TONG LIEN DOAN LAO DQNG CQNG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM
VIT NAM
Oc 1p - Tiy do - Hnh phüc
So: 31 69/QD-TLD
Ha N5i, ngày 07 tháng 9 nám 2021

QUYET D4NH
YeA vlçc ban hanh Quy dnh tieu chuan chtrc danh
can b lãnh do, quãn 1 cong doàn các cp
•A

DOAN CHU T!CH TONG LIEN DOAN LAO DQNG VIT NAM
- Can cü Lut Cong doàn và Diu 1 Cong doàn Vit Nam;
- Can cü Quy djnh s 89-QD/TW ngày 04/8/20 17 cUa B Chinh trj Quy
djnh khung tiêu chuân chirc danh, djnh huâng khung tiêu chI dánh giá can b 1nh
do, quãn 1 các cap; Quyêt djnh so 214-QD/TW ngày 02/01/2020 cüa BO ChInh
trj Quy djnh khung tiêu chuân chüc danh, tiêu chI dánh giá can b thuc din Ban
Chap hành Tnmg uong, B ChInh trj, Ban BI thu quân 1;
- Can cü Quy& djnh s 4135-QD/BTCTW ngày 29/01/2019 cüa Ban T
chüc Trung ucing ban hành tm thñ Danh miic vj trI vic lam, bàn mô tà vj trI
vic lam cOng chüc Lien doàn Lao dng Vit Nam;
- Can cü Nghj quyt s 03/NQ-BCH ngày 11/01/2019 cüa Ban Chap hành
Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam (khóa XII) ye cong tác can b cong doàn
trong tInh hInh mói;
Xét d nghj cüa Ban T chrc Tng Lien ctoàn Lao dng Vit Nam,

QUYET D4NH
Diu 1. Ban hành kern theo Quy& djnh nay Quy djnh tiêu chun chüc
danh can b lãnh dto, quàn l cong doàn các cap.
Diu 2. QuyM djnh nay có hiu 1rc thi hành k ti'r ngày k.
Diu 3. Các ban, dcm vj trirc thuc Tng Lien doàn, các lien doàn lao dng
tinh, thành phô, cong doàn ngành trung uang và tucng drnmg, cong doàn tong
cOng ty tr%rc thuc Tong Lien doàn có trách nhim thi hành Quyêt djnh nay./.
Noznhin:
- Nhu Diu 3 (d thrc hién);
- Ban To chüc TW; l(dê
- Uy ban kim tra TWJBC)
- Tinh, thành us', BCS dáng B có CDN,
DU tp doàn, DN Co CD tivc thuOc TLD (de
- Dãng üy Khôi Doanh nghip TW;
p/h)
- Dãng üy khôi Các ccr quan TW
- Luu: VT, ToC.
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TONG LIEN DOAN LAO BONG CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM
VIET NAM
BçIc 1p - Tir do - Hinh phüc
QUY BNH
Tiêu chuân chfrc danh can b Iãnh do, quãn 1 cong doàn các cap
(Ban hành kern theo Quyet d.inh so 3169/QD-TLD ngày 07/9/2021
cia Doàn Chi tjch TOng Lien doàn Lao dng Vit Narn,)
Chiro'ng I
QUY BNH CHUNG
Biêu 1. Phm vi diu chinh, di t.rçng áp diing
1. Tiêu chun chirc danh can b cong doàn các cp trong h thng COng
doàn Vit Nam tai Quy djnh nay bao gôm:
a) Các chi:rc danh trong Ban Chip hành, Uy ban Kim tra cong doàn cac
cap gôm:
- Uy viên Ban Chap hành, Uy viên Uy ban Kim tra Tong Lien doàn và
các chtrc danh trong Ban Chap hành, TJy ban Kiêm tra Tong Lien doàn Lao dng
Vit Nam;
- Uy viên ban chip hânh, üy viên üy ban kim tra lien doàn lao dng tinh,
thành ph& cong doàn ngành trung ircing và tucmg throng, cong doàn tng cOng
ty trçrc thuc Tong Lien doàn (sau day gi chung là Cong doàn cp tinh, ngành
trung uong) và các cht'rc danh trong ban chap hành, üy ban kiêm tra cOng doàn
cap tinh, ngành trung uo'ng;
- Uy viên ban chp hành, üy viên üy ban kim tra cOng doàn cp trên
tr1rc tip cci s& (gm: Lien doàn lao dng huyn, qun, thj xâ, thành ph thuc
tinh; cong doàn ngành dja phucmg; cong doàn các khu cOng nghip, khu ch
xut, khu kinh t, khu cOng ngh cao; cong doàn tong cOng ty; cOng doàn cp
trên trirc tip Co s khác) và các chirc danh trong ban chap hành, üy ban kim
tra cong doàn cap trên trlrc tiêp cc so;
- Uy viên ban chp hành và các chirc danh trong ban chp hành, üy ban
kim tra cOng doàn Co sO, nghip doàn Co sO (gi chung là cOng doàn Co sO);
b) Các chirc danh lAnh dao, quán 1 co quan Tong Lien doàn và co quan
tham muu gii1p vic cOng doàn cap tinh, ngành trung uong gm:
- Trt.rOng ban, chánh van phông, chü nhim üy ban kim tra Tng Lien
doàn (sau day gi chung là tnr&ng ban co quan Tong Lien doàn); phó truOng
ban, phó chánh van phOng, phO chü nhim üy ban kim tra Tong Lien doàn (sau
day gi chung là phó truOng ban co quan Tèrng Lien doàn); truOng phông, phó
truOng phông Co quan Tong Lien doàn.

- Tnthng ban, chánh van phông, chü nhirn üy ban kim tra Ca quan lien
doàn lao dng tinh, thành ph, cong doàn ngành trung uang và tuang duang,
cong doân tng cOng ty trirc thuc Tong Lien doàn (sau day gpi chung là tru&ng
ban ca quan cong doãn cap tinh, ngành trung iiong); phó trisOng ban, phó chánh
van phông, phó chü nhim üy ban kim tra lien doàn lao dng tinh, thành phô,
cOng doàn ngành trung hang và tuang duang, cOng doàn tong cong ty trirc thuc
Tng Lien doân (sau day gi chung là phó trh&ng ban cci quan cOng doàn cp
tinh, ngành trung i.ro'ng).
2. Tiêu chun ngithi quân l doanh nghip do Cong doàn Vit Nam nm
giu 100% vn diu l và ngui di din phn vOn cüa Cong doàn Vit Nam ti
doanh nghip, thirc hin theo Quy ch v quân 1 ngiiôi giü chüc danh, chüc vu
và ngi.thi di din phn vn cüa t chirc cOng doàn tai doanh nghip.
3. Tiêu chun ngithi dung du, cp phó ngui dü'ng dAu dan vj sir nghip
trong h thông cong doân thrc hin theo quy djnh cüa pháp lut và quy ch cüa
dan vj dugc ca quan có thm quyn phê duyt.
4. Tiêu chun can b cOng doàn trong lrc luçing vu trang thrc hin theo
quy djnh chuyên ngành.
5. Can b lãnh dao quân l cong doàn cp tinh, cp huyn ngoài các tiêu
chun ti quy djnh nay con phài dáp img dü các tiêu chun chirc danh can b
thuc din cap üy quân I.
Diêu 2. Tiêu chuân chung
1. Can b cOng doàn cp ca s phâi dáp ig các tiêu chun chung sau day:
a) Co phm chit tiêu biu cüa giai cp cOng nhân, nhiêt tlnh, tam huyt,
trách nhim; có bàn linh và tinh than du tranh bâo v quyn và lçii ich hop
pháp, chInh dáng cüa doàn viên, cOng nhân, viên chirc, lao dng.
b) Co do dirc trong sang, li sng lành mnh, trung thçrc, giãn di; thuc
hin tt nghia v11 cOng dan, song và lam vic theo Hin pháp và pháp 1ut.
c) Co nAng 1irc th'çrc tin, phuo'ng pháp hoat dng linh hot, di mài, dam
nghi, dam lam, dam chju trách nhim; có uy tin, và khâ nàng doân kt, tp hop
duçvc dOng dáo doàn viên, cong nhân, viên chüc, lao dng; có süc khôe d hoàn
thành nhiêm vu.
2. Can b cong doàn cp tren trirc tip ca s tth len phãi dáp irng các tieu
chun chung sau day:
a) V chInh trj, tu tuOng
- Trung thành vôi li Ich quc gia, dan tc và li ich cüa giai cp cOng
nhân; kien djnh chü nghia Mac - Lenin, tu tung H ChI Minh, muc tiêu, l
tithng v dc l.p dan tc, chü nghTa xã hi và duèng li di mth cüa Dãng; dam
bâo tiêu chuân chInh trj theo quy djnh cüa Dáng.
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- Lp tru'mg, quan dim, ban linh chInh trj vüng yang, không dao dng
trong bat ci'r tInh huông nâo, kiên quyt du tranh bâo v duo'ng linh, dung 1i
cüa Dâng, Hiên pháp vâ pháp luât ciia Nba nuó'c; có tinh thn yêu nuôc, dt lçii
Ich cüa quôc gia, dan tc, doân viên cong doan, ngithi lao dng và t, chtrc cong
dioàn len trên loi Ich cá nhân.
