
TONG LIEN BOAN LAO BONG CONG HOA xA 1101 CHU NGHTA YIT NAM 
WET NAM Bc 1p - Tir do - Hnh phiic 

S:,,'7 /HD-TLD Ha Ni, ngày2 tháng 6 näm 2021 

HIYONG DAN 
Quy trinh gió'i thiu nhân sir và bu cfr ban chip hành, 

chüc danh chü tch Cong doàn co' sr ti di hi 

- Can ci'r Diu l Cong doàn Vit Nam; 

- Can cir Huóng dn s 03/HD-TLD ngày 20/02/2020 cüa Doàn Chü tjch 
Tng Lien doan Lao dng Vit Nam, hixóng dn thi hành Diu 1 Cong doàn Vit 
Nam (sau day gi tat la Huong dan so 03fI-TLD); 

Doàn Chü tjch Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam huong dn quy trInh 
giói thiu nhân sr và bu cü ban chap hành, chirc danh châ tjch cong doàn ca sâ 
(CDCS) tai dai hi nhu sau: 

I. M1JC BICH, YEU CAU 

1. Bu cr trirc tip chü tjch CDCS tai. dai hOi nhm hra chpn ngui có khã 
nàng tap hcip, quy tii doàn viên, ngithi lao dQng tai  noi lam vic, có dü näng Fçrc, uy 
tin lam chü tich CDCS. 

2. Qua trinh gió'i thiu than sv bAu ci.'r ban chip hành, nhân sir bu ci:r chi.rc 
danh chü tjch CDCS tai  di hi phái tin hnh dng thai, dam bão nguyen tc tp 
trung dan chü, nguyen tc lânh do cüa Dãng (& nai có cp us') vra dam báo dan chü, 
cong khai, do doan viên trçrc tip gii thiü và phü hgpvói diu kin cia CDCS. 

II. CONG TAC GII THIW NHAN S1rJ 
A A A A A A S S 1. Bien kiçn, tieu chuan uy vien ban chap hanh, chirc danh chu tch 

cong doàn co' s& 

Li. Tiêu chun chung 

- Co ban lTnh chInh trj vtrng yang, Co nng lirc, nhit tInh, tam huyt vth hoat 
dông cong ctoàn; cO tinh th.n di mó'i, dam nghi, dam lam, dam chju trách nhim, 
Co U tin, cO phuang pháp hoat dng và khá nãng doàn k&, tap hcrp duçic dông dâo 
doàn viên, cong nhân, vien chi'xc, lao dQng; có tinh thn du tranh báo v quyn và 
lçii Ich hqp pháp, chInh dáng cüa doan viên, cong nhân, viên chrc, lao dQng. 

- Co tith thn trách nhim; có si'Ic khöe d hoãn thành nhim vi; có dao  di.rc, 
li sng lanE manh,  trung thirc, giãn d; cO tinh thn du tranh chng tham nhQng, 
lang phI; khOng lang phi, tham nhüng Va bao che cho tham nhüng. 
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1.2. Diêu kin, tiêu chuân ci the 
' S 

- Nguii duqc gith thiu, 1mg c1m, de dr ban chap hành CDCS lan dâu phái 

cèn thai gian cong tác dli mQt thim ki di hi cong doàn. 

- Üy viên ban chp hành CDCS tái elm phài cèn dü thai gian cong tác It nht 
phài dü mt nlra (1/2) nhim k' di hi cong doãn. Tru&ng hqp thè'i gian cOng tác 

A S A S A S A A A • A S A 

khong con du 1/2 nhiçrn ky se do cong doan cap tren trrc tiep va cap uy cung cap 
xem xét quyt dnh. Truô'ng hcip là chU tjch CDCS di.rong nhirn, nukhOng dü 
tuol tal cu chime danh chu t1ch CDCS, do cong doan cap tren xin y kien cap uy 

dông cap (nêu co) quyêt djnh. 

- Di vâi CDCS doanh nghip ngoài khu virc nhà nithc, doanh nghip có vn 
d.0 tim nufic ngoài chi áp dung các diu kin nêu trên di v&i can b cong doãn 
chuyên trách; can b cong don không chuyên trách thI can elm vào kin giâi thiu 
tin nhim cüa doãn viên tIm dir6i len theo quy trIrih giói thiu nhãn sr nêu tai  Miic 

11.3 cUa Hu&ig dn nay. 

