rnxâc dôi vâi 
can hO boat dng chuyên trách kbông dü tuôi tái ccr, tái bô nhim theo quy djnh cUa 
Dáng và Nhà nrnrc5. 

g) Nhi.tng dng chI dü diu kin tái ci'r nhung không trüng cir thI cp có thm 
quyên quail 1' can bO có trách nhim phân công, bô tn cong tác phii hçp vâi yêu câu, 
trnh hmh cu the cua dia phucing, don vi Nhftng dông chi dä duoc dai hôi gioi thiêu 
vào danh sách bâu ci'r ban chap hành nhirng kêt qua dat  không qua 50% so phiêu bâu 
thI vic xem xét, bô sung vào ban chap hành can dánh giá, can nhac k ye uy tin, 
näng 1irc, Co câu cii the và chi thçrc hin sau dai hOi It nhât 12 tháng. 

h) Trong xem xét, thm djnh nhân sir c.n chñ tin hành rà soát, th.m tra k 
ye quy trInh, tiêu chuân, diêu kin, phâm chat, nàng 1irc, uy tIn cñanhân sir theo quy 
djiih, nhât là kêt qua cong tác, san phâm ciii the tir dâu nhim ki den nay; thâm djnh 
tiêu chuân chInh trj theo Quy djnh so 58-QD/TW, ngày 08/02/2022 cUa BO Chinh trj 
Quy djrih mOt  sO van dê bào v chInh trj nOi hO Dáng. 

i) Cp triu tp dai hOi chi xem xét giãi quyt don, thu khiu nai,  t6 cáo (co 
danh,) lien quan den nhân s1r,nêu don, thu do giri den tri.ràc ngày khai mac dai hOi 
25 ngày lam vic (dói vó'i cap ccr so), 30 ngày lam vic (ctôi v&i cap tinh, ngành 
trung wcrng và cap trên tryv tiêp cc' sO); nêu don thu lien quan den nhân sir giri den 
cap triu tp dai hOi sau thai han  nêu trên thI chuyên cho ban chap hành khoá mâi 
xem xét, giài quyêt theo quy dnh. 

8.H1s(Ynhâns1 

- H so nhân sir dai hOi cong doàn cp tinh, ngành trung uong và tixong throng 
thirc hin theo Phii h1c 3, trong do, yêu câu nhân sir kê khai trung thirc, chInh xac, 
day dii nOi  dung nêu tai  các miic và phài ducic cap có thâm quyên xác nhn (hogc 
ching thirc) theo quy djnh. 

- H so nhân str dai hOi cong doàn dip trên trrc tip co sâ và C.p co sâ do ban 
thu&ng vii cong doàn cap tinh, ngành trung hong và thong duong can ciT Phi 1%ic 3 
quy djnh cii the. 

- Cong doàn dip duai giii d an, h so nhan s1r ban chp hành, iiy ban kim 
tra nhim kr 2023-2028 len cong doàn cap trên It nhât truac 30 ngày lam 
vic tInh den thai diem dtr kién khai mac dai hOi ('tInh theo dáu biru din,). Ngoài hO 
so nhân sir gCri qua &räng van thu; dê nghj gcri bàn mêm duc km tr trong USB va 
ducrc báo mt theo quy dnh. 

Theo Nghj djnh S6 26/2O25fND-CP, ngày 09/3/2015 cüa ChInh phü Quy djnh ch d, chmnh sách di vi 
can hO không dü diêu kin ye tuôi tái cr, tái bô nhim các chirc vii, chüc danh theo nhim kr trong ca quan Bang 
Cong san Vit Nam, Nhà nu&c, to chüc chInh trj- xà hi; Huàng dan so 27-HD/BTCTW, ngày 20/12/2019 cUa ban 
TO chüc Trung uong ye Thirc hiOn  chInh sách, chê dO dôi vi can bO thôi tái cü cap üy, chIrih quyên, mt trn To quOc 
Vit Nam và các doàn th chInh tij - xã hôi. 
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en DInh Khang 

III. TO CH1C TIIIJ'C HIN 

1. Ban ch.p banE, ban thuô'ng vçi cong doàn cp tinh, ngành trung uong và 
tuTing duong can tranh thu sir lânh d.o cüa tinh üy, thành u, ban can sir dâng b 
(hoc dãng uSr tp doàn, tong cong ty), ci the boa ni dung Hithng din nay cho phü 
hçp vâi diêu kin cii the cüa dja phuong, ngành, don vj, dê chi d.o, hthng dan và 
tiên hành cOng tác nhân s1r trong qua trInh di hi cong doàn các cap theo Huàng 
dan cUa Doàn Chu tjch Tong Lien doàn. 