- Yen tam cong tác, chip hành nghiêm sr phân cong cüa t chilic và hoàn
thãnh tot mçi nhirn vi duçic giao.
b) V dto drc, 1i sng, thixc t chtrc k 1ut
- Co phm cht dto d(rc trong sang; li sng trung thirc, khiêm thn, chân
thânh, gián dj; can, kim, hem, chInh, chi cong vô tii; dam nghi, dam lam, dam
chiu trách nhiêm.
- Tam huyt và có trách nhim vth cOng vic; có tinh thn doàn k&, xây
dmg, guo'ng mu, thiicing yêu dng chi, dng nghip; tuân thu và thirc hin
nghiêm các nguyen tc t chüc, Diu 1, quy dnh cüa t chirc cong doàn.
- Bàn than không tham nhüng, quan lieu, Ca hi, vi 1çi và tIch cçrc
tranh ngàn chn, d.y lüi các biu hin suy thoái ye tu tu&ng chInh trj, dio düc,
iM sang, nhUng biu hin "tr din bin", "tir chuyn hóa" trong ni b; có tinh
th.n du tranh chng tham nhQng, lang phi, 1& sang ca hi, thrc ding; cOng
bang, chInh tru'c, tr9ng ding ngi.thi tài; khOng dê ngthi than, ngui quen kyi
ding chirc vii, quyn hn cüa mInh dê triic lçii, vi phm các quy djnh cüa Dãng,
chinh sách, pháp luat cüa Nlhà nuOc, lam ành hithng tói uy tin cüa co quan, dan
vi, doanh nghip và uy tin cüa tO chüc cong doàn.
c) V näng lirc, uy tin và kinh nghim
- Nm vung tInh bIrth cOng nhân, viên chtrc và hott dng cOng doàn trong
phtm vi quan l; tê cht'rc nghien ciru, d xut các chü tru'cing, giâi pháp vói cp
üy, chInh quyn cüng cp ye thiic hin chirc nàng, nhim vi cüa to chüc cong
doàn; t chtrc thirc hin tht vic huó'ng dan, kim tra, giám sat vic thirc hiên
nghj quyt, chuang trmnh, k hoach báo dam quyên và igi Ich hçrp pháp, chInh
dáng cüa t chirc cOng doàn, cüa doàn vin và ngu'ô'i lao dng.
- Co kinh nghim lãnh dao, quân 1; t chic thirc hin có hiu qua hot
dng giám sat và phàn bin xä hi; giü mi lien h và gàn bó vâi cOng than lao
dng và qun chung nhân dan, là câu nôi giüa cong nhân lao dng vói Dãng;
tham gia xây dirng Dàng và chInh quyen; t chüc t.p hp xay dimg lien minh
chInh trj và xây drng khM dai doàn ket dan tc.
- Co tu duy di mdi, có tm nhIn, phuang pháp lam vic khoa hpc, näng
dng, sang tao; guolig mu, quy ti và phát huy süc mnh tng hçip cüa tp th&
cá nhân; ducic can b, dang vien, doàn vien cOng doàn, ngui lao dng tin
tu&ng, tin nhim.
- Co dü src khOe d thuc Men nhiêm vu.
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Chirong II

TIEU CHUAN CHU'C DANH CU THE
Muc 1. TIEU CHUAN CHtC DANH TRONG BAN CHAP HANH,
UY BAN KIEM TRA CONG DOAN CAC cAp
Diu 3. Tiêu chuân Uy viên Ban Chap hành, Uy viên Uy ban Kiêm tra
và các chfrc danh trong Ban Chap hành, Uy ban Kiêm tra Tong Lien doàn
Lao dng Vit Nam
1. Uy viên Ban Chap hành Tong Lien doàn
a) V nàng 1irc cong tác
- Hiu bit co bàn v các linh virc kinh th, chInh trj, pháp lut, phong trâo
cong nbân và hoat dng cOng doàn; có nàng lc cii th hóa các nghj quyt cüa
Dàng, chInh sách, pháp lut ca Nhà nuó'c; có khà nàng phát hin nhü'ng mâu
thun, thách thrc, thi ccy, thun lçii, van dê mdi, khó và nhüng han chê, bat
cp trong thirc tin, phà hçip vi vj trI cOng tác; nhy ben, näm bat kjp th&i
nhüTlg vn d mài phát sinh trong cong nhân, viên chü'c, lao dng và boat dng
cong doàn; có khã näng dê xuât và tham gia xây dmg các quyêt djnh, nghj
quy&, chü truang cong tác cüa Ban Chp hành Tong Lien doàn.
- Co khà näng t chüc trin khai hiu qua các nghj quyt cüa Dàng, chInh
sách, pháp 1u.t cüa Nhâ n11c, chi thj, nghj quyêt, chü trucmg cong tác cüa Ban
Chip hành Tng Lien doàn tai dja phiiang, ngànb, 1mb virc thrcyc phân cong.
b) V trInh do
- Nhân s1r là can b chuyên trách cOng doàn cp trên trirc tip ca sO' trO'
len; co cu dai din don vj kinh t, sir nghip trirc thuc Tang Lien doàn; Ca cu
các b, ban, ngành, Ca quan trung ucing phái có trInh d chuyên mOn tü dai h9c
trO' len và trmnh do cao cap i luân chInh tn.
- Nhân sr là can b cOng doàn cci sO' phái có trInh d chuyên mOn tir dai
hoc trO' len.
- Nhân su là cOng nhân, nguO'i lao dng tr1rc tiêp san xu.t phãi có trmnh d
trung cp nghê trO' len hoc cO tay ngh bc 4/7 hoc tuo'ng dixang trO' len theo
dtc thu ngh thçi.
c) V kinh nghim lãnh dao, quân l và cOng tác cong doàn
- Nhân sr tai các ban vâ tuang duo'ng cci quan T6ng Lien doàn phãi dang
giü' chirc vi cap truàng; truO'ng hçp có cci câu cap phó, thI phài có thO'i gian giQ'
chrc vi cp phó tr dü 01 nàm trO' len. Nhân s1r tai các b, ban, ngành, cci quan
trung uang phãi dang giü chüc phó vii tru&ng và tuang throng trO' len; nbân s1r
tai don vi kinh t, don vi sr nghip trçrc thuc Tng Lien doàn phãi là ngi.thi
thirng du.
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- Nhân sr tai cong doàn c.p tinh, ngành trung uang phài dang giü chüc
danh chü tjch. Trithng hçcp don vj có Co c&i phó chü tich, nhân sir phâi có thi
gian giü chiirc vii phó chü tjch tir dñ 01 näm trâ len.
- Nhân sir ti cong doàn cp trén trrc tip co so phâi dang gic chrc danh
chü tjch cong doàn cap trên tnrc tip co sO và dâ có thOi gian giü chüc vi tü phó
chü tjch cong dioàn c.p trên trirc tip ca sO và tuong diiong trO' len tilt dü 01 näm
trO len.
- Nhân sir tai cong doàn co sO phâi dang giü chirc vii chü tjch cOng doàn
cas0dü03 nämtrOlên.
- Nhân sr là cong nhân, lao dng trirc tip san XUtt phâi dà có thôi gian lam
vic lien tiic tti don vj tilt 03 nàm trO len; ccc quan, don vj, doanh nghip phâi có tilx
2000 doàn viên cong doàn trO len; dông thOi là doàn viên nông cOt, di dâu trong
các hoat dng do ban chap hành cOng doàn Ca sO t chrc, có diu kin tham gia
Ban Chap hành Tong Lien doàn, dã duçic cong doàn cp tinh, ngành trung uong
khen thuOng thành tIch xut sc trong hoat dng cong doàn.
d) V d tui
- Nhân sr là can b cOng doàn chuyên trách các cp, can b cOng doàn cc
sO trong các co quan hành chInh, don vj sçr nghip cOng lip, doanh nghip nhà
nuOc, nhân sr tii các b, ban, ngành, ca quan trung ucmg phãi dáp irng yêu cu v
tuM b nhim và giOi thiu 1rng cü theo quy djnh cilia Dáng, pháp lut cilia Nba
nuOc và quy djnh cilia Tong Lien doàn.
- Nhân sir trong các cci quan, don v, doanh nghip ngoài khu virc nhà
ntrOc do cp có thm quyn quy& djnh nhung dam bâo tai thOi dim giOi thiu
ilrng cii thn du ti da không qua 70 tu& di vOi nm Va 65 tuôi di vOi nü.
2. liJy vien Doàn Chili tjch Tng Lien doàn
Bão dam dy dii các tiêu chutn cilia Uy viên Ban Chap hành Tng Lien
doàn, dng thOi dáp ilrng các tiêu chun sau:
a) V nAng 1irc cong tác
- Co näng lirc lãnh dao, quân 1, tu duy sang tao ni tri, manh dan di
mOi; có qua trinh rèn 1uyn, truOng thânh tilt thitc tin phong trào cong nhan,
hoat dng cOng doàn hoc cong tác Dàng, quàn I nhà nuOc, boat dng cilia doàn
th chInh trj - xä hi 0 cap trung uong và cap dja phuong.
- Co tam bao quát, có khà näng nghien ciru, tng hçtp, phân tIch, giâi
quy& nhthig vn d mOi; dóng gop trI tu vào sir lành dao tp th cilia Doàn Chili
tjch Tng Lien doàn, tham gia xây drng, ban hành và tO chiic thrc hin thing
lqi nghj quy& cilia Ban Chip hành, Doàn Chili tch Tng Lien doàn.
b) V kinh nghim lãnh dao, quãn l và cong tác cong doàn
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- Nhân sir là can b chuyên trách ti các ban, dan vj tr%rc thuc Tng Lien
doàn, di din cong doàn cap tinh, ngành trung uang phãi gitr chüc vi,i cap
trithng và dä có thai gian tham gia Ban Chap hành Tong Lien doàn tr dü 01 nàm
trâ len (tth tru&ng hçp chü tjch lien doàn lao dng cap tinh dang tham gia ban
thrning vii tinh üy, thành üy; chü tjch cong doàn ngành trung ucing và tuang
du'ang dang tham gia ban can sir dàng b, ngành trung uang).