Ngoài ra, có th ru tiên giâi thiu, 1mg cli, d cli b.0 ban ch.p hành và chIme 
danh chü tjch CDCS mt s truông hcrp sau: 

- Di vói nhân sr bu uS' viên ban ch.p hành: i.m tiên giói thiu, 1mg clr, d 

cli doàn viên có thai gian tham gia cong doàn lien tic tIm mOt näm tr& len, dóng 
doàn phi dy dIm, dáp 1mg tiêu chun chung và có trInh d chuyên mon hoc trInh 
d tay ngh cao, có tinh th.n doàn kt, gilip do' dng nghip. 

- D6i vâi nhân sir bu chIme danh chIm tjch: uu tiên giai thiu, 1mg cli, d cli 

doàn viên là can b cong doàn (tIm th phó tth len) dáp 1mg dy dIm tiêu chun cIma Imy 

viên ban ch.p barth nêu trên, có thai gian lam çán b cong doàn tIm 3 nám trâ len 

hoc là ngithi có thành tIch xu.t s&c trong lao dng san xut ho.c trong hoat dng 

cong doàn. 

- Tri±ng hçip CDCS mâi thành lip, iru tiên giói thiu, 1mg elm, d elm nhüng 
dsoàn viên cong doàn tham gia ban vn dng thành 1p CDCS ho.c dang là Imy viên 
ban chap hành lam thai dáp 1mg dy dli diu kin, tiêu chun nêu trên. 

2. Cr cu ban cp hành CDCS. 

- Ban ch.p hành CDCS cn có s lugng hçip iS', ca e.0 dam bào nhu c.u, 

tInh dai din cIma doàn viên theo khu vçrc, dun vj, b phn san xuLt... 

Di vOi CDCS trong doanh ñghip, im tiên cu cu t tru&ng cong doàn, dam 

bão t5' l tIm 50% tth len so vói tng s Imy viên ban ch.p hành. 

- Ban chap hành CDCS duong nhim có trách nhim dv kin co cu nhan sir 
ban ch.p hành khóa mâi trên cci s& s lucing liy viên ban chp hành dã dixçic cOng 

doàn cAp trên phé duyt, phân b dn t cong doàn, cong doãn bt phn hoc 
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CDCS thành viên (nlu co), d lam can çr ly kiên doàn viên giói thiu nhân sir 
A , ,. . A. A 

tham gia ban chap hanh khoa mm trmh di hçi quyet dnh. 

- Cn cr kt qua gi&i thiu than sr, ban chp hành khóa &rcxng nhim 1a ch9n 
nhng nguôi dat  t' 1 giâi thiu cao, lam c sO' trInh ra dai  hi ct t chirc bu c1r. 

3. Quy trInh giOi thiu nhân sr trtr&c di hi 

3.1. Bithc 1. Lyfi kiln gii t1ziu nhân sr cüa doan viên 

Can c'r quy dlnh,hithng dn dai  hôi cüa cOng doãn cp trén, ban chip hãnh 
CDCS khoa duang nhiçm phan bo so luqng, ca cau than sir gicn thiçu tham gia 
ban chp hành l.y phiu giói thiu nhân sir bu ci'r ban chp hanh, nhân sir bu 
chirc danh chü tich  CDCS  tai dai hi (co mu phiê'u kern theo) theo mt trong hai 

hInh thüc sau: 

HInh thfrc 1: T chüv hi nghj toàn thl doan viên a t4 cong doàn 

T tru&ng cong dioàn qun trit miic dIch, yêu c.u, phuang huthg cu to 
ban ch.p hành khóa mó'i, ca cu, s hxqng nhân sir t cong doãn dixçic giói thiu 
theo phân b ci'ia ban ch.p hành CDCS; huóng dn ghi phiu gii thiu nhân sir 
tham gia ban chip hanh khoá mth, phiu gin thiêu ch(rc danh chü tich CDCS b.0 
tai dai h91, bau to hem phieu, kiem phieu, ghi bien ban hem phieu va xac dnh 
danh sách giói thiu tham gia ban chip hành, danh sách giO'i thiu nhân sir b.0 chü 
tjch CDCS tai dai hi giri ban ch.p hãnh cong doàn cci sO' d tng hç'p. 

Noi không có t cong doan thI ban chap hành cong doàn ca sO' t chrc hi 
nghj toãn th doàn viên thirc hin vic ly kin giO'i thiu nhân sir. 