2. Cong doàn c.p trén trirc tip co sO tr& len ch9n hInh thüc t chüc hi nghj 
phü hçp dê triên khai, quán trit kê hoach di hi cüa ngành, dja phucmg, don vj 
theo dung tinh than Chi thj so 13-CT/TW, ngàyl7/01/2022 cüa Ban BI thu Trung 
uoig Dãng ye lath dao dai hi cOng doàn các cap và Dti hi XIII Cong doàn Vit 
Nam nhim kS'  2023 - 2028; Ké hoch so 179/KH-TLED, ngày 03/3/2022 cüa Tong 
Lien doàn ye to chüc di hi cOng doàn các cap tiên ti Dai  hi XIII Cong doàn Vit 
Nam và Huâng din nay, dê tO chi'rc thirc hin nEat quán ye ni dung, phucing thüc 
và ding tiên d theo Kê hoch cüa Doàn Chü tjch Tong Lien doàn./. 

TM. DOAN CHU TICH 
Nexinh?mn: 

- Ban To chirc TW (B/c); 
- Ban Dan van TW (B/c); 
- Uy ban Kiêm tm TW (B/c); 
- Van phOng TW (B/c); 
- U viên Doàn Chü tichTLD; 
- Các LDLD tinh, thành pho; CD ngành TW và 
thong throng; CD Tong cong ly trrc thuOc  TLD (T/h); 
-Lixu:VT,ToC. 
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Phii inc 1 

g üy viên ban chap hành, üy ban kim tra 
doàn các cp nhim kr 2023-2028 

theo Hithng dan so 56/HD-TL.D, ngày 2 8/4/2022 
oàn Chá tjch TOng Lien ctoàn Lao ctng Vit Nam,)g 

TT Tiêu chi xây dyng s hr9ng ban chap hành, iiy ban kiêm tra 

S ltrçrng tói da 

Uy 
BCH 

Uy v,en 
UBKT 

I Cong doàn co s&, nghip doàn co s& 

1.  Dirài 30 doàn viên 03 
Cfr 1 üy viên 

BCH lam cong 
tác kiêm tra 

2.  Tr30dnduci15Odoànvjên 07 03 

3.  Tü150dndixâi5OOdoânvjên 11 03 

4.  Tr1.000dnckrâj3.00Odoànvjên 15 03 

5.  Tü3.000dnduâi 15.000doànviên 19 05 

6.  Tr 15.000 doàn viên trâ len 27 05 

II . Cong doan cap tren triyc tiep co so 
1.  Drnri10.000doànviên 15 05 

2.  Tr10.000dnduàj3O.000doànvjên 19 05 

3.  Tr30.0O0c1nducj6O.00Odoànvjên 23 07 

4.  Tr 60.000 doàn viên trâ len 27 07 
Lien doàn lao dng tinh, thành phd, cong doàn ngành trung irong và two'ng throng, cong 
doàn tng cong ty trlic thuc T6ng Lien doàn 

1.  Dtrth50.000doànvjên 33 07 

2.  Tr50.000dnduâi1OO.00Odoànvjên 35 07 

3.  Tir100.000dnduâj15O.00Odoànvjên 39 09 

4.  Tir150.0OOdnduàj2OO.00Odoànvjên 41 09 

5.  Tir200.000dnduâj3OO.00Odoànvjên 45 09 

6.  Don vj có 300.000 doàn viên tri len và LDLf) tinh Nghê An 49 11 

7.  LDLD thành ph Ha NOi,  Thành ph H ChI Minh và Thanh Hóa 55 11 

Lu'uy: 
(1) Ban Chap hành có so lucmg 09 ngithi tth len, dirqc bâu ban thix&ng vi; 
(2) So hrçmg Uy viên ban thixng vi không qua 1/3 ban chap hành và là so lé. 
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Phi,i hic 2 

sir dti hi cong doàn cp tInh, ngành trung iro'ng 
a tiro'ng throng nhim kr 2023-2028 

em theo Hu'ó'ng dan so 56/HD-TLD, ngày 2 8/4/2022 
oàn Ch tjch TOng Lien doàn Lao ctng Viçt Nam)c  