- Nhân si,r tai các b, ban, ngành, cci quan trung i.rang phãi gii chüc v lãnh
do cp vi tru&ng hoc tuang duong tr& len.
- Nhân sçr ti cong doàn cp trên trirc tip co sâ phãi dang gi chic danh
chU tjch cOng doàn cp trên trrc tip Ca s, là üy viên ban thu&ng vii cOng doàn
cp tinh, ngành trung uang; dà tham gia Ban Chap hãnh Tong Lien doàn dü 1/2
nhiêm ki trâ len.
3. Chü tjch Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam
Dáp lrng các tiêu chun chung cüa khung tiêu chun chirc danh can b
thuc din Ban Chip hành Trung uang, Bô ChInh trj, Ban BI thu quàn l vâ tiêu
chun cüa Uy viên Ban Chap hành Trung uang theo quy djnh cüa Dâng, dng
thii dáp 1rng các tiêu chdtn sau:
a) V nàng lrc cOng tác
- Hiu bit toàn din và sâu sc v phong tráo cOng nhan vâ hoat dng
cong doân; có khâ nàng dir báo, xr 1, rng phó kjp thñ, hiu qua nhüng tInh
huông dt xuât, phát sinh; dai din có hiu qua quyên và lçii Ich chInh dáng, hqp
pháp cüa doân viên, nguYi lao dng.
- Co nàng lrc cii th hoá du?mg l&, chü trucmg, chInh sách cña Dâng,
pháp 1ut cüa Nhà nurc thành các chuang trInh, k hoach hành dng cüa th chüc
cOng doàn và t chirc thành các phong trào dé thirc hin có hiu qua cong tác
4n dng cong nhân, viên chüc, ngui lao dng tham gia xây dirng Dâng, xay
drng Nba nuc và phát triên kinh t xa hi cüa dt nuórc.
- Co nAng lirc tuyên truyn, vtn dng, thuy& phçic, tp hcip qun chiing,
doàn viên, hi viên và giám sat, phàn bin xã hi. Nhit huyt, guang mu, neu
cao tinh thn doàn kt toàn dan. Co kinh nghim và uy tin cao trong t chüc
COng doàn Vit Nam, trong doàn viên, cOng nhân, viên chrc và ngui lao dtng.
b) V kinh nghim länh do, quân l và cOng tác cOng doàn
- Nhan sir tai ch phài có tr dü 01 näm tth len gii chüc danh Phó Chü tjch
Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam và duçc dánh giá hoàn thành t& nhiêm vu.
- Trung hp nguôn nhân sr tr nai khác phài có tr dü 01 näm tth len gi
chirc vii cp phó các ban, b, ngành, doàn the & Trung uang, lãnh do chü ch&
cp tinh, thành ph trirc thuc Trung uang và ducic dánh giá hoân thành t&
nhiêm vii.
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4. Phó Chü tch Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam
Dáp (mg cac tiêu chun chung cüa khung tiêu chun cht'rc danh can b
thuc din Ban Chap hànb Trung uong, B ChInh trj, Ban Bi thu quãn 1 theo
quy djnh cüa Trung uang Dâng, dng thñ dáp trng các tiêu chuân sau:
a) V nãng 1irc cong tác
- Hiu bit toàn din v phong trào cOng nhân và hot dng cong doàn; có
näng 1rc chi dto ci the hóa và t chüc trin khai, thirc hin t& các chü truong,
nghj quyêt cüa Dáng, pháp luât cüa Nba nu&c, các nghj quy&, chuong trinh, kê
hoch cüa t chCrc cOng doàn linh vi1c, dja bàn cong tác duqc phân cOng quân
1), phii trách.
- Co nàng lirc tuyên truyn, 4n dng, thuyt phitc, tp hçp qun chCing,
doàn viên, hi viên và giám sat, phàn bin xâ hi. Nhit huyt, guong mu, neu
cao tinh th.n doàn k& toân dan. Co kinh nghim và uy tin cao trong t chirc
Cong doàn Vit Nam, trong doàn viên, cOng nhân, viên chirc và ngu1i lao dng.
b) V kinh nghim lãnh do, quán 1 và cong tác cong doàn
- Nhân sr ti ch phái có tr dü 01 näm tr& len tham gia Uy viên Doàn
Chü tjch gi chüc vii tru&ng ban, cp tru&ng don vj trirc thuOc Tong Lien
doàn, chü tjch cong doàn ngành trung ucing và tuong thrcmg, thrgc dánh giá
hoàn thành t& nhiêm vu.
- Trung hçip ngun nhân sr tr noi khác phãi có tr dü 01 näm tth len gict
chüc v lãnh do, quân l cp vii tru&ng và tuong throng trr len hoc u vien
ban thuông vii tinh uST, thành u, dàng u tri1c thutc trung uang hotc tuong
throng và duçic dánh giá hoàn thành t& nhim vii.
5. Üy viên Uy ban Kim tra Tng Lien doàn
a) V näng lçrc, kinh nghim cong tác
- Hiu bit co bàn v các lTnh virc kinh t, chInh trj, pháp 1ut; nm vrng
Diêu 1 và các quy dijnh cüa Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam, các quy djnlI
cüa Dãng, pháp lut cüa Nhà nuóc lien quan dn các m.t hot dng cüa t chüc
cong doàn.
- Co nAng 1irc, hoàn thành t& nhim vi ducc giao, có kinh nghim trong
cOng tác tài chinh và cOng tác xây dirng tO chirc cong doàn; có nghip vu,
chuyên mon và hiu bi& v cOng tác kiêm tra, giám sat, k' 1ut cüa t chic
cOng doàn.
b) V trInh do
- Co trInh d chuyên mOn tr di h9c tth len các chuyên ngành lu.t, tài
chInh, k toán, kinh t; hoc tat nghip dai h9c chuyen ngành khác và có chirng
chi thanh tra, kim tra do co quan có thm quyên cp.
- Co trInh d cao cp l 1un chInh trj.
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c) V do tui
Dáp trng yêu câu v tuôi b nhim và gii thiu t'mg ctr theo quy djnb cüa
Dáng, pháp 1ut cüa Nba nuóc vâ quy dnh cüa Tong Lien doàn.
6. CFiÜ nhim Uy ban Kim tra Tong Lien doân
Dáp img tiêu chuân chung cüa Uy viên Doân Chü tjch Tong Lien doân, tiêu
chuân Uy viên Uy ban Kim tra Tng Lien doãn và các yêu câu ye trInh d, näng
1irc cña chirc danh trung ban và tucing du'ccng thuc TOng Lien doân Lao dng
Vit Nam theo quy djnb hin hânh ye danh mitc v trI vic lam cong chüc Lien
doàn Lao dông Vit Nam; có khã nàng tharn miiu cho Ban Chip hânh, Doân Chü
tjch Tng Lien doàn v cong tác kim tra, giám sat cUa t chrc cOng doàn; có kbã
nãng lãnb dao, quán 1, chi dao boat dng cüa Uy ban Kiêm tra Tong Lien doàn và
hithng dn hoat dng h thng üy ban kim tra cong doàn các cap.
7. Phó Chü nhim Uy ban Kim tra Tong Lien doàn
Dáp irng các yêu cu v trInh d, nAng 1rc cña chrc danh phó tri.thng ban
và ti.rang duang thuc Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam theo quy djnh hin
hãnh ye danh m1c vj trI vic lam cOng chirc Lien doàn Lao dng Vit Nam; có
khã näng tham mi.ru cho Chü nhim Uy ban Kiêm tra, Ban Chap hành, Doàn
Chü tjch Tong Lien doân v cOng tác kim tra, giám sat cüa t chiirc cong doàn;
có khã nàng lânh do, quân 1, chi dao boat dng cüa Uy ban Kim tra Tong
Lien doàn trong pham vi duc phân cOng và huàng dn boat dng üy ban kim
tra cong doàn các cp.
Diêu 4. Tiêu chuân fly viên ban chap hành, fly viên üy ban kiêm tra và
các chile danh trong ban chap hành, fly ban kiêrn tra cong doàn cp tinh,
ngành trung u'o'ng
1. Uy viên ban chp hành cOng doàn cp tinh, ngânb trung uo'ng
a) V nàng lirc cOng tác
- Co kin thirc co bàn v các linh vrc kinb t, chInh trj, pháp lut và hiu bitt
thirc tin, nm bt kjp thi các van dê mi phát sinh trong doàn viên, nguôi lao
dng và boat dng cong doàn trên dja bàn, trong ngành, dcin vj; có kbâ näng d
xut và tham gia xây dimg các ngh quyêt, chü truung cOng tác cüa ban chp hành.