Hlnh thfrc 2: Ban châ'p hành CDCSphátphiê'u 14'yy' kiln gió'i thiu nhán sy 

tru'c tiêp cüa doàn viên. 

- Ban ch.p hành CDCS duang nhim phát hãnh phiu giO'i thiu nhan sr ban 
ch.p hành, nhân sir bu cir chirc danh chü tjch CDCS tai dai hi dn doàn viên 
cOngdoãn. 

- Noi có t cong doàn thi t tru&ng cong doan có trách nhim phát phiu, thu 
phieu va niem phong phieu giG' thiçu than si,r gui ban chap hanh CDCS. 

- Ban chp hành CDCS thi.rc hin kim phiu giäi thiu. C.n cir vào kt qua. 

phiu giO'i thiu và s luqng dirçc phãn b cho t cong doan nu co) d xác dinh 
nhân sir theo nguyen t.c, ngixO'i dugc nhiu phiu giâi thiu nht thi dua vào danh 
sách tng hqp kt qua. thc hin O' buâc 2. 

A' F A A 9 'A A P 

3.2. Bu'o'c 2. Lay phieu gicri thiu nhan sr uy vien ban chap hanh, chwc 
dun/i chi tjch CDS bu 4ii ctzi hfl cza u,j vin ban chip hành ehrong nhim 

A

Ban chp hành khoá duong nhirn triu tp hi nghj ban chp hành d ph 
bien, quan triçt chu tnrang tien hanh di hçi, phuong hucing cau tao  ban chap hanh 

, ,. A •, •. A ,. ., A , .A khoa mm, ke hoach va quy trinh gim thiçu nhan sir. Gui phieu lay y kien kern theo 
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danh sá.ch ban chp hành throng thim d nghj tirng üy viên ban chp hành cho 
kienvecacvande: 

+ Nguyen vçng cá nhân üy viOn ban chip hânh có tip ti1c tharn gia hay 
không tham gia ban chip hành khóa mài (ly' do). 

f P 9 P A 69 9 • PS PS 

+ De xuat y hen cua mmli ye cac uy vien ban chap harth throng nhiçm tiep 
t1ic tham gia hay không tham gia ban chp hành khóa mOi. 

-i- Gid thiu nhân sr ngoài ban chip hành. 

+ Giài thiu nhân su b.0 chtrc danh chi tich CDCS tai dai hôi. 

- Ban ch.p hãnh CDCS tng hcip kt qua giói thiu nhn sr & bu&c 1 và buc 
2; Tru&ng hcip c6 rthiu ngui diugc giói thiu bu chirc danh chü tjch CDCS ti di 
hi, thI ban chap hành CDCS 1a ch9n 5 nguôi có so phieu cao nht d 1y kin 
don viên (thixc hin bithc 1 1n thr 2) d 1%ra chçn tr 1 dn 2 nguè'i có s phiu cao 
nht d dua vào danh sách giâi thiu bu tai  di hi. 

- Ban chip hnh bó phiu tin nhim gió'i thiu nhân sr ban chip hành, nhãn 
sirb&u chi tj.ch CDCS ti dai  hi. Nguxi áü diu kin duavào danh sách dr kin 

chmh thuc la nguoi dt tren 50/o so phieu tan thanh tal  hcn ngh ban chap hanh. 
Nu danh sách chua di st luqng, ban chap hành phãi tin hành bö phiu 1a chçn 
tip cho dn khi danh sách dü s lucxng di kin. 

3.3. Bithc 3. Xin y' kièn co quan có thm quyn và niêm yEt cong khai 
danh sách gió'i tIiiu nhân sr 

- Ban ch.p hành CDCS báo cáo xin kin chi dao  cüa cp üy dãng cüng cp 

(no'i Co cO'p üy dáng, cong doàn cp trên trirc tip. 

- Niêm yt cong khai danh sách giói thiu nhãn sr bu ci:r ban chap hành, 
nhân st giói thiu b.0 ci chU tich  CDCS d doàn viên bit truóc ngày khai mc 

di hi It iht 5 ngà 1àmTvic. 
9 9 P A P A 9 A 

- Hoan chinh dir thao de an nhan sv, 
bao cao ket qua chuan b than sir va 

danh sách hoàn chinh d trInh ra di hi. Xir 1 dirt dim d:on thu khiu ni, to 
cáo... d chun bj giài trInh truóc d.i hi khi co yêu cu nEu cO). 

HI. CONG TAC BATJ cT TI DI HO! 

Cong tác b.0 c ti dai  hi có th 1a chçn mt trong hai trithng hp duói 

day d t chüc thuc hin: 

1. Trirô'ng hqp thic hin cong tác nhân sty và bu cfr ban chap hành 

truirc sau do thiyc hin cong tác nhân siy và bu cfr chfrc danh chü tich  CDCS 

1.1. Quy trinh giói thiu nhân sr 4ii itçii hi 

1.1.1. Doân chü tjch d.i hi thông qua d an nhân sir ban chip hành và chirc 
danh chü tch cong doãn CO SO. 
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1.1.2. Di hi thão luân va biu quy& thông qua ca câu, s luçing u' viên 

ban ch.p hành CDCS nhim k' mói và biu quyt thông qua Dê an nhân sr trmnh 

Dai hôi. 
• S A A • A A A • A 

1.1.3. Gioi thiçu nhan sv 
va bieu quyet thong qua danh sach bau cu bau 

ban chap hành. 

- Don chii tjch dai hOi diu hnh giói thiu nhn sir bu ban chip hãnh gm: 

+ Báo cáo qua trInh chun b nhân sir bu ban chp hành cüa Ban ch.p hãnh 
throng nEim; giâi thiu nhân sr b.0 ci:r ban chp hành. 

+ Thrc hin üng cü', d cir üy vien ban chp hành. Nguii üng cü và d cü tai 
dai hi phái dam bâo tiêu chu.n, diu kin theo quy djnh tai  Miic 8.1, 8.2 Hithng 

dn s 03/HD-TLD và Huóiig dn nay. 
S • 7 7 A 1 5 S A 7 

Truong hçip nguoi tir ung cu va de cu (neu khong phai la dang vien Dang 

Cong san Vit Narn) tai  di hi darn báo diukin, tiêu chun theo quy djnh nhung 
nam ngoai danh sach do doan vien gio'l thiçu theo quy trrnh ti Mic 11.3. cua 
Hu&ng dn nay, thI vic d 1i hay dua ra khôi danh sách bu cir do doàn chü tjch 

dai hi quy& djnh. 

- Biu quyt thông qua danh sách b&u cir ban ch.p hành. 

1.1.4. Gi9i thiu nhân sr và biu quyk thông qua danh sách b.0 cü chii 

tjch cong doàn co' si tai  di hQi. 

- Sau ldii có kt qua bu cir ban ch.p hành, nu nhan sir duçic doàn vien giói 

thiu & quy trInh gith thiu nhân si.r truó'c dai  hi không tthng cir ban ch.p hành thI 

droàn chñ tjch di hQi xin kin di hOi  d cü nhân sir mâi ho.c giao ban ch.p hành 

khoá rnó'i bu theo quy djnh cüa Huóng dn s 03,HD-TLD. 

- Tnthng hçip nhan sir dirge ctoàn viên giói thiu & quy trInh giói thiu nhân sir 
A 7' - - , S S S S S A A S I' ' S A A 

triso'c dai  1191 trung cu ban chap hanh tin doan chu t1ch dai  hçi dieu hanh gim thiçu nhan 

sir bau chuc danh chu tch CDCS ti dai  h91 gom: 

± Báo cáo qua trInh chun bi nhân si.r b.0 chirc danh chü tch tai dai hi cUa 
ban chp hành khoá throng nhim. 

+ Doàn chü tjch di hi giói thiu nhân sir do ban chap hành khoá throng 

nhim chu.n bi, truâc dai  h,i vra trüng cü ban chp hành d bu chirc danh chü 

ti,ch cong doàn Ca sâ. 
'A '7 , '7 P '7 5. '7 '7 , '7 

+ Thirc hiçn img cu, de cix chuc danh chu t1ch. Ngi.rcn ung cix va de cix tal 
dai hi phãi dam bâo tiêu chun, diu kin theo quy djnh ti M'çtc 8.1, 8.2 Huthig 
d.n s 03/HD-TLD và Hu&ng dan nay. 

Tnr?mg hçip ngi.r?yi ti.,r irng ci:r và d& ci'r tai  di hi dam bào diu kin, tiêu 

chun theo quy dm11  nhung n&rn ngoài danh sách do doãn viên gith thiu theo quy 
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trmnh ti Miic 11.3. cüa Huóng dn nay, thI vic d lai  hay dua ra khói danh sách 

bu cir do doàn chü tjch xin kin di hi quyt djnh. 

