TONG LIEN DOAN LAO DONG VIT NAM
LIEN DOAN LAO DONG T!NH MEN GIANG

CONG HOA xA HQI CHU NGHtA VIT NAM
Dôc lap - Tir do - Hanh phüc

S: G4 /LDLD
V/v huang dn quy trInh thành l.p, to chrc
hot dng Ban NCr cOng quân chüng CDCS

Kiên Giang, ngây2 tháng 7- nám 2020

Kmnh gui: Các c.p cong doàn trong tinh

Ngày 23/6/2020, Lien doàn Lao dngtinh nh.n ducc Huó'ng dn so 07/HDTLD, ngày 12/6/2020 cüa Doàn Chü tjch Tong Lien doàn Lao dng VietNam ye
Hixó'ng dan quy trInh thành lap, tO chrc và hoat dng cña Ban NCr cong quân chüng
cong doàn co sâ, Ban Thi.r&ng vii. Lien doàn Lao dng tinh yêu câu các cap cong
doan triên khai hu&g dk Ban NCr cong quân chüng các CDCS thirc hin (co
hu&ng dan g'cri kern).
D nghj Lien doàn Lao dng tinh huyn, thành ph, Cong doàn ngành rà
soát, chi dao hiing dn các CDCS trirc thuc, nhât là các CDCS ngoài khu virc
nhà nithc dü diêu kin tiên hành thành 1p Ban NCr cong quân chüng theo quy djnh
Diêu l Cong doàn Vit Nam./.—

Noi nhi,
- Các cap CD trong tinh;
-LtruVP,NC.
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CQNG HOA xA JIQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p- Ti do - Hnh phüc

TONG LIEN DOAN LAO DQNG
VIET NAM

Ha N3i, ngày,/2iháng9zám 2020
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LIEN COAN LC TINH KIEN GIANG

I[U'NG DAN
(2)
[s
Le'n ng ay
-.LL(3) QUY TRINII THANR L4.P, TO cnUc vA HOT DQNG
(4) CUA BAN NO' CONG QTJAN CRUTIG CONG DOAN CCI sO
Chuyri
(5)
LJuhss6
Thçc hin Diu 1 Cong don Vit Nam và Hu&ng dn thi hành Diu 1 Cong
1/ ctoàn Vit Nam, Doàn Chfi tjch Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam ban hành
—LP4
tt chüc và hoat dng cüa ban ni cOng quân chüng
Huâng dn quy trInh thành
cong doàn cc s& (sau day vi& tt là ban n& cOng quail chuing) nhi.r sau:
lop,

c/
'7'