- Co nãng lirc c th hóa các nghj quyt cfla Dáng, chInh sách, pháp lut
cüa Nba nu'c, ngbj quyêt, chü truGng cong tác cüa TOng Lien doàn thânh chuang
trInh, k hoach d t chüc trin khai có hiu qua trên dja bàn, trong ngành, don vi.
b) V trInh do
- Nlhân sir là can b chuyên trácb cong doàn cp tren tr1rc tip co sâ tr& len
hoc nbân sir tai các co quan chuyen trách cüa Dáng, doàn th& co quan quãn l
nhá nu&c, do'n vj sir nghip cOng lap, doanh nghip nba rnthc, phãi có trInh do
chuyên mon tr dai h9c, trInh d 1 1un chInh tr trung cp tth len.
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- Nhân sir là can bO cong doàn co s phâi có trmnh d chuyên mon tr dai
h9c tr0 len; nêu là cOng nhân trirc tip san xut phái có trInh dt trung cp tr len
hoc tay nghê bc 3/7 hoc tuang ducing trà len theo dc thu ngh thy.
c) V kinh nghim lãnh dao, quán l và cong tác cong doàn
- Nhân sir t.i ban cña Ca quan cOng doàn cp tinh, ngành trung rnng phâi
dang gift chrc vçt cp tri.r&ng; trithng hçrp Ca câu cap phó, nhân sir phài dang gift
chü'c danh cap phó dü 01 näm trâ len.
- Nhân s1r tai các Co quan chuyên trách cüa Dâng, doàn the, co quan quân
l nhà nuó'c, don vj sir nghip cong lip, doanh nghip nhà nuOc, phâi dang gift
chirc vii lãnh do, quãn l có phi cp tuong duong truO'ng ban cOng doàn cp
tinh, ngành trung uong dü 01 nàm trä len.
- Nhan sir ti cOng doan cp trên trrc tip ca s& phâi dang gift chüc danh
chü tjch; truYng hçTp là phó chü tjch phãi gift chirc danE cap phó dü 01 nàm tth
len và duçc quy hoach chirc danh chü tjch.
- Nhân si.r tai cOng doàn ca sâ phài là chü tjch cOng doàn Ca s dü 1/2
nhim ki (30 tháng) tth len; tnrng hcip Ca cu nhân s1.r & cOng doàn co s& doanh
nghip cn ch9n fbi có dông doàn viên so v&i bInh qun chung cüa da phixong,
ngành, It nht có 200 doàn viên tr& len.
- Nhân s'.r là cOng nhân, lao dng trirc tip san Xutt phâi là doàn viên nông
c&, di du trong các hot dng do ban chap hành cOng doàn co s& t chüc, dã
thrcic cOng doàn c.p trén trVc tip trâ len khen thu&ng thành tIch xuât sac trong
hoit dng cOng doàn.
d) V d tM
- Nlhan si,r là can b cOng doàn chuyên trách các cp, nhân sir tai các cci
quan chuyên trách cüa Dãng, doàn th& ca quan quàn l nhà nu&c, don vj sir
nghip cOng, doanh nghip nhà nuó'c phài dáp t'rng yêu câu ye tuôi bô nhim và
gi&i thiu ig cu theo quy djnh cüa Dâng, pháp lut cüa Nba nuâc và quy djnh
cüa Tong Lien doân.
- Nhân sr trong cac ca quan, don vj, doanh nghip ngoài khu vlrc nhà
nu&c do cp Co thm quyn quyt djnh nhung dam bâo t?i th?yi dim gi&i thiêu
'trng ci1r ln du ti da khOng qua 70 tuOi dOi v&i nam Va 65 tui dOi vâi nt.
2. Uy viên ban thu&ng vy. cOng doàn cp tinh, ngành trung uong
Bão dam dy dü các tiêu chuân chung cüa üy viên ban chp hành cong
doàn cp tinh, ngành trung uong, dng thôi dáp rng các tiêu chun sau:
a) V näng 1çrc cong tác
- Co bàn lTnh chInh trj, trI tue, näng 1irc lãnh do, quàn 1 tieu biu trong
ban chp hành.
- Co khã näng thng hçip, phân tIch, dóng gop trI tu vào sir lãnh dao tap
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th cüa ban thung vu, tham gia xay dirng, ban hành và t chic thirc hin thing
loi nghj quyt, quyt djnh ciia ban chip hành.
- Co nãng lirc tham muu, chi do, scx kt, tng kt các chuang trinh, k
hoch do di hi, ban chap hânh, ban thi.r?ing vii dê ra.
b) V kinh nghim lãnh do, quân l vá cong tác cong doân
- Nhân sir t?i các ban cOng doàn cp tinh, ngânh trung uung; các dan vi
kinh th, su nghip trrc thuôc (nu co) phãi gic chirc v cap trueing; dã có thi
gian tham gia ban chp hânh cong doàn cp tinh, ngánh trung ucng dü 01 näm
trà len.
- Nhân sir tai Ca quan chuyên trách cüa Dáng, doân th, ca quan quân 1
nhâ rnr&c, dan vj sir nghip cOng 1p, doanh nghip nhà nurc, phãi dang giI chüc
vi lAnh do, quán 1 có phii cp tuo'ng duang tru&ng ban cOng doàn cp tinh,
ngânh trung iscrng.
3. Chü tjch cong doàn cp tinh, ngánh trung ucmg
Dáp 1mg các tiêu chun cfla üy viên ban chap hành, ban thithng vii cong
doàn cp tinh, ngành trung ucing và các yêu cu v trinh d, näng lirc cüa chirc
danh chü tjch lien doàn lao dng tinh và tuang duang theo quy djnh hin hành
v danh miic vj trI vic lam cOng chirc Lien doàn Lao dng Vit Nam dng thyi
dáp rng các tiêu chun sau:
a) V nàng 1irc cOng tác
- Nm vQng và có khâ näng vn diing quan dim, duô'ng kM cüa Dáng, chInh
sách và pháp lut cüa Nba nithc trong lãnh do, chi dio th11c hin cOng tác cOng
doàn. Näng dng, sang tao, có khã nàng tham mu'u cho
üy cüng cp, Tng Lien
doàn nhthig ni dung lãnh do phong trào cOng nhân và hot dng cong doàn cüa
dja phuang, ngành, co quan, dan vj.
- Co phong cách lãnh do, phuang pháp hoat dng, khá näng diu hành
tt cOng vic, khã näng nghiên c&u, xây dmg kê hoch, dé an; d xut các giái
pháp thirc hin nhim vi,i cüa t chirc cOng doàn 0' dja phuang, ngânh, dan vj.
- Co uy tin và khá näng doàn kt, tp hçip, phát buy vai trô là thu 1mb
phong trào cOng nhân và hot dng cOng doàn 0' dja phucmg, trong ngành, co
quan, dan vi.
b) V kinh nghim lãnh dao, quân l và cOng tác cOng doân
- Di v0'i ngun nhân si,r tai ch phái có thè'i gian giti chüc danh phó chü
tjch cOng doàn cüng cp tiir dü 01 nàm tr0' len và du?c dánh giá hoàn thành tt
nhiêm vi.
- Tru0'ng hqp ngun nhân sir tü nai khác phãi có tr dü 01 näm tr0' len gi
chuc vi phó viii tru&ng và tuung duang thuc các b, ban, ngành 0' Trung hang;
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cp phó cac s, ban, ngành, doàn th cp tinh; phó bI thu cp üy cp huyn và
duçc dánh giá hoàn thânh tht nhim viii.
4. Phó chü tjch cong doân cp tinh, ngành trung uang
Dap rng các tiêu chun cüa üy viên ban chap hãnh, ban thuèng vçt cong
doan cap tinh, ngành trung irong và các yêu câu v trInh d, näng 1rc cüa chi'rc
danh phó chü tjch lien doàn lao dng tinh và tuong duong theo quy djnh hin
hành ye danh miic vj ti-I vic lam cOng chic Lien doàn Lao dng Vit Nam,
dOng thii dáp üng các tiêu chuân sau:
a) V nàng 1irc cong tác
- Nm vfrng và có khà nãng vn diing quan dim, duing li cüa Dâng, chInh
sách và pháp lut cüa Nhà nuóc trong IAnh dao, chi dao thrc hin cOng tác cOng
doàn & lTnh virc, dja bàn cong tác duçic phân cong quãn l, phii trách.
- Co phong cách lãnh dao và phuong pháp boat dng; có uy tin và khà
nàng doàn kt, tp hçip, phát buy vai trô là thñ linh phong trào cong nhân và
boat dng cOng doàn & dja phuong, trong ngành, co quan, don vj.
b) V kinh nghim lãnh dao, quân l và cOng tác cong doàn
- Di v&i ngun nhân sr tai ch& hoc can b cOng doàn chuyên trách
trong cüng h thng cong doàn phãi có tii dñ 01 nàm tr& len giü chirc vi lãnh
do, quàn l cp truàng ban và tuong duong cOng doàn cap tinh, ngành trung
uong ho.c chü tch cOng doàn cp trên trçrc tip co s& và dugc dánh giá hoàn
thânh tt nhim vu.
- Tru&ng hçxp ngun nhân sr tr noi khác phâi có tr dü 01 nãm tr& len gi
chi'rc vçi lãnb dao, quail i có pbii cp tuong duong phi cap tru&ng ban cOng
doàn c.p tinh, ngành trung uong và duc dánh giá hoàn thành tot nhim v1i.
5. Uy viên üy ban kim tra cong doàn cp tinh, ngành trung uong
a) Vê nãng içrc và kinh nghim cOng tác
- Hiu bit co bàn v các lTnh virc kinh t, chInh trj, pháp 1ut; nm vüng
Diu I và các quy dnh cüa Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam, các quy djnh
cüa Dãng, pháp 1ut cüa Nba nu&c lien quan den các hoat dng cüa cOng doàn
cp tinh, ngành trung uang.