+ Biu quyt thông qua danh sách bu chrc darth chü tjch. 

1.2. Công tác biu cu: Thirc hin theo quy djnh tai  Hithng din s. 03/ED-

TLD ngày 20/02/2020 ciia Doàn Chü tjch Tng Lien don, huóng dn thi hành 

Diêu 1 Cong doàn Vit Narn. 

Ngui trüng cir chüc danh chü tjch CDCS tai dai hi là triu t.p viên hi 
nghj ban ch.p hành ln thir nht và ducing nhiên là viên ban thung vi (nu co). 

Vic bAu ban thuông vi, chirc danh phó chü tjch, u' ban kim tra va cac chirc 

danh cUa ur ban 1dm tra (nu co) thc hin ti hi ngh 1.n thr nht ban chp hành 

CDCS theo quy djnh tai  Haóng dn sO 03/HD-TLD. 

2. Tiirô'ng hçrp thc hin dng thii cong tác nhân sir và bu cfr ban chap 

hành, chfrc danh chü tich  CDCS 

2.1. Quy trInh güfl thiu nhân sr4ii e4ii hi 

2.1.1. Doàn chü tjch dii hii thông qua dà an nhân sir ban ch.p hành và chirc 

danh chi tjch cong doàn cci si. 

2.1.2. Di hi thào 1un à biu quyêt thông qua ca câu, so lugng viên ban 

ch.p hành CDCS thim k' mói. và biu quyt thông qua D an nhân s11 trInh Di hi. 

2.1.3. Doàn chi'i tch di hi diu hành giói thiu nhân sir b&u ban ehp hãnh, 

chirc danh chü tjch CDCS ti di hi gm: 

- Báo cáo qua trinh chu.n bj nhn sii bu ban chp hành, chrc danh chü tjch 
CDCS tai di hi cüa Ban ch.p hành duong nhim; giói thiu nhân sx bu ci:r ban 

chap hành va chirc danh chCi tjch CDCS khoá mdi. Ngithi duçic gi&i thiu bâu Chü 
A S. A A #5 15 S 

tchCDCS. t.i daihci la nguoi nam trong so hxçmg, ca cau nhan sir ban chap hanh. 

- Thirc hin ing cr, d cir üy viên ban ch.p hành và chirc danh chü tjch 

CDCS tai  di hi. Ngu?i irng cr và d ci:r ti di hi phài dam bâo tiu chun, diu 

kin theo quy djnh tai  Miic 8.1, 8.2 Huóng dn s 03/HD-TLD và Huóng dn nay. 

Trung hçip ngithi tr ing cir và d ci:r ti dai  hi dam bào diu kin, tiêu 
S. , • r fl 

chuan theo quy d3nh nhung nam ngoai danh sach do doan vien giai thiçu theo quy 

trInh tai  Mic 11.3. ccia H1xóng d.n nay, tliI vic d 1i hay dua ra khöi danh sách 

bu cir do doàn chü tjch xin kin di hi quyt djnh. 

2.1.4. Biu quylt thông qua danh sách biu cü' 

Vic biu quyt thông qua danh sách bu cr thirc hin nhu sau: 

Biu quyt thông qua danh sách b.0 cir chirc danh chii tjch CDCS triró'c; sau 
do thrc hin vic biu quyt thông qua danh sách b.0 c1r ban ch.p hành (danh sách 
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nhân sr bu ban chip hành không bao gm nhân sir bu chirc danh chü tch CDCS) 

va xac djnh s hrgng cn bu cüa phiu bu c1r ban chap hnh. 

Vi du: i hi quy& djnh s hrqng üy viên ban chp hành là 15 nguñ, nu 
di hi quyt dnh danh sách nhãn sir b.0 chirc danh chü tjch CBCS là 02 nguñ thI 
s luçing üy vien ban chp hành c.n bu là 13 ngi.thi. Trithng hcTp cht danh sách 
b.0 cü chüc danh chü tch CDCS là 01 nguii thI s luqng üy viên ban chip hnh 

cn bu là 14 ngi.thi. 