I- QUY TRINH THANH LiP, 1(1W TOAN VA GIAJ THJ BAN NO' CONG
I QUANCHUNG
1.Thành Ip ban nil' cOng qun cháng
1.1.Diu kiçn thành lap
Cong doàn ccf s& có tü 10 nü don iên tr& len dixgc thành l.p ban n'(r cong
quail chüng; ban chp hành cOng doãn ccr s& quy& djnh thành W và clii djnh các
thành viên theo nhim kSt cüa ban chp hnh hoc sau kbi thânh 1p cOng doàn ca s&.
Di vói cong doàn c s& Co du&i 10 nft doàn viên thI chi djnh mt ñy viôn
ban chp hành cong doàn hoc mt doân vien nr phii trách cOng tao tham nuru
chirc các hot dng nEt cOng (khOng thành 1p ban nEt cong qun chCing).
Ban chp hành cong doàn ca s& có trách nhim thành 1p ban nEt cOng quail
chImg chm nEat sau 3 tháng kê tr khi co quyêt dnh cong nhn ban chap hành cüa
cp có thm quyn (sau tti.i hi nhim k' hoc sau thãnh 1p m&i cong don c s&.
1.2. TrInh ty thành ltp
* Bu'ó'c 1. Hçp ban chp hãnh (ban thumg vi) cong doàn ccr sà thng nht:
S li.rcmg, cci c.0 ban nEt công qun chüng; hra ch911 nhn si1ãm tnr&ng ban,
phó ban (nu co), các thnh viên tham gia ban nEt cong qu.n ch(ing.
* Bithc 2. Ban hành quyt dn1i thãnh 1p Va chi dnh cáo thânh viên, tnr&ng
ban nEt cOng quân chi'ing.
2. Kin toàn ban n& cong qun chüng
2.1. Thói tham gia ban ni cong quá'n chu'ng
Khi thành viên ban nEt COng qu.n chiing nghi him, thOi vic, chm düt hqp
dng lao dng, chuyn cOng tác khác khOng cOn thuc co cu dä &rçc cOng doèn
cct si phê duyt thI ducing nhiên thôi tham gia ban nEt cong qun chi'ing, kê tEt thM
dim nghi hiru, thOi vic, chm drt hçrp dng lao dng, chuyênOng tác ghi trong
quyêt djnh hoc thông báo cüa ca quan, don vj có tham quyên.
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Thành viên ban nt cong qun chüng xin thôi tham gia ban nr cong qun
ching không thuc trir&ng hçp nêu trên phãi 1àin dan gfri ban n <Ong qun chüng
d& nghj ban chphânh cong doân ca s& xem xét, quyt dnh.
2.2. Bc sung thành viên ban ni cong qun chthig
- Diu Jcin bá sung t/thnh vién ban nt cOng qun chi2ng: Trong nhim ks',
khi khuyêt thãnh viên ban nit cong quAn chiing hoc cn thng them so luçing thành
viên thI ban chap hânh cong doàn cu si xem xét quyt dnh bô sung thành viên
ban ni cong qu.n chng nhirng không thrçic vuçit qua s hrqng quy djnh cüa
Hithng dn thi hãnh Diu 1 COng doân Vit Narn.
- TrInh 1y bo' sung thành viên ban ni cOng qucn ching: Ban nü cong qun
chCing báo cáo và dê xuât bang van bàn vâi ban thâp hành cOng•.doàn ca s& xem
xét cho .chü trucrng và nhan sir b sung ho.c tAng them s lucing (khOng vuçit qua
s hrçrng quy djnh). Ban chap hânh (ban thir&ng vi.) cOng doàn cci s6 ra quyt djnh
chi dnh b sung thnh viên ban nft cong qun ching.
3. Giãi th ban nü cong qun chting
3.1. Tru&ng hQp giái the': Ban n cong qun chiing không dü diu kin tn t.i
và hot dng (khOng th sO' htcing ã'oàn viên nI theo quy djrth) thI Ban chtip hnh
cong cloàn c s0 xem xét quyêt djnh giài the. •Khi ban chap hàrth cOng do'àn ca s&
k& thiic nhim k' hoc ch.m dirt hoat. dng theo; quyt djnh cüa cong doàncp
trên trrc tip thI ban n cOng qu&n ching duang nhiên châm düthirn vii.
2. TrInh tr giái thl: Khi ban nt cOng qun chuing khOxig con dñ diu kin
tn ti và hot dng thI ban chp. hành cOng doàn cci s& hçp xem xét thông nhât
chü twang và ra quy& djnh giái th ban nU cong qu.n chiTtng, dOng thOi chi djnh
mt Uy viên ban chip hnh cOng don phii ách cOng tác ntr cOng.
II- TO CII(J'C VA CAN BQ ir N1f'CONG QUAN CH1JNG
1.Vêtãchfrc
Ban nt cOng qun chüng cAn th vào sé luçrng doàn viên n, quy mô, ca cu
t chi'rc, da bàn hot. dng cOa công doàn ca s& (co tO cOng doàn, cong doàn b
phn...) dê thânh 1p t nt cOng khi có dO th 5 n doàn viên tr-1ên. TmOng hqp
t cOng doàn, cong doàn .bô phn Co s lucmg ncr doãn viên It han thI có th thãnh
1p to ncr cOng sinh ho?t ghép. Nhim kS' hot dng cOa ban nC cOng quàn chiing
theo nhim k' cOa ban chip hãnh cOng doàn ca s&.
2.Vêcánb
S h.rgng thành viên ban nft cOng qU.n thOng do ban chp hânh cong doãn ca
si quyêt djnh tr 03 ngithi tr len và té1 da khOng qua hai phn ba (2/3) s hxgng
Oy viên ban chap hãnh cong doân ca s& (tth tru&ng hcip ban chap hành có 03
ngithi). Trong do, cO 01 tru&ng ban, CO tir 01 dn 02 phó tnr&ng ban (thy thuc s
luçrng t n công, tInh chat phân tan) và các thành viên. Tnr&ngn ncr cOng là ncr
Oy viên ban thuOng vti (ban chap hânh) cong doàn cq s&. .Tnthngh9p ban thir&ng
(ban chap hành) không có nit thI chi dnh met. doàn viên ncr ngoài ban chap
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hành lam tru&ng ban và phân cong mt üy viën ban thithng vi (ban chip hành)
ph11 trách cOng tác nü cOng.
Tru&ng ban có trách nhirn phân cOng nhim vi cii th cho phó tru&ng ban
(n&.i co) và &ngthành viên; tnr&ng ban ch.0 trách nhirn truic ban chip hnh,
ban thixang V11 ye chat luçing, hiçu qua tham muu cong tac nix cong cua &m v.
Các thành viên dê xut vói tnr&ng ban các hot dng vô lTnh virc ducc phân cong
theo döi dê ciing thông nh.t thirc hin.