- Co näng lrc, hoàn thành téit nhim v1j ducic giao, Co kinh nghim trong
cOng tác tài chInh và cong tác xây dirng to cbirc cOng doàn; có nghip vu,
chuyên mOn và hiu bit ye cong tác kim tra, giám sat, k 1ut cüa t chüc
cOng doàn.
b) V trmnh do
- Co trInh d chuyên mon t'r dai h9c tr& len các chuyên ngành lust, tài
chinh, k toán, kinh t; hoc t& ngbip di h9c chuyên ngành khác và có chirng
chi thanh tra, kim tra do co quan cO thm quyen cAp.
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- Co trInh d trung c.p 1 1un chInh trj tri len.
c) V do tuôi
Dáp üng yeu cAu ye tuôi bô nhim và giii thiu irng cir theo quy dnh cüa
Dâng, pháp 1ut cüa Nhâ rnrórc và quy ctjnh cüa Tong Lien doàn.
6. Chü nhim üy ban kim tra cOng doãn cAp tinh, ngành trung uong
Dáp irng tiêu chuAn chung cüa üy viên ban thithng vii cOng doàn cap tinh,
ngánh trung uang, tiéu chuân üy viên ñy ban kim tra cong doân cüng cap và
quy djnh v tiêu chuAn danh mic vj trI chirc danh tru'&ng ban lien doàn lao dng
cAp tinh, ngành trung uong; có khâ näng tham mi.ru cho ban chap hành, ban
thung vii v cOng tác kim tra, giám sat cüa t chirc cOng doàn O da phuong,
ngânh, dcm vj; có khá näng lãnh dao, quán l, chi dao hoat dng ctia üy ban
kim tra cOng doàn cAp tinh, ngânh trung uong và huóng dn boat dng h
tMng üy ban kim tra cOng doàn cap duói.
7. Phó chü nhim üy ban kim tra cOng doàn cAp tinh, ngành trung uang
Dáp ng tiêu chuAn danh miic vj trI chrc danh phó tru&ng ban lien doàn
lao dng cap tinh và tiiang dining, tiêu chuân üy viên üy ban kim tra cOng doàn
cüng cAp; có khá näng tham muu cho chü nhim üy ban kim tra, ban thu?mg vii
cOng doàn cap tinh, ngânh trung ucmg v cOng tác kiêm tra, giám sat cüa t chrc
cOng doân dja phiicng, ngành, dan vj; có khâ näng lãnh dao, quân 1, chi do
hoat dng cüa üy ban kiêm tra cOng doàn cap tinh, ngành trung uo'ng trong pham
vi duçic phân cOng.
8. Tiêu chuAn üy viên ban chAp hânh, üy viên üy ban kim tra va cac
chrc danh trong ban chAp hânh, üy ban kim tra cong doàn cAp trên trirc tip
ca s& trong các doanh nghip ngoài khu vçrc nhà nithc trirc thuc Tng Lien
doân vn diing theo các tiêu chuAn quy djnh tai Diu nay vâ d an duçic cAp
có thâm quyn phé duyt.
Diu 5. Tiêu chuãn üy viên ban chap hành, üy viên üy ban kim tra
vã các chfrc danh trong ban chAp hành, üy ban kiêm tra cong doàn cAp trên
trirc tiêp cif s&
1. Uy viên ban chAp banE cOng doân cAp trén tr1rc tip co so'
a) V näng lirc cOng tác
- Co nàng 1irc lAnh dao, quân 1, có kiên thrc, van diing chü trtrcing cüa
Dáng, chInh sách pháp lu.t cüa Nhà nithc, cüa dja phuong, ngành, dcm yj va
cüa tO chirc cOng doàn vào thirc tiên phong trào cOng nhân và hoat dng cong
doàn theo linh vuc duçc phân cOng, phi trách.
- Co khâ nãng ci the boa chi..rcing trInh, nghj quy&, k hoach cüa cOng
doàn cAp trên vã cap üy cüng cap và khã näng xir l nhQ'ng tInh hung mo'i phát
sinh, k nAng hot dng cOng doân, chAp hành t& nguyen tc tp trung dn chü
trong t chrc và sinE hoat tai noi cong tác.
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b) V trInh do
- Nu là can b cong doàn chuyên trách hotc Ca cu ti các Co quan
chuyên trách cüa Dâng, doàn th& co quan quãn 1 nhà nwic, ctcin v si,r nghip
cOng lap, doanh nghip nhà nithc, phâi có trInh d chuyên mOn t& nghip dai
h9c tr& len, trInh d l 1un chInh tn trung cp tri len.
- Nu là can b cOng doàn Co sâ cn có trInh d trung cp ngh và t&
nghip trung h9c ph thông tri len.
- Nêu là cOng nhân, lao dng trirc tip san xut cn có nghip vii, tay ngh
bâc 3/7 try len.
c) V kinh nghim lãnh do, quàn 12 và cong tác cong doàn
- Nhan sr ti các co quan chuyên trách cüa Dâng, doàn th& Co quan quãn
l nba nrnc, dan vj sir nghip cong 1p, doanh nghip nhà nuóc phái giü chüc
vii lãnh dao, quân 1 có phi cp tuang duong üy viên ban thuông vi chuyên
trách cong doàn cüng cp trr len.
- Nhân sir tai cOng doàn ca si phái là chü tjch cOng doàn ca s6;
tnthng hçip Co cu ô cong doàn co s& doanh nghip can chn ncyi có dOng
doàn viên so vâi bInh quân chung & da phuang, don vj, It nhât có 100 doàn
viên tr& len.
- Nhân sr là cOng nhân, lao dng trirc tiêp san xuât phâi là doàn viên
nông c&, di du trong các hoat dng do ban chap hành cOng doàn Co s& t
chüc, dA ducic cOng doàn co s& khen thu&ng thành tIch xut s.c trong hoat
dng cOng doàn.
d) V do tui
- Nbân sir là can b cong doàn chuyên trách các cp, nhân sir tai các co
quan chuyên trách cüa Dàng, doàn the, co quan quàn l nba nuó'c, don vj sr
nghip cOng lap, doanh nghip nhà rnrâc phâi dáp 1rng yeu cu ye tuM b
nhim và giâi thiu &ng cà theo quy dnh cüa Dâng, pháp lust cüa Nhà nuâc và
quy djnh cüa Tong Lien doàn.
- Nhân si,r ti các Co quan, don vj, doanh nghip ngoài khu virc nhà nithc
do cp có thm quyn quyt djnh nhixng dam bâo ti th&i diem gi&i thiu ng Cu
ln du t& da khOng qua 70 tui dOi vái nam và 65 tuOi di vOi n.
2. Thy viên ban thu&ng v cOng doàn cp tren trirc tip c s&
Bào dam dy dü các tieu chun cüa üy viên ban chp hành cOng doàn
cüng cap, dng th&i dáp rng các tiêu chun sau:
a) V náng lc cong tác
- Co bàn linh chInh trj, phm chit dao dirc, trI tue, chI chin du, nãng
1irc lãnh dto, quàn l tieu biu trong ban chp hành; có khâ nàng tng hçip, phân
tIch, dóng gop trI tu vào sir lãnh dio tp th cüa ban thi.thng vçi, tham gia xay
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drng và t chirc thirc hin thng lcii nghj quyt cüa ban chp hành.
- Co näng lirc tham muu, chi dto, so kt, tng k& các chuong trInh, k
hoch do di hi, ban chap hành, ban thithng vi dé ra.
b) V kinh nghim lãnh dio, quãn I,2 và cong tác cong doàn
- Nhân sir là can bO cOng doàn chuyên trách ti cong doàn cp trên trirc
tip co sâ, yêu cu kinh nghim dã tham gia ban ch.p hành cong doàn cñng cap
dü0l nämtrâlên.
- Nhân sir ti Co quan chuyên trách cüa Dâng, doân th, co quan quân 1
nhà nuóc, dcm vj str nghip cong lip, doanh nghip nba nuOc phâi gi chirc vii
lãnh do, quân l tuong duang phó chü tjch cOng doân cüng cap tri len.
- Nhan sr don vj s.r nghip, doanh nghip ngoài khu virc nhà nuOc phài
giü chirc vi chü tjch cong doàn co SY, cia tham gia ban chap hành cOng doàn cap
trên trrc tip co s dii 01 nAm tth len và không kiêm chirc danE quán 1 don v,
doanh nghip.
3. Chü tjch cOng doàn cp trên trrc tip co s&
Dáp üng các tiêu chun cüa üy viên ban chp hành, ban thumg vii cOng
doàn cap trên trirc tiêp co sâ và các yêu câu ye trInh d, näng 1irc Cüa chirc danh
chü tjch lien doàn lao dng huyn và tuang duong theo quy djnh hin hành v
danh mic vj trI vic lam cOng chirc Lien doàn Lao dng Vit Nam, dng thi
dáp üng các tiêu chuân sau:
a) V nàng 1irc cOng tác
- Nm vUng Va Co khà näng vn dung quan djm, dithng 1i cüa Dâng,
chinh sách và pháp 1ut cüa Nhà nuóc trong vic t chtrc th1rc hin nhim vi
cua tO chirc cong doàn; có näng lirc nghiCn ciru tham muu, d xut Các giãi
pháp, xay diing chü truong, chInh sách cua dja phuong, ngành, doanh
nghip lien quan den doàn viên cOng doàn, nguô'i lao dng vâ hoat dng
cong doàn.