2.2. Btu ban biu cu 

Doàn Chü tjch 4i hi d kin s liiqng, danh sách ban b.0 cir và xin kiên 

bieu quyet (mçt lan ca so hrccng va danh sach ban bau cu). Nhiçm vi1, quyen hn 

cüa ban bu cir thirc hin theo miic 8.5, Huóng dn s O3IHD-TLD. 

2.3.. TIz1biucfr 

2.3.1. BEu cü ban chip hành 

Th thirc phiu b.u, phiu bu hcip l, không hgp l, tInh kt qua b&u cü ban 

chp hãnh thirc hin theo quy djnh ti mic 8.6, Hucng dn s O3IHD-TLD. Trong do: 

- Phiu bu cir ban ch.p hành cO s du, thirc hin theo mu phik 3a, phii 1ic 

kern theo Hithng dn s 03/HD-TLD. 

- Phiu b.0 cir ban chp hành không có s du, thirc hin theo mu phiu 3c, 

phii liic kern theo Huâng dn s O3IHD-TLD. 

2.3.2. Bu cü' chá'c danh chü tich CDCS (cii diii h3i 

a. The thz'c czaphiê'u bd'u cu chtc danh chz tfch CDCS tgi di h5i: 

Phiu bu chü tjch CDCS tai  di hi là phiu bu ban ch.p hãnh và chirc 

danh chü tch CDCS (co máu phièu kern theo). Phiu bu phái ghi d.y dü hç. ten, 

chüc vi, dan v cong tác cüa ngi.thi co ten trong danh sách bu cfr do di hi thông 

qua, xp theo thir tir bang chü cái Ting Vit; dóng du cüa ban ch.p hành CDCS 

& góc trái phIa trên 

b. Phiê'u bdu hQp lç: 

- Là phik bu do ban bu cr phát ra theo th thirc nêu ti miic ffl.3 .2.1. 

A, . A - . .. 
- Phieu bau du so lugng, dung nguyen tac the 1 bau da dugc di h9l. bieu 

quyt thông qua. 

c. Phiê'u khong hQp l gô'm nhimg tru'àng hcxp saw 

- Phiu bu Cu khOng ding th thxc dugc nêu trong nguyen t.c, th 1 bu cir 

cüa ban b.0 cir va khong do ban bu cir phát ra. 

- Phiu không dóng du cüa ban ch.p hành theo quy djnh. 
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- Phiêu dê trng (không dánh du vào b.t cüô nào trong phiu bu). 

- Phiu b&u clánh du vao ô bu chü tjch CDCS qua 01 nguài di vi phiêu 

bâu có so du (phiêu b.0 thira s6 1u9ng). 

- Phiu bu ghi ten ngizè'i ngoài danh sách bu cü dä ducic d.i hi thông qua. 

- Phiu bu có dánh du riêng, hoc dung lIz hai màu mvc  tth len. 

- Phiêu b.0 bj rách thi, nhàu nat. 

d. M3t s trw&ng hcip dc bitt  cdii Wu •j khi kiém phiê'u bdu chtc danh chü 

tjch CD CS: 

Ngoài quy djnh tai  dim d, Mic 8.6, Huóng dn 03/HD-TLD, mt s tnr&ng 
. hap cti the ye each trnh ket qua phieu bau duçxc thrc hiçn nhii sau: 

- Trzthng hcip danh sách phiê'u bá'u khong có so' du': 

+ Phiu bu dánh du dü the ô ducc tInh là phiu bu hap 1 bu üy viên ban 

ch.p hành và chrc danh chü tjch CDCS. 
P f A . , 

+ Phieu chi danh dau vao o bau chi.rc danh chu t1ch CDCS ma khong danh 
d.0 vào ô u' viên ban chap hành ducic tInh là phiu bu hap l b.0 cho chic danh 
chü tjch CDCS và duo'ng nhiên duçc tInh kt qua u' viên ban chp hành. 

+ Phiu bu chi dánh d.0 vào ô bu chirc danh i1y viên ban chp hành ma 

không dánh d.0 vào ô bu chirc danh chU tjch thI diuçic tInh là phiu bu hap l bu 
Uy viên ban chip hành, không dirge tInh kt qua bu chtrc danh chü tjch. 