1. Di vó'i các dng chI tái cfr 

(1) Brnc 1: T chüc hi nghj ban thithng vi (lin 1) 

Can cü quy djnh v tiêu chun chüc danh can b; diu kin, Co c.u, s lugng 
ban chp hành, üy ban kim tra khóa dixong nhim và khung s hrçng theo quy djnh 
(neu tai Phy lyc 1 kern theo Hiráng dcn nay), tiu ban nhân sir dir kin phuong huàng 
cong tác nhân sr nhim ki mdi; trên co sâ danh sách các üy viên ban chap hành, üy 
ban kim tra ducrng nhim, trmnh ban thirmg vii d rà soát, dánh giá tirng trithng hcip 
và xem xét, thông qua danh sách üy viên ban chp hành, Uy viên üy ban kim tra và 
các chi'rc danh trong ban chp hành, üy ban kim tra throng nhim dáp 11mg tiêu 
chu.n, diu kin tái c11r nhim ki  2023-2028 theo quy djnh, d 1.y r kin giâi thiu 
a hi nghj can b chü ch&. 

(2) Bixac 2: T ch11rc hi nghj can b chü ch& 

Ly kin giài thiu nhân sr (bngphiê'u kIn) theo danh sách nhân sir tái ccr 
dà dixie hi nghj ban thixang vi xem xét, thông qua a Buâc 1 (hç5i nghj ctu'crc tkn 
hành khi cO It nht 2/3 sc ngu'O'i thrçrc triu tp có rnt,). 

Thành phn: Các dng chi üy viên ban chip hành throng nhim; tnrang, phó 
ban và thong dircng co quan cong doàn cp tinh, ngành trung hong Va thong d'ircmg; 
chü tjch cong doan cp tren trirc tip Co sâ chixa là üy viên ban chip hành; cp truang 
don vj sir nghip tnjc thuc (nêu co). 

(3) Bixàc 3: T chcrc hi nghj ban chtp hành (lcn 1) 

Trén co sâ kt qua giâi thiu nhân siT a Biràc 2, ban chap hành cong doàn cp 
tinh, ngành trung uong và tuong throng, tin hành tháo h4n  và giai thiu nhân sçr 
(bcngphieu kIn). 

(4) Bithc 4: T chüc hi nghj ban thithng vi ('lin 2) 

Trên co S1 k& qua giói thiu nhân sii a Buic 3 và kt qua khão sat nhân s1r 
(nèu có); ban thithng vii tin hành tháo 1un, xem xét, bO phiu thông qua danh sách 
nhan sr tái cCr ban chap hành, üy ban kim tra và các ch11ic danh trong ban chip hành, 
üy ban kim tra, nhim ki  2023-2028 d trmnh hi nghj ban ch.p hành (lan 2). 

V n3i dung kháo sat nhán sit: Ban thi.rang vi và tiu ban nhân s1T nu xét 
th.y cn thit thI tin hành kháo sat, dánh giá v phm chit dto d11rc, 1i sang va uy 
tin, nàng lirc, thành tIch và san ph.m cong tác n6i tri di vâi nhân sr ('dâ ditqc giài 
thiu a bithc 3) ti noi cong tác, co quan lien quan và c.p Uy noi cix trü. 
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(5) Buâc 5: T chüc hi nghj ban chip hành (lan 2). 

TrInh tir thirc hin: 

- Phân tIch kt qua 1y phiu a các hi nghj. 

- Xác minh, kt 1u.n nhItng vn d mói nay sinh (nu co). 

- Tp th ban chp hành cong doàn dip tinh, ngành trung rnng và tucing dizcmg 
tháo 1un và biêu quyêt giai thiu nhân siT (bángphiéu kIn). 

Nguyen tic gió'i thiu, lra ch9n: Nhân si:r duçic giOi thiu, 1ia chnphái dtt 
tT 1 phiu dông r trên 50% tong so dti biêu bO phiêu a các bithc; kêt qua kiêm phiêu 
duçic cong bô ti các hi nghj. 

2. IMi vó'i nhân sir gi&i thiu lan du 

(1) Bthc 1: T chi'rc hi nghj ban thuang vi (lin 1) 

Can cü quy djnh v tiêu chun chirc danh can b, diu kin, cci diu, s luçmg 
theo khung quy djnh cüa Doàn ChU tjch Tong Lien doàn (neu tgi Phy lyc 1 kern theo 
Hithng dan nay) và phixng huàng cong tác nhân sr nhim k' mâi; trên c sà két 
qua thrc hin quy trInh giâi thiu nhan sr tái cir ban chap hành, üy ban kiêm tra và 
các chi'rc danh trong ban chap hành, üy ban kiêm tra, danh sách quy hoich ban chap 
hành, üy ban kiêm tra và các ch'Crc danh trong ban chap hành, üy ban kiêm tra nhim 
k' 2023-2028; ban thuang vi tiên hânh rà soát, dánh giá tirng trtthng hçrp và xem 
xét, thông qua danh sách dij kiên nhttng nhân sr dáp img tiêu chuân, diêu kin tham 
gia ban chap hành, üy ban kiêm tra va các chüc danh trong ban chap hành, üy ban 
kiêm tra theo quy djnh dê lay kiên giâi thiu a hOi nghj can b chü chôt. 

(2) Buàc 2: T chirc hi nghj can b chU ch& 

Ly kin giâi thiu nhân sir (7,ngphièu kIn) theo danh sách nhân sir dã duçc 
hi nghj ban thu?mg vi xem xét, thông qua a Buâc 1 ('hai  nghj dwc tiên hành khi 
có It nhât 2/3 so ngwài ctu'çrc triu tp có mát,. 

Thành phn: Các dng chI ily viên ban chap hành ducing nhim; truàng, phó 
ban và tixang duang c quan cong doàn cap tinh, ngành trung umg và tucmg duTYng; 
chU tjch cong doàn cap trên trirc tiêp cci sa chua là üy viên ban chap hành; cap truang 
&m vi sir nghip trrc thuc (nêu co). 

Nguyen tic gió'i thiu, lra ch9n: 

- Mi thành vien duçic gith thiu không qua cc cAu, s lung chüc danh theo 
quy djnh6  và xem xét, liia ch9n, giâi thiu nhân s1r trong darth sách dà duçc hi nghj 
ban thi.thng vi thông qua a Bithc 1 hoc có the gith thiu nhân si khác nhung phâi 
dam báo dü diêu kin, tiêu chuân theo quy djnh. 

- Nhân sir duçic lira ch9n, gith thiu, phái dtt tSr  l phiu dng 5r tir 30% tra len 
trên tOng so di biêu bó phiêu và lay tr trên xuOng cho dU so luçmg theo quy djnh ('tInh 
cá so du' 10-15% so v&i tOng sO üy viên ctwcrcphân bô theo khung quy djnh,). Trithng 

6  VI dii: Tng s Uy viên ban chip hành dircic phân b theo khung s luçing là 39 ngthi; s tái cü dU tiêu 
chuân, diêu kin, dixqc thông qua là 23 nglr&i; so hrçing duçic giâi thiu con 'a là 21 ngiroi (cM bao gôm so dir tir 10-
15%,); dôi vó'i sO luçmg üy viên ban thuO'ng viii, üy viên üy ban kiêm tra cüng tInh nhu 4y. 
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hçip cui danh sách gii thiu có nhiu ngithi có s phiu gii thiu bang nhau thI di.ra 
tâtcá các dông chI dixçc iài thiu vào danh sách tie gith thiu a bithc sau (kêt qua 
kiêm phiêu khóng cong bO tgi h5i nghj). 

(3) Brnrc 3: T chirc hi ngh ban cMp hành (ltn 1) 

Can cü vào Co CU, s lucmg, tiêu chun, diu kin theo quy djnh và phuong 
huàng cong tác nhân sir duçic ban chap hành thông qua; trên co sâ kêt qua giai thiu 
nhân si a Brnc 2, ban chap hành cong doàn cap tinh, ngành trung uong và tuang 
throng tiên hành thâo 1un và giai thiu nhân sir (bángphiêu kIn). 

Nguyen tc giói thiu, lra ch9n: 

- Mi thành viên duxçic giai thiu không qua co c.u, s hrçmg chüc danh theo 
quy dljnh và xem xét, 1ira ch9n, giOi thiu nhân sr trong danh sách dã duxçic hi nghj 
can b chñ chôt giói thiu Buâc 2 hotc có the giói thiu nhân sr khác nh.rng phãi 
dam báo dü diêu kin, tiêu chuân theo quy dInh. 