- Co phong cách lãnh do, phuccng pháp hott dng, khà nàng diu hânh tt
cOng vic; có uy tin và khã nãng doàn kêt, tp hçip, quy tii, ánh hu&ng tIch cuc
dn phong trào cOng nhân và hott dng cong doàn dja phuong, ngành, don vj.
b) V kinh nghim lãnh do quàn l2 và cong tác cOng doàn
- Di vOi nhân sir ti ch, hoc can b cOng doàn chuyên trách trong cüng
h thng cOng doàn phâi có tir dü 01 näm tr& len gii3 chirc vi phó chñ tjch cOng
doàn cap trên trrc tiêp co s& hoc phó tru&ng ban cOng doàn cap tinh, cOng doàn
ngành trung uong và duçic danE giá hoàn thành tot nhim vii.
- Di vth ngun nhân sir tr noi khác phái có tir dU 01 nãm trâ len giU
chü'c vi lãnh do, quàn 1' tuong duong chrc danh phó chü tjch cOng doàn cp
tren trirc tip co sO' và duçc dánh giá hoàn thành tt nhim v11.
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4. Phó chü tjch cong doàn cp trên trirc tip Co s&
Dap t'rng các tiêu chun cüa üy viên ban chap hành, ban thithng vii cOng
doàn cap trên trirc tiêp co s& và cac yeu cu v trInh d, nãng hrc cüa chtirc danh
phó chü tjch lien doàn lao dng huyn và tucing ducmg theo quy djnh hin hành
ye danh miic vj trI vic lam cong chüc Lien doàn Lao dng Vit Nam, dng thai
dáp t'rng các tiêu chun sau:
a) V nãng 1irc cOng tác
- Nm vrng và có khâ nAng vn dyng quan dim, du?rng lé,i cüa Dáng,
chInh sách và pháp 1ut cüa Nhà nithc trong lãnh do, chi dao thirc hin cong tác
cong doàn ô linh virc, dja bàn cong tác duçic phân cong quán l, phii trách.
- Co phong each lânh dao và phuong pháp hoat dng; có uy tin và khà
nãng doàn kt, tp hçp, t chiirc t& phong trào cOng nhân và hott dng cOng
doàn & dja phuong, ngành, ctcm vj.
b) Co t1 dii 03 näm tr& len dam nhim vj tn vic lam chuyên viên hoc tuong
throng (không k thai gian tp s) và dtrçic dánh giá hoàn thành tOt nhim vi.
5. Uy viên iy ban kim tra cong doàn cp trên trrc tip co sO
a) Vê näng lirc và kinh nghim cong tác
- Hiu bit co bàn v các 1mb vc kinh t, chInh trj, pháp lut; nrn vng
Diu l và các quy djnh cüa Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam, các quy djnh
cüa Dâng, pháp lut cüa NIià nuOc lien quan den các hot dung cüa cOng doan.
- Co näng lirc, hoàn thành tt nhim v11 duçic giao, có kinh nghim trong
cong tác tài chInh và cOng tác xây dirng tO chüc Cong doàn; có nghip vii,
chuyên mOn và hiu bitt ye cong tác kiêm tra, giám sat, k 1ut cüa tO chüc
cong doàn.
b) V trInh do
- Co trinh d chuyen mon t1r d?i h9c trO len các chuyên ngành 1ut, tài
chInh, k toán, kinh tê; hoc tt nghip dui h9c chuyên ngãnh khác và có chimg
chi thanh tra, kim tra do co quan có thâm quyên cap.
- Co trInh do so cp l luân chInh tn trO len.
c) Vé dO tui
Dáp irng yeu cu v tui b nhim và giOi thiu üng cir theo quy dnh cüa
Dàng, pháp lut cüa Nhà nuOc và quy djnh ciia Tong Lien doân.
6. ChÜ nhiêm üy ban kim tra cOng doàn cp trên trrc tip co sO
Dáp irng tiêu chun üy viên ban thi.r&ng vii cong doàn cp trên trirc tip co
sO và tieu chun üy yjen üy ban kim tra cOng doàn cüng cap; có khâ nng tham
muu cho ban chap hành, ban thuOng yu v cOng tác kim tra, giám sat cUa t
chirc cOng doàn & dja phuong, ngành, don vj; có khá nàng lãnh do, quãn l, chi
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d.o hoait dng cüa üy ban kim tra cong dioàn cp trên tr1rc tip Ca s và hithng
dn nghip vii hot dng cüa üy ban kiêm tra cong doàn cap ca so.
7. Phó chü nhim üy ban kim tra cong doàn cap trên trirc tiêp ca sO
Dáp trng tiêu chun cüa üy viên üy ban kim tra cOng doân cüng cp; có
khá nàng tham mu'u cho chü nhiêm üy ban kiêm tra, ban chap hânh, ban thuOng
v11 cOng doân cp trên trirc tip ca sO v cOng tác kiêrn tra, giám sat cüa tO chOc
cOng doàn 0 dja phucmg, ngành, dan vj; Co khâ nãng lãnh do, quân 1, chi dto
hot dng cüa üy ban kiêm tra cOng doàn cap trên trrc tiêp Ca sO và huOng dn
nghiêp vii kiêm tra cOng doàn ca sO trong phm vi discic phân cOng.
8. Tiêu chun üy viên ban chip banE, 1iy viên üy ban kim tra và các chOc
danh trong ban chap hành, üy ban kiêm tra cong doàn c.p trên tr1rc tip ca sO
trong các doanh nghip ngoài khu vrc nba nuOc trrc thuc lien doàn lao dng cp
tinE, ngãnh trung uang vn d1ing theo các tiêu chun quy djnh tai Diu nay vâ d
an duçc cap có thm quyên phé duyt.
Diu 6. Tiêu chun üy viên ban chap hành và các chñ'c danh trong
ban chap hành, üy ban kiêm tra cong doàn co so'
1. Uy viên ban chp hành, ban thuOng vu, üy ban kim tra cOng doàn ca sO
- Hiêu biêt sâu ye 1mb virc ngành, ngh, tInh hInh san xut, kinh doanh,
tinh hInh hot dng cüa ca quan, dan vj, doanh nghip; Co uy tin, duçyc dông
dáo doàn viên, ngu'Oi lao dng tin nhim; có khà näng 4n ding chü truang,
thrOng li cüa Dãng, chInh sách pháp lu.t cüa Nhâ nuOc, cüa dja phuang,
ngành, dan vj và cüa t ch(rc cOng doàn d dti din, bão v các quyn, lçii Ich
hçp pháp, chInh dáng cüa doàn viên cong doàn, ngu0i lao dng trong ca quan,
dan vj, doanh nghip.
- Di vOi üy viên ban thuOng vi (nu co) cn dáp 1rng them tiêu chun v
nghip vij, tay ngh chuyên mOn nOi tri; có khâ näng t chüc diu hành hot
dng cüa cOng doàn ca sO dáp l'rng yêu cu nhim vii.
- V d tui: D& vOi nhân sir là can b cOng doàn chuyên trách, nhân sr
ti ca quan chuyên trách cüa Dâng, doàn the, ca quan quân l nhà nuOc, dan vj
sr nghip cOng lap, doanh nghip nhà nuOc phái dáp 1rng yeu cu v tui bè
nhim và gi0i thiu lrng cir theo quy dnh cüa Dãng, pháp 1ut cüa Nhà nuOc và
quy djnh cüa Tng Lien doàn. Nhân sir ti các ca quan, dan vj, doanh nghiêp
ngoài kbu vrc nba nuOc do cp có thrn quyn quyêt djnh nhung dam bâo tai
th0i dim giOi thiu irng cO lan dAu tOi da không qua 70 tui d& vOl nam và 65
tui dOi vó!i flU.
2. Chü tjch, phó chü tjch cOng doàn ca sO
- Dáp iLrng dy di các tiêu chun cüa üy vién ban chtp hành cong doàn
cüng c.p, dng thOi dáp trng các tiêu chuân: Nhit tinE, tam huyêt, trách nhiêm,
có nãng 1rc lãnh do, quân l, diêu hành các hot dng cüa ban chp hành.
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- Co khâ nãng cçt the hóa chuang trInh, nghj quyt, k hoach cüa cong
doàn cap trén dê triên khai thirc hiên ti co s; có nàng lrc tp hçip, thu hut
ngithi lao dng.
- Co k näng di thoi, thuong luçmg; có bàn linh, hiu bit dc diem tmnh
hInh cüa don vj, doanh nghip, có khá näng ph& hçip t& vói nguñ sr diing lao
dng trong to chirc triên khai các hott dng cüa cong doàn Ca s;
- Dä tham gia và hoàn thành t& nhim vi vj trI can b tO cong doàn tth
len hoc có thành tich xut sc trong lao dng san xut. Di vi chü tjch, phó
chü tjch cong doan ca s là can b cOng doàn chuyên trách phái có trInh d
chuyên mon dti h9c tr& len.