- Trwô'ng hçip danh sách phiê'u bdu cO sO' du': Chi thirc hin kim phiu di 

vói phiu bu hap 1 (phiu có dránh d.0 ô b&u chüc danh chü tjch CDCS không 
qua 01 ngithi). Cách tInh kt qua b.0 cà di vâi tirng ngui trong danh sách thrc 
hin nhu di vói tri.r&ng hap bu không có s dir dà nêu trên. 

d. Ketquá bdu thchi'c danh chü tfch CDCS 

- Nguii tiling cir üy viên ban chip hành và chüc danh chii tich CDCS phãi 
A A ,. .

, 

CO SO phieu bau dt qua m9t phan hai (1/2) so vai tong so phieu ban bau cu thu ye. 

- Nguài tring cir chtrc danh chü tjch CDCS tai  di hi duang nhiên là u 

viên ban thithng vii (nu có). 

- Tru?ng hap nguôi có s phiu b.0 chirc danh chü tjch CDCS không qua 
mOt phn hai (1/2) ma có kt qua bu üy viên ban ch.p hành qua 1/2 tM tiling cr 
Uy viên ban ch.p hành, không trüng cCr chrc danh chü tjch Cf)CS. 

- Tru?mg hap nhiu ngu?i có k& qua b.0 chi'rc danh chü tjch CDCS qua 1/2 
phiu b&u ngang nhau thI thirc hin bu cir chirc danh thu tjch C)CS ln thir 2, 
ngui tráng cir là nguii có s phiu tan thành cao han ma không cn phài qua 1/2 
' ..: , . so phieu tan thanh. 
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TICH 

BAN 
CHAP HAN  •'. 
TRUNG tiO G 

'n DInh Khang 

- Trithng hçp bu 1n thi'r 2 vn có kt qua ngang nhau thi xin kién cti hi 
có tlêp tue hoãc khOng tiêp tuc bâu th.n thu 3 Nu dai hôi quyêt dinhkhOng bu lan 
thu 3, thi doan chu tich dai hçi giao hçi ngh lan thu nhat ban chap hanh CDCS tiep 
tic bu chirc danh chütjch di v&i nhthg nguñ có ten trong danh sách b.0 chü tich 

CDCS lan thu 2 ti dai  hpi. Ket qua trung cu chuc danh chu tch CDCS la ngum co 
s phiu bu cao hon ma không cn phài có s phiu bu tan thãnh qua 1/2. 

A A
A F 

2.4. Viec bau ban thuong via, chuc danh pho chu tch, uy ban hem tra va cac 

chi'rc danh cüa u ban kim tra (nu co) thirc hin ti hQi nghj, ln thir nht ban 

chap hãnh CDCS theo quy djnh ti Huâng dn s O3/HD-TLf. 

IV. TO CH1C TH!IC HIN 

1. Các lien doàn lao dng tinh, thành ph& cong doàn ngânh trung uang và 
tucmg duong, cOng doàn tng cOng ty trçrc thu,c Tng Lien doàn có trách nhim 

A .L pho bien Hrnmg dan nay den cong doan co' so. 

2. Các cong doàn cp trên trrc tip co s& có trách nhim, hu&ng dn, h trq 
CDCS thi.rc hiên b.0 chü tich CDCS tai dai hi khi có yêu cu. 

3. Cong doàn Co s& khu vrc hành chInh, sir nghip nu thirc hinb.0 cl:r trirc 

tiêp chü tjch cong doàn Co si tai  d.i hi phãi xin kiên cap u' dông cap tn.râc khi 

thirc hin quy trInh giói thiu nhân si,r theo Hithng dn nay. 

4. Giao cho Ban T chirc Tng LiOn doàn giüp Doàn Chü tjch Tong LiOn 
doan theo dOi, huthi.g dn cac cp Cong doãn trin khai thic hin; nghiOn ciru, tham 
nnru, d xu.t sira di, b sung Hithng dn khi c.n thit. 

F • A I F F A n , , A A 
Qua trrnh thrc hiçn neu co vuang mac, cac cap cong doan phan anh ye Tong 

LiOn doàn (qua Ban T chiirc) d trInh Doàn Chü tjch Tng Lien doàn nghiOn ciru, 
xem xét sCra di, b sung cho phi hçp.- 

No'inhn: 
- Các LDLD tinh, thành pho; 
- Các CD ngành TW và tuong thrmig; 
CD TCty trirc thuc TLD; 
- Liru: VT, ToC 

TM. DOAN CIIU TJCH 



St 

1. •• - ,% S.: - 
-ø K, - f - • • - 

-
. 