Ban nC cOng qun chCing gm mt s can b, doàn viên ntr là üy viên ban
chip hành và không là uy viên ban chp hành. Se1 thành viên ban n cong qun
chthg 1 üy viên ban chp hanh cong doàn ca s& không visVt qua. 1/3 tong se1 thãnh
vien ban nix cong quan chung.
Ca c.0 ban nil cOng qu.n chi'ing dirge 1ira ch9n trong so to tru&ng to nil cong
(n&u co), n ñy viên ban chap hành cong doân ca sä và doàn viên nil lam cOng vic
Co lien quan tói tO chixc can b, ch d chmnh sách, can bO tuyên truyn, y tê...
III. HOIST BONG BAN Ntr CONG QUAN CII(JNG
Can cir nhim vij, quyn hn cüa ban n cong qun chüng d dugc quy djnh
t.i Chiwng VII Diu 1 Cong doàn Vit Nam và miic 18 ca Htróng dn thi hành
DiOu l COng doan Vit Nam, nhim kS' 2018-2023; ho?t dng cüa ban nil cong
qu.n ch'(ing cn tp trung vào các ni dung sau:
1. Tuyên truyën giáo thic
•- Tuyên truyn dithng le1i, chñ tnrong cfia Dàng, chInh sách, pháp 1ut cüa
Nhà nuâc, Nghi, quyCt f)i hi cOng doàn và Nghi. quyCt Dii hi phii nil các cap;
ni quy, quy ch cu quan, dan v, doanh nghip; tr9ng tam là nhilng ni dung lien
quan trirc tiêp tói lao dng nil và tré em.
- Tuyên truyn nâng cao nhn thüc v cOng tác giói và binh d.ng giri; xây
dimg gia dinh no m, bInh dng, tin b, hanh phic; thc hin tt chInh sách dan
sO, ké hoach hóa gia dInh. To diu kinthuan lcii cho lao dng nü h9c tp-nâng-cao trinh di h90 van, chuyên mon nghip vii, tay nghê.
2. Di din, bão v quyn, 1i Ich hç'p pbáp, chInh dáng Va chãm lo dô'i
song vt chat, tinh than cua rnr CNVCLD; quan tam cong tac dan so, gia
dInh, trê em và tO chfrc các phong trào thi dua trong nfr CNVCLB
Nrn bt tam tu, nguyen vQng cüa doãn viên nil, ngircd lao dng và phàn
ánh, dê xut, kin nghj v6i BCH CE)CS nhilng giâi pháp cham lo dcd se1ng 4t ch.t,
tinh than, câi thin diu kin lam vic cho lao dng. nil và tham gia giài quy& các.
vn d lien quan dn quy&n và lgi Ich hcrp pháp, chmnh dáng cCa nft doãn viên,
ngi.thi lao dng.
- Huóng dn, gh'ip dO' lao dng nil k kt hccp dng lao dng; d xut dira vào
TULDTT nh&ng quy dinh có lcd han cho lao dng nil so v6i quy djith cüa pháp
14t. Tham gia xây drng và giám sat thirc hin ch d, chinh sách, pháp 1üt lien
quan den lao dng n và tré em; thani mini cho BCH CDCS ye tham gia giài
quy&, h trg cong tác nhà tré, mu giáo; thammiru d xuât kê hoch chm soc s(rc
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khôe cho lao dng n, chm lo cho con CNVCLD.
- T chi'rc và vn dng lao dng nü tIch circ tham gia các phong trào thi dua,
dc biêt là thi dna "Giôi vic nithc, dam viêc nhà". Tham muu t chrc sci, tong kêt
và dê nghi khen thuing tp th, cá nhn tiêu biu trong các phong trào thi dna cüa
ncr CNVCLD.
- D.i din cho lao dQng ncr tham gia các t chrc hçip pháp, các hi ding tir
van có lien quan den quyên, lçii Ich hçip pháp, chInh dáng cña lao dQng ncr, trê em;
Dir các cuc h9p do cong doàn, ban nii cOng cOng don cap trên triu tp. Tru&ng
hcip tnr&ng ban ncr cong qu.n ching không l üy viên ban chp barth, dugc môi dir
hgp ban chap hanh CDCS khi có ni dung lien quan den lao dng ncr.
3. Cong tác can b nii
- Phát hin, bi dung doan viên ncr ru ti1 d gió'i thiu cho ban chp hãnh
cOng doãn trong qua trInh tham gia cong tác quy hoch, dão to và xem xét giói
thiêu b nhiém vào chüc danh lãnh dao các cp.
- Tham mizu BCH cong doàn d xut ncr can b, cong ch(rc, viên chCrc, cong
nhãn vâ ngi.rOri lao dng ci:r di dào t.o, bOi dung náng cao trInh d h9c van,
chuyên môn, nghip vi; tham gia vói chuyên môn, cap üy trong cong tác quy
hoch can b, phát hin, bi duäng và b tn s'r d%Ing can b nC.
- Tham mmi BCH cOng doàn ph& hcp Ban VI sr tin b ciia phi ncr, Hi
phi ncr (nu co) trong cOng tác vn dng n CNVCLD.
4. Cüng c kin toàn ban n& cOng qun chüng và hiróng dh hot dng
tonircong
Kin toàn ban nt cong qu.n chüng kjp th&i; thng cLrông dào tao, bi dung
nâng cao nng 1c, tnInh dt can bô ntr cOng; d xut chInh sách, co' ch to diu kin
d can b ncr cOng hot dng; thuàng xuyên hi..rO'ng dn, kiêm tra, don dc hoat
dng to nU' cOng. Dnh kS' to chirc sin.h hot v&i các to tnr&ng nQ cOng d ph bin,
huong dn ni dung hot dng cii th, thi& thirc.
IV. PIJIIONG PIIAP, HINH THUC HO4LT DQNG vA CITE DQ HQP
1. Phtro'ngpháp hot dng:
- Tham mtru gi11p ban ch.p hành cOng doàn co' s& xây dirng chircing tnInh
cong tác, ni dung, kinh phi tO chirc các hot dng triên khai cong tác nC cOng
theo nhim k3' vâ 11mg näm.
- Chü 1r9ng phuo'ng pháp qu.n chüng, thuyt phic vn dng lao dng ncr; hra
chçn hot dng dáp ing thu câu, nguyen vng thiêt thrc, chInh dáng và hqp pháp
ciia lao dng ncr. Thtthng xuyên dOi m&i ni dung, hInh thirc hot dng cOng tác
nü công; ph bi&i nhn rtng các din hmnh tiên tin.
2. HInh thfrc hot dng
- Hi nghj, hi thão, hi thi, sinh hot djnh kS', kMm dim cOng tác; cti tho?i,
t9a dam, gp mt hoc nghe nói chuyn các chuyên d; tham quan du llch, trao di
kinh nghim; t chirc các hot dng vn hóa, van ngh, th thao; tuyên truyn, Ur