Muc 2. TIEU CHUAN CHtC DANH LANH DO, QUAN L CAC
BAN C QUAN TONG LIEN DOAN LAO DQNG VIT NAM VA CONG
DOAN CAP TINH, NGANH TRUNG U'€NG
Diêu 7. Tiêu chuân chü'c danh tru'&ng ban, phó tru'&ng ban co' quan
Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam
1. Tiêu chun tru&ng ban co quan Tong Lien doàn
Dáp trng tiêu chun cüa üy viên Ban Chap hành, TiJy viên Doàn Chü tjch
Tong Lien doàn và các yêu cu v trInh d, näng hrc cüa chüc danh trizàng ban
và tuong duong thuc Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam theo quy dnh hin
hành v danh mçlc v trI vic lam cOng chirc Lien doàn Lao dng Vit Nam,
dng thai dáp irng các tiêu chun sau:
a) V näng lirc cong tác
- Co nAng içrc t chüc nghiên ciru, tham muu xây dirng chInh sách pháp
1ut lien quan den quyên, lqi Ich hçrp pháp, chInh dáng cua doàn viên cong doàn,
nguôi lao dng.
- Co trn nhIn, dnh huó'ng phát trin, có näng lirc chi dao xây dirng, t chirc
th%rc hin các chuong trinh nhim vi thuc linh vrc ducic phân cOng phçi trách; xu
1 di.xgc các tlnh huông mOi nay sinh theo nhim vi dtxçc phân cong.
- Co nãng lrc lãnh dao, chi dao t chuc có hiu qua linh virc nghiên ciru
khoa h9c phiic vi vic thirc hin chiLrc näng, nhim v11 cüa t chuc cong doàn
lien quan dn linh virc ducic phân cOng ph trách.
- Co nàng lc doàn kt can b, cong chuc và ngui lao dng trong ban và
tuong throng; t chirc phi hçip vâi các ban, don vj, cá nhân có lien quan thc hin
t& nhim vij duçic giao.
b) V trinh do
- Tot nghip dai h9c tth len, chuyên ngành phü hçip vth yêu c.0 cüa vi trI
viêc lam dam nhim.
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- TrInh d cao cp 1 1un chInh tn hoc ci nhân chInh trj; chtrng chi v
ngoi ngü, tin hoc, quãn 1 nhà nuâc theo quy djnh.
- Các diu kin, tiêu chun v trInh d theo quy djnh chuyên ngành (nu co).
c) V kinh nghim lãnh do, quàn 1 và cong tác cong doàn
- Di vó'i ngun nhân sir ti ch phãi Co tir dü 01 nãm tth len giü chrc vçi
phó tnn1ng ban và duqc dánh giá hoân thành t& nhim vii.
- Di vói ngun nhân sir th' no'i khác phãi có chuyên mOn, nghip vii phii
hop; cO ti'ii dü 01 nãm tri len giü' chirc vit phO viii tnr&ng và tuong di.rnng tr& len
ti các b ngành, Co quan & trung uong; cp truô'ng các s&, ban, ngành, doàn th
cp tinh và duçc dánh giá hoân thành t& nhim Vii.
2. Phó tru&ng ban co quan Tong Lien doàn
Dáp lrng các yêu cu v trInh d, nAng lirc cüa cht'rc danh phó tru&ng ban
và tucrng dtrcTng thuc Tng Lien doãn Lao dng Vit Nam theo quy djnh hin
hành v danh mic vj trI vic lam cOng chirc Lien doàn Lao dng Vit Nam,
dng th&i dáp irng các tiêu chun sau:
a) Co nàng lirc cong tác và trinh d dt chun theo quy djnh tui dim a,
dim b, khoãn 1 Diu nay.
b) V kinh nghim lãnh do, quân l vâ cOng tác cOng doán
- Di vâi ngun nhân sir ti các ban có cAp phông, phâi có tir dü 01 nàm
tr& len giü ch'trc vv tnr&ng phông, hoc 02 nám tr& len gi chc vii phó tnrO'ng
phông và du?c dánh giá hoãn thành t& nhim via.
- DM v&i ngun nhân sir lam vic ti các ban khong cO cAp phông, phâi
có dü 05 nAm tr& len lam cOng tác chuyên mon & linh virc cAn b nhim và
ducic dánh giá hoàn thành t6t nhim vi, trong do có 01 nãm gAn nhAt duçrc
dánh giá hoãn thành At sc nhim vi.
- DM v&i nguôn nhân sçr tr noi khác phâi có chuyên môn, nghip v11 phü
hop; có dü 01 nàm tr& len giu chirc vii cAp trix&ng phOng ti các b, ngành, co
quan, dcm vj & tnung uo'ng; cAp phó s&, ban, ngành, doàn th cAp tinh va duoc
danh giá hoàn thânh tt nhim vi.
Diu 8. Tiêu chuân chfrc danh tru'ông phông, phó tnthng phông co'
quan Ting Lien doàn Lao dng Vit Nam
1. Tnr&ng phOng vá tuung throng ti co quan Tng Lien doãn
Dáp img các yêu câu ye trInh d, nàng 1irc cüa chüc danh tru&ng phOng và
tuo'ng throng thuc Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam theo quy djnh hin
hành v danh mc vj trI vic lam cOng chüc Lien doàn Lao dung Viêt Nam,
dng th&i dáp rng các tiêu chuAn sau:
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a) V näng lirc cong tác
- Thành tho chuyên mon nghip vii thuc linh virc cOng tác dam nhim.
- Co khá nAng t chirc nghiên cü'u, xây dimg d an, van ban, chisang trInh,
quy djnh thuc linh virc chuyên mon duçc giao.
- Co khá nàng diu hânh, doán kt di ngü can b, cOng chrc, nguèi lao
&ng trong phông và phM hçp vi cac co quan, don vj, t chüc, Ca nhân có lien
quan thc hin t& nhim vgi duqc giao.
b) V trInh do
- T& nghip dii h9c tth len, chuyên ngành phi hçip vi yêu cu cüa v tn
vic lam dam nhim.
- TrInh d trung cp l 1un chInh tr hoc tucing ducmg; có chirng chi v
quãn 1 nhà nithc theo quy djnh.
- Chirc danh có quy djnh riêng trInh d theo chuyên ngành, ngoài dáp
üng tiêu chun chung theo Quy djnh nay phâi dáp üng các diu kin, tiêu
chun v trInh d theo quy djnh chuyên ngành.
c) V kinh nghim lãnh dao, quán l vâ cong tác cong doàn
- Di vó'i ngun nhân sr dang cOng tác tai ban có vj trI có nhu cu b
nhim phãi có dü 01 näm trà len gift chirc v1i phó tru&ng phông và duçic dánh
giá hoàn thành t& nhim vii. Trung hçp nhân sir cong tác tai các ban không có
dip phông thI phái có dü 03 näm trô len lam cong tác chuyên mon ô 1mb virc
din b nhim và dugc dánh giá hoàn thânh tOt nhim vii trong do có 01 näm gn
nht dugc dánh giá hoàn thành xut sac nhim viii.
- D& vth nguôn nhân sir tü noi khác phâi có chuyên môn, nghip vii phü
hçip; có dü 01 näm tr& len gift chilic viii dip phó phông các b, ngành, co quan,
don vj & trung uong; cAp tru&ng phông các s&, ban, ngânh, doàn the cAp tinh va
dirçic dánh giá hoàn thành tOt nhim vii.
2. Phó tru&ng phông và tucmg ducmg Co quan Tng Lien doàn
Dáp 1rng các yêu câu ye trInh d, näng lirc cüa chirc danh phó tru&ng
phông và trnmg duong thuc Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam theo quy djnh
hin hânh v danb mic vj trI vic lam cong chirc Lien doân Lao dng Vit Nam,
dng th&i dáp irng các tiêu chuân sau:
a) Näng 1rc cong tac và trinh d dt chuAn theo quy djnh ti dim a, dim
b, khoan 1 Diu nay.
b) Co th&i gian dü 03 nam tr& len cong tác thuc lTnh virc chuyên mon
phi hçip v&i vj trI din b nhim (khong kê th&i gian tp sir) và hoan thành tot
nhim vii duçc giao.
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Diu 9. Tiêu chun chñ'c danh trtr&ng ban, phó tru'&ng ban và tu'o'ng
cttro'ng cong doàn cp tnh, ngành trung tro'ng
1. Tiêu chuân trithng ban cong doân cp tinh, ngành trung umg
Dáp irng các yêu cu v trInh d, näng 1irc cüa chirc danh tru&ng ban lien
doân lao dng cp tinh va ti.icing ducmg theo quy djnh hin hành ye danh mc vi
trI vic lam cOng chirc Lien doán Lao dng Vit Nam và tiêu chuân càa üy viên
ban chap hánh, ày viên ban thithng vçi cong doân cap tinh, ngành trung uong,
dng th?ii dáp rng các tiêu chuân sau:
a) V nAng lixc cong tác
- Thânh thio chuyên môn, nghip vi di vi vj trI chirc danh cn b
nhim. Co khá näng t chirc tOt và thçrc hin có hiu qua nhim vii ducc giao.
- Co khá nãng nghiên cü'u xây dirng d an, van bàn, chuang trInh, quy
djnh thuc linh virc chuyên mon duçic giao; tham mu'u giüp lânh d?o xay dmg
và ban hành van bàn thuc thâm quyên.
- Co khã náng diu hành, doân kt di ngü cOng chirc, viên chirc và
ngui lao dng trong ban, dan vj và phi h9p vó'i các ca quan, dan vj, t chàc,
cá nhân có lien quan thrc hin tt nhim vi du'?c giao.
b) V trInh do
- T& nghip di h9c trY len, chuyên ngành phñ hcip vth yêu câu cüa vi tn
viêc lam dam nhiêm.
- TrInh d trung cp l lun chInh trj hoc tucing ducing; có chi.'rng chi v
quàn l nhà nuc theo quy djnh.
- Dáp 'irng các diu kin, tiêu chun v trInh d theo quy djnh chuyên
ngành (nu co).
c) V kinh nghim lAnh do, quàn l và cOng tác cOng doàn
- Dôi vOi nguôn nhân sl:r ti chô phâi Co thai gian giü chàc v11 phó
trung ban vâ tuong duang tü dà 01 nãm tth len và dugc dánh giá hoàn thânh
tt nhiêm vu.
- Dii vi ngun nhân sir t1r nai khác phãi có chuyen môn, nghip vi phü
hçp; CO tü dà 01 näm tr len giQ chàc vii cp phó phông trà len ti cac b,
ngành, Ca quan, dan vj i trung uong, các s, ban, ngành, doàn th cp tinh,
trueing phông cp huyn và duc dánh giá hoàn thành tot nhim v1i.
2. Phó tnthng ban và tuang duong cong doàn cp tinh, ngành trung uang
Dap irng các yêu cu v trmnh d, nàng 1irc cña chàc danh phó truO'ng ban
lien doàn lao dng cp tinh và tuong duang theo quy djnh hin hanh ye danh
rniic vi tn vic lam cong chic Lien doân Lao dng Vit Nam, dng thai dáp ing
các tiêu chun sau:
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a) Nãng lirc cong tác Va trInh d dt chun theo quy djnh ti dim a, diem
b,khoán1Diunày.
b) Co thri gian cOng tác thuOc linh virc chuyên mOn phü hçp vi v trI cn
bô nhim tr dü 03 nãm tr& len (không k thai gian tp sir) và duçc dánh giá
hoân thành tt nhim vii duqc giao.
3. Tiêu chun chiirc danh tru&ng ban, phó tri.thng ban và tuong throng co
quan cong doân cp trên trirc tiCp Co s trong các doanh nghip ngoài khu vlrc
nhà nithc trçrc thuc Tong Lien doàn (nu co) vn dcing theo các tiêu chun quy
djnh tai Diu nay và d an duçic cap có thâm quyên phé duyt.
Chu'o'ng III
TO CHIC THU'C HIN
1Jiu 10. Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam
1. Thng nhât vói các cp u dâng theo quy djnh cüa trung uong v
cOng tác can b theo phân cap quân 1.
2. Giao Ban To chirc Tong LiOn doàn thirc hin các nhim vu sau:
a) Don doe, kiêm tra, giám sat các cap cong doàn, các ban và thong
duong co quan Tong Lien doàn triên khai thirc hin Quy djnh nay.
b) Tham muu cho Dãng doàn, Doàn Chü tjch Tng LiOn doân phi
hcip vôi cp u theo phân cap cüa trung uong thirc hin quy hoach, dào tao,
luân chuyn, diu dng, bô nhim, gii thiu can b 1rng Cu, dánh giá can bô
trong to chirc cOng doân, dáp rng tiêu chun trng chirc danh can bô lãnh
dao, quân 1).
c) Tharn mixu, dê xuât c11 Can b lãnh dao Tong Lien doàn thuc th.m
quyên quãn ly cua B ChInh trj, Ban Bi thu ho.c dã ducic quy hoach chüc danh
länh dao chü ch& cüa Tng Lien doàn, tham gia các khóa dâo tao, bi duthig
dáp 11ng tiêu chun theo quy djnh.
d) Djnh k' hang näm xây dirng k hoach, d xut diu dng, luân chuyn,
dào tao, bi dung Can b thuc thâm quyOn quân 1 cüa Dãng doàn, Doàn Chñ
tjch Tng Lien doàn phü hçrp vi tiOu chuân chiirc danh can bô lânh dao, quán 1
cüa tëi chtrc cOng doàn.
d) Chü trI huóng din, phi hp vâi cong doàn cp tinh, ngành trung
hong, các ban, don vj trrc thuc TOng Lien doàn thirc hin quy trInh quy
hoach can b trOn co s Quy djnh nay và thrc hin luân chuyn, b frI cOng
vic phü hqp vri tiOu chun, trInh d, nàng 1irc cüa can bô.
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Diu 11. Lien doàn lao ng tinh, thành phô, cong doàn ngành trung
iro'ng và ttro'ng cliro'ng, &rn vl tnjc thuc TOng Lien doàn
1. Báo cáo cap üy, t chüc dáng dng cAp d trin khai thirc hin Quy
djnh cüa Tong Lien doàn ye tiêu chuAn chüc danh can b lãnh do, quãn l cong
doàn các cAp; can cir quy djnh cüa Dàng, pháp lut cüa Nba nuóc, các quy djnh
chuyên ngành và Quy djnh nay d ciii th hóa tiêu chuân chtrc danh can b, cong
chirc, viên chrc lãnh dao, quán l theo thAm quyn duçic phân cap; dng thi tO
cht'rc quán triêt den các cap cong doàn, dan v trrc thuc nãm vüng die phân dâu,
tu di.iO'ng, rèn luyn.
2. Cong tác quy hoach can b phâi can cü vào tiêu chuAn cüa tirng chüc
danh; chi xem xét giôi thiu nhân sir bâu ci:r, bO nhim dôi vi các tmng hqp da
dü các tiêu chuân theo quy djnh.
3. Djnh kS' rà soát v tiêu chuAn can bô lanE dao, quán l duong nhim và
trong quy hoach lam can cr xay dirng k hoach dào tao, bi dung d dáp ñng
kjp thai ngun can b) lãnh dao, quãn l cüa ca quan, dan y •
Diu 12. Diu khoãn chuyn tip
1. Can b, cong chirc dã duçc tuyn ding, tip nhn, bu cü, b nhim giü'
chi.'rc danh lãnh dao, quàn l theo DanE mjc vj tn vic lam, ban mô tã vi trI cOng
chtrc Lien doàn Lao dng Vit Nam tai ccc quan cong doàn các cAp triróc khi Quy
djnh nay có hiu lrc thi hânh, nêu con thiêu tieu chuân ye chirng chi bôi duOng thI
thai han d b sung dü tiêu chuAn là 12 tháng k tiir ngày Quy djnh nay có hiu
lirc thi hành; neu chua dáp l'rng trInh d dào tao thI bô trI cong vic khác phü hp
vó trInh d dào tao hoc thrc hin tinh gián biên che theo quy djnh.
2. Can b, cong chi.'rc tuyn dung mcci phãi dáp rng tieu chuAn iheo Quyt
djnh s 4135-QD/BTCTW ngày 29/01/2019 cüa Ban To chirc Trung uong ban
hành tam thai Danh mic vj trI vic lam, bàn mô tâ vj trI vic lam cong chüc
Lien doàn Lao dng Vit Nam. Truông hp thiêu chirng chi bôi duong quãn l
nhà ni.thc ngch tuang üng, chirng chi bi duong I lun và nghip vi cOng doàn
thI thO'i han d bô sung dü tiêu chuân là 12 tháng k tr ngày dugc tuyn dçing,
tip nhn, bAu cü', b nhim.
3. Di v&i can b cong doàn kiêm nhim do ca cAu tham gia iiy viên ban
chAp hành, üy ban kiêm tra và các chi.irc danh trong ban chAp hành, üy ban kim
tra cOng doàn các cAp, cOn thiu van bang, chiimg chi lien quan dn tieu chuAn
chüc danh thI ca quan, dan vi chü dng c1r can bO di dào tao, bM duOng theo
thAm quyn duçc phan cap hoc die nghj ca quan quân l,2 cAp trên cir can bô
tham gia các khóa dào tao, bOi duo'ng, d bô sung dñ van bng, chirng chi cOn
thiu. K ti'r ngày Quy djnh nay có hiu 1irc thi hânh, các cAp cong doàn khOng
gii thiu ing cr ho.c tái cr di vri can b cong doàn kiem nhim thuc co cAu
tham gia üy viên ban chAp hành, üy ban kiem tra và các chi'rc danE trong ban
chAp hành, üy ban kim tra, khi khOng dü tiêu chuAn, diu kin theo quy djnh.
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4. Di vói viên chirc quãn 1 dan vj kinh t& sir ngbip trirc thuc Tng
Lien doàn, nu không dam bâo tiêu chun chung theo Quy djnh nay và quy djnh
chuyén ngành (nu co) hoc theo quy ch cüa don vi dâ duçic Ca quan có thm
quyên phê duyt theo quy djnh cüa pháp 1ut, thI thrc hin các bin pháp theo quy
djnh ti khoân 1 Diu nay.
5. Trithng hqp quy djnh cüa Dãng, Nhà rnxàc và t chirc cong doàn ban
hành các tiêu chu.n mâi khác Quy djnh nay thI th?c hin theo hiu 1irc thi
hành cüa quy djnh mói.
Trong qua trInh trin khai thirc hin Quy djnh nay, nu có vn d phát
sinh hoc vuàng mac, d nghj các cp cong doàn phán ánh ye Tng Lien doân
(qua Ban T chüc Tng Lien doàn) d sira di, b sung cho phü hçp./.
Ncinhin:
- Ban To chic TW; 1(dé
- Uy ban hem tra TW;J BC)
- Tinh, thãnh u, BCS dãng B có CDN,
DU tp oãn, DN có CD trirc thuOc TLD (de
- Dãng üy Khôi Doanh nghip TW;
p/h)
- Dãng üy khôi Các Co quan TW
- Các ban, don vj trrc thuc TLD;
- Các LDLD tinh, thành phô, CD ngành TW,
Cong doàn TCT trrc thuOc TLD;
-Liru:VT,ToC
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