— — — c — 
.:, •

__1_ 
- 1 K LI f 1 I flt • '4 4'f -k 

.- .* 4 -, P — ,4 
0

4 f'- — r. — - •1 

: , .;:-. ••••
(;••• •.• 

' 1. ' - + " 
4. -, -' . '-, ç, -' r' .' - I 

-
,- ..c 

t -
I; y 

-

/ i, . 

'44 ) ''" 
c ., .-'.•" 

- \)ç '- '•', . S 

L

I 

11
ft5.

, 
 .;-- • 't 



PHU LVC 

(Kern theo Hwó'ng dän so' Z'/HD-TLE) ngày&ptháng 6 näm 2021 
cia Doàn Chi tjch Tong Lien doàn Lao d$ng Vit Nam 

Phii hic 1: Phié'u giâi thiu nhán sy tham gia ban chap hành khoá mái, dung cho 
zy viên ban chap hành dwing nhirn.

Mu sô'PLl  
CONG DOAN C1 sO...  

(d.0 cüa BCH CDCS) 

PHIEU GIOI THIU NHAN S! 
Tham gia Ban chap hành CDCS khóa.....nhim k 

Stt Ho và ten 
Chfrc vii, don vj 

Cong tác 
Tái 
cfr 

Không 
tái cfr 

Giói 
thiu 
mo'i 

L do 

1 Nguyn Van A ChU tjch Cong doãn 
2 Nguyn Th B Uy viên BCH CD 
3 Trn Van C T tri.xäng CD 

Gui c/ia: Ddnh difu (X) vào ô (di cfr, khong tdi cfr 1zoc gkfl 1/zieu ma! và cho biEt 1j do. 

Phii 1iic 2: Phiêu gi&i thiçu nhán sy tham gia ban chá'p hành khoá mc'ii, dung cho 
doàn viên, can b cong doàn 6' quy trinh giài thiu nhán sy trwO'c dcii hç5i. 

Mu so' PL2  
CONG DOAN C SO.... 

(du cüa BCH CDCS) 

PHIEU GIOI THIU NHAN SI) 
Tham gia Ban Chp hành CDCS khóa.....nhim k' 

S 
T 
T 

119 
Ngày, tháng, 

näm sinh 
Chfrc vi, don v cong tác 

hin nay 

1 
2 

Gb! c/ii: 
- Ghi rö hQ va tên, ngày, tháng, näm sinh; ch&c vu, doii vi cong tác hin nay ciangwài dirQ'c giOl thiu. 
- SO luqng giái thiu không vut qua sO htng do BH khóa durnig nhim dy kiên. 
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Ph lvc  3: Phièu giái thiu nhán s bd'u chic danh chz tjch CDCS tgi t4ii  hçi 

dung cho u)) viên ban ch4p  hành ducing nhim, can b, doàn viên cong doân ó' quy 
trInh gió'i thiu nhân szc trithc dgi h5i. 

Mu s1 PL3 

CONGDOANCJSa...  

(du cüa BCH CDCS) 

PHIEU Glifl THIU NHAN S1J' 
Chfrc danh Chü tich CDCS bu ti Dai hi COCS  khóa.....nhim k' 

Hç và ten 
Ngày, 
tháng, 

näm sinh 

Chfrc v, don vi cong tác 
hin nay 

Ghi c/ia: 
Ghi r5 hQ và ten; ngày, tháng, nám sinh; chic vu, dun vj cong tác hin nay cüa ngtthi ducic gió'i thiu. 

- MOi daàn viên, can b cOng doàn chi dtt'c giái thiu 01 ngthi. 

Phii 1ic 4: Phiê'u bá'u cz. dung trong ti-w&ng hcip báu dOng th&i uj viên ban chd'p 
hành và chá'c danh chi tich CDCS tçzi dgi hç5i. 

DAJ HQI Máu sáIII.2a 

CONGDOANCS  
(Du BCHCD) 

PHIEU BAU ci:i 
Chü tich CI3CS Khóa , Nhim k' 

STT HQ và ten Chirc vi, don vi cong tác 

Bu üy viên 
ban ch&p hãnh 

CE)CS 

Bu chüc danh 
ChCi tch 
CDCS 

Ghichá: 
1. Dai biêu báu cho ai thI &ánh dáu (X) vào ô tucYng thig, không báu thI dê trOng. 
2. Cç5t chtc danh chü tjch CDCS khong bdu qua 01 ngithi. 
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