- Nhãn sir duxçic 1ira chçn, giOi thiu, phãi dt t 1 phiu dng trên 50% tng 
so dti biêu tham gia bO phiêu và lay tr trên xuOng cho dü so hrqng theo quy djnh ('tmnh 
cá sO du' 10-15% so v&i tong sO ty vien dwcrcphân hO theo khung quy ct/nh,). Trung 
hçp cuôi danh sách giài thiu có nhieu ngixô'i có so phiêu giài thiu bang nhau thI duja 
tâtcá các dOng chI dirçrc giai thiu vào danh sách tie giâi thiu a bixâc sau (kêt qua 
kiêm phiéu khOng cOng hO tqi hi nghj). 

(4) Bixcc 4: T chüc hi nghj ban thithng vi (lin 2) 

Ban thuang vii cong doàn cp tinh, ngành trung uong và tucing throng tin 
hành khão sat, dánh giá ye phâm chat do düc, lôi song và uy tin, nàng 1irc, thành tIch 
và san phâm cong tác nôi tri dôi vó'i nhân sir duqc giài thiu a Buàc 3 ti noi cong 
tác, Co quan lien quan và cap Ciy noi ci.r tr(i (can c& vào tInh hInh thc tê tgi ct/a phu'o'ng, 
co'quan, don v/, ban thu'O'ng vy và tiêu ban nhân sirxác ct/nh nhân sy' vàphu'o'ngpháp 
tiên hành kháo sat cu the,). 

Trên co sa kt qua giai thiu nhân sir a BuOc 3 và kt qua kháo sat nhân sir 
(nêu có); ban thuang vii cong doàn cap tinh, nganh trung uong và txong throng xem 
xét, hO phiêu thông qua danh sách nhân sr ban chap hành, üy ban kiêm tra và các 
chüc danh trong ban chap hành, Uy ban kiêm tra, nhim k 2023 -2028, tie trmnh hi 
nghj ban chap hành ('lan 2). 

Nguyen 1tc gió'i thiu, lra ch9n: 

- Mi thanh viên dirge giai thiu không qua cci cu, s luqng chüc danh theo 
quy djnh và xem xét, lra chçn, giâi thiu nhân sur trong danh sách dã dirge hi nghj 
ban chap hành giâi thiu a Buâc 3. 

- Nhân sur dugc l%ra ch9n, giâi thiu, phai dat tT l phiu dng ' trên 50% tong 
so dai biêu tham gia bO phiêu va lay tr trén xuOng cho düs hrgng theo quy djnh 
(tInh ca so du' 10-15% 50 v&i tOng sóüy viên dwcrcphân ho theo quy ct/nh,). Tnthng 
hçip cuOi danh sách giai thiu có nhiêu ngthi có sO phiêu giai thiu bang nhau thI 
dua tat cá các dOng chI dirge giai thiu vào danh sách tie giai thiu a buac sau (két 
qua /dêm phiêu không cOng bO tgi hi nghj,). 
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(5) Buâc 5: T6 chi'rc hi nghj ban chap hânh (ldn 2). 

Trinh tir thc hiên: 

- Phân tIch kt qua 1y phiu a các hi nghj. 

- Xác minh, kt 1un nhüng vn d mài nay sinh ('nu co). 

- Tp th ban chip hành cong doàn cp tinh, ngành trung irong và tuong duong 
tháo 14n,  nhn xét, dánh giá và biêu quyêt giai thiu nhân slr (bángphiêu kIn). 

Nguyen tc gió'i thiu, lra ch9n: 

- Mi thành vien ducc giai thiu không qua cci cu, s6 hrqng ch'(rc danh theo 
quy djnh và xem xét, lira chçn, giài thiu nhân sir trong danh sách dà duqc hi nghj 
ban thtthng vi thông qua a Buâc 4. 

- Nhân sir dtiçc 1ira chçn, gith thiu, phãi dat ti 1 phiu dng trên 50% tng 
so dai biêu tham gia bO phiêu và lay ttr trên xuông cho dü sO luçmg theo quy djnh 
(tIn/i cá so dii 10-15% so vó'i tOng sO üy viên ctitcrcphán ho theo quy din/i).  Tnthng 
hçip có hai ngithi trâ len Co cüng sO phiêu giâi thiu bang nhau thI 1ira chçn than sj 
do nguo'i dng dâu ban chap hành giài thiu (kêt qua kiêm phiêu dwçrc cOng ho tgi 
hçi nghj,). 

Luu ': Sau khi có danh sách giài thiu nhân sii & Bithc 5 (di vOi cá n/ian s,r 
tái th và n/ian sit giài thiu lan dau,), tiêu ban nhân sir giüp ban chap hành, ban 
thix&ng viii hoàn thin dir thão dê an nhân sir, trInh cap có thâm quyên phê duyt theo 
quy djnh, trtxàc khi trinh dai  hi cOng doàn cUng cap. 
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Phi,i luc 3 

muic h so' nhân sir dai hi 
nh, ngành trung tro'ng và tiro'ng dtro'ng 

o Hitó'ng dan so 56/HD-TLD, ngày 2 8/4/2022 
hz tjch Tong Lien doàn Lao ctông Vit Nam 

Dan vj khi np h sci nhan sir len cong doãn cp trên yêu cu lam bang kê 
danh m1ic, sap xêp tài lieu theo thi'r tr và thông nhât theo khô giây A4, nhu sau: 

1. ThtrInh. 

2. Bang tng hçp kt qua kim phiu r các bithc ('kern theo danh sách trIch 
ngang ly ljch nhán sy, biên ban kiêm phiêu và biên ban hç3i nghj các bw&c). 

* H so dAi vol nhân sr co cu là cOn bj cong doàn chuyên trOch: 

(1). Sc yu 1 ljch ('theo mJu 2CYTCTW,) do cá nhan tir khai và cc quan trirc 
tiêp quán 1 can b xác nhn; có dan ãnh màu, khô 4 x 6. 

(2). Ban kim dim 3 näm Cong tác gn nht; có nhn xét, dánh giá cüa chi b 
và xác nhn cüa dáng üy Co quan ncn can b Cong tác tOi vó'i dáng viên,). 

(3). Nh,n xét, dánh giá cüa ttp th lãnh do Co quan, don v hoc cüa cap üy 
ncii nhân sir dang cOng tác, ye các ni dung sau: 

- Phm ch.t dao  due, Mi sang, ' thüc t chüc k 1ut, doàn kt ni b. 

- Näng lirc cong táe và kt qua thie hin chi'rc trách, nhim vi duçic giao trong 
3 näm gall nhât. 

- Vic th%rc hin Nghj quyt Trung hong 4 khóa XI, XII v xây dimg, chinh 
don Dáng và Quy chê nêu gucing (dOi vol ctáng vien). 

- Uy tin và triên vçng phát trin. 

(4). Nhn xét cüa chi üy ncli cu trü di vi ban than và gia dInh can b (ddi 
vol d'áng viên). 

(5). Kt 1un cUa cp có th,m quyn v tiêu chun chInh trj theo Quy djnh cUa 
B ChInh trj ye báo v chInh tn ni b Dãng (dOi vol ctáng vien). 

(6). Ban kO khai tài san, thu nhp theo mu quy djnh hin hành ('co lcfi xác 
nhn ca ngwô'i kê khai và ngwài nhan  ban ke khai theo quy djnh,). 

(7). Giy chüng nhn süc khOe cüa co sâ y t có thm quyn. 

(8). Ban sao có giá tn pháp 1 các van bang, chirng chi trmnh d chuyên mOn, 
nghip vii, l lun chInh trj... (co ch&ng thcc cáa co' quan cO thârn quyên). 

(Các tài licu nêu tgi Myc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 du'çic kê khai, xác nhn trong thO'i 
hgn 6 tháng tInh den thai diem xern xét) 

* HE so di vOl nhân sr c7 ciu là cOn b(3 c1 quan phi h'p: 

(1) So yu l ljch (theo máu 2C'/TCTW,) do cá nhân ti khai và co quan tc 
tiêp quãn l' can b xác nhn; có dan ánh mau, khO 4 x 6. 
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(2) Van ban dng giâi thiu nhân sir tham gia ban chap hành, üy ban kim 
tra cUa ca quan trirc tiêp quail 1r can b. 

* H sc d6i vói nhân sy' cc cáu là cong nhân lao d3ng try'c tip: 

(1) Bàn sao hçTp dng lao dng. 

,(2) Ti khai so yu 1 ljch thrc hin theo Mu s 01 ban hành kern theo Huàng 
dan so 03/HD-TLD, ngây 20/02/2020 cüa Doàn Chü tjch lông Lien ye vic thi hành 
Diêu 1 Cong doàn Vit Narn. 

(3) Van bàn dng gii thiu nhân sr tham gia ban chp hành cüa dcm vj tWc 
tiêp quán 1. 
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