v.n trrc tip hoc sà dung t gp, ba dài, bang tin.. .t chixe sinh hoat t& câu 1c
b nf cong.
- T chIrc các hot dng thit thrc trong ntTi CNVCL nhân dip nMng ngày
k niêm lien quan ti n CNVCLD, cong tác dan so, gia dmnh, tré em trong nàm:
8/3, 20/10, Ngày Gia dInh Vit Nam, Tháng hành dng vi tré em, ngày Dan s
Vit Nam...
3. Ch d hçp: Ban nt cong quãn chirng cOng doàn ca s h9p djnh k' 6
tháng 1 1n; hçp dtt xut khi can thit.
V- TO CHC THTIC HIN
1. Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam: Doàn Chü tich Tng Lien doàn
giao cho Ban N cOng Tng Lien doàn theo dOi, dOn dác vic thrc hin huóng
dn nay.
2. Lien doàn lao dng tinh, thành phô; cOng doàn ngành trung tro'ng và
tlro!ng dtro'ng, cOng doàn tng cOng ty trirc thuc TOng Lien doàn và cOng
doàn cap trOn tryc tiêp co sO': Rà soát, näm tInh hInh và thumg xuyên kiêm tra,
chi do, hi.ró'ng d.n vic thành lap, kin ton và to ch(rc hot dng cüa ban n' cong
quan chüng cong doàn cp tren trirc tip cci s và cOng don cci s&. Chi tr9ng day
mnh vic thành 1p và nâng cao cht luçing hot dng cüa ban n cong quk
ching cong doàn ca s& khu virc ngoài nhà nuóc.
3. Cong doàn co' s&: Can cr vào HU6T1g dn nay và hun dn cüa cOng
doàn cap trên trtrc tip d thirc hin chi do và to chrc hot dng cüa ban nir cong
quan cháng nhrn thirc hin t& cOng tác vn dng ntr CNVCLD. Gri quyt djnh
thnh 1p hoàc kiin toan, giãi th ban nü cOng qu.n chüng len cOng doân cap trOn
trrc tiêp d theo dOi và clii do.
Trên day là Hurng dn quy trInh thnh 1p, t chirc và hot dng cüa ban nir
cOng quan chñng cOng doãn cci s&, các cp cong doàn Co trách nhim th chüc trin
khai thuc hiên, trong qua trinh thuc hiên flU co vuung mac phan anh ye TOng
Lien doân (qua BanNü cOng) d xem xCt sra di, b sung.
(Gii kern theo các rnu quylt djnh

Noi nhn:

-ThthngtrrcBCTTLD (B/c);
LDLD tinh, TP, CD ngành TW và tiiong
throng, CD T.Cty trirc thuc TLD (T/h);
- Các Ban TLf) (P/h);
-Luu VP,NC TLD.

TM. DOAN CUll TTCH
CIIO TICