
uyên BInh Khang 

TONG LIEN BOAN LAO BONG CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
VIIT NAM Dc 1p — Tur do — Hinh phüc 

Si:Lf3c3g/QDTLD Ha Ni, ngay24 tháng 0 näm 2022 

QUYET BJNH 
Ban hành Ni quy tiêp can b, doàn viên cong doàn và ngtro'i lao dng 

tii Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam 

DOAN CHU T!CH TONG LIEN DOAN LAO BQNG VIT NAM 

- Can cü Lut Cong doàn näm 2012; 
- Can ci Lut Tiêp cong dan ngày 25 tháng 11 nàm 2013; 

- Can cr Ngh djnh s 64/2014/ND-CP ngày 26 tháng 6 nãm 2014 cüa 
ChInh phü quy dinh chi ti& thi hành mt sé diu cüa Lut Tip cong dan; 

- Can cir Thông tu so 06/201 4ITT-TTCP ngày 31 tháng 10 näm 2014 cüa 

Tng Thanh tra ChInh phü quy djIIh quy trInh tip cong dan; 
- Can cir Quyêt djnh s 333/QD-TLD ngày 28/02/2020 cüa Doàn Chü tjch 

Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam quy djnh v vic Cong doàn giâi quyt và 

tham gia giái quyt khiu ni, t cáo; 
- Xét d nghj cUa Uy ban Kim tra Tong Lien doàn, 

QUYET B!NH 
A A A A 

Bieu 1. Ban hanh kern theo N9i quy tiep can b9, doan vien cong doan va 

ngithi lao dng ti Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam" 

Biu 2. Quyt djnh nay có hiu lirc thi hành k tir ngày k và thay th 

Quyt djnh s 132 1/QD-TLD ngày 19 tháng 7 näm 2018 cüa Doàn Chü tjch Tng 

Lien doân. 
Diu 3. Các cp cong doàn, các don vj tr1rc thuOc  trong h thing cong 

doàn, can b, doãn viên, ngu?ii lao dng có trách nhim thi hnh Quyt djnh này,,/ 

TM. BOAN CHU TICH 
CHU TICH 

Noi nhân: 
- Nhu diu 3; 
- Thixing trirc DCT (d b/c); 
-Luu:VT,UBKT. 



BOAN LAO BONG CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
T NAM Bc 1p — Tif do — Hanh phüc 

NQI QUY 
TIEP CAN BQ, DOAN VIEN CONG BOAN VA NGIRI LAO DQNG 

TI C QUAN TONG LIEN BOAN LAO BQNG VIT NAM 
(Ban hành kern theo Quyt djnh s 4398 /QD-TLD ngày 24/3/2022 

cüa Doàn Chü tjch Tong Lien doàn lao dng Vit Nam) 

I. DOI VI CAN BQ, BOAN VIEN CONG DOAN VA NGUI LAO BONG 

BEN KHIEU N41, TO CÁO, MEN NGH, PHAN ANH 

1. Xuit trInh giy ti tüy than t.i phOng tip can b, doàn viên cong doàn 

Va nguèi lao dng (sau day gi là nGi tip). 

2. Chap hành nghiém tc ni quy và hithng dn cüa can b tiêp can b, 

doàn viên cong doàn và nguèi lao dng (sau day gi là can b tip). 

3. TrInh bay rö ni dung khiu ni, t cáo và chju trách nhim v nhüng 

tài lieu, chirng cü dà trInh bay. 

4. Tnrông hqp có nhiu ngithi dn khiu nai,  t cáo cüng ni dung phái cü 

ngu&i dai  din d trInh bay vci can b tip. 

5. Tnr?yng hçp có nguyen vçng trInh bay trrc tip vâi các dng chI lãnh 

dio Tong Lien doàn hoc lãnh do Uy ban Kiém tra Tong Lien doàn phãi dang 

k tnrâc và thirc hin theo ljch duçic b trI. 

6. Diiçic hithng dn giãi thIch, trá Ru v nhüng ni dung dà trInh bay. 

7. Duçuc quyn khiu ni, tt cáo vci thu tru&ng trrc tiép cüa can b tiêp 

nu có nhtng vic lam sai trái, gay phin ha, sách nhiu trong khi lam nhim v11. 

8. Nghiêm cm vic mang theo hung khj, vu khI, ch.t d cháy, chat dc 
hi hoc các chAt ô nhim môi tri.r&ng vào phông tip. 

9. Nghiém cAm các hành vi thiu van hóa hoc gay mat tr.t tr an toàn tti 
nth tip, xüc phm can b tip. 

II. BOI vOi CAN BQ TIEP CAN BQ, BOAN VIEN CONG DOAN VA NGUfl 
LAO BONG 

1. Hr&ng dn ngthi dn khiu n.i, t cáo, kin nghj, phân ánh thirc hin 
dung quyn và trách nhim theo quy djnh cüa Lut Khiu ni, Lut té cáo và 



Quyt djnh si 333/QD-TLD ngày 28/02/2020 cüa Doãn Chñ tjch Tong Lien doàn 

quy djnh v vic Cong doàn giãi quyt và tham gia giâi quyt khiu ni, t cáo. 

2. Can b tip phãi có thai d nghiem tüc, dung m1rc, nghiêm cm hành vi 

gay can tr&, phi&n ha, sách nhiu di vOi can b, doàn viên cOng doán và nguôi 

lao dng dn khiu nai,  t cáo, kin nghj, phãn ánh. 

3. Chap hành dung quy djnh cüa Nhá nuóc và Tng Lien doàn v vic 

tiêp can b, doàn viên cOng doàn, ngi.ri lao dng. 

4. Ducic quyn t1r chi tip nhtrng ngu?i dang trong tInh trng say ruçiu 

hoc dang sir dung các cht kIch thIch khác; nguäi m&c bnh tam thn hoc 

nhtng bnh lam mt khá näng nh.n thüc, khã näng diu khin hành vi; ngui có 

hành vi gay mt tr.t t1r an toàn nth cOng cong. 

5. Ljch tip can b, doàn viên cong doàn và ngui lao dng duçic niêm y& 

cong khai ti ncii tip cüa Tng Lien doàn; Uy ban Ki&m tra Tng Lien doàn b 

tn can b tip thrmg xuyên các ngày lam vic; dng chI ChU tjch Tng Lien 

doàn tip vào các ngày thu 5 cüa tu.n thu 4 hang tháng. 

IlL TO CHU'C THIfC HIN 

Can b, doán viên cong doàn và ng1thi lao dng dn khiu ni, t cáo, 

kin nghj, phãn ánh và can b tip có trách nhim thrc hin nghiêm tüc Ni quy 

nay. Nu vi phm, tüy theo müc d së bj xir 1 theo quy djnh cüa pháp lut và 

quy djnh cüa Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam ,,, 

Noinhn: 
- Thuông trirc DCT (d b/c); 
- Các cap cong doãn, các &m vj trirc thuc; 

- Luu: VT, UBK 

TM. DOAN CHU T!CH 
CHU TICH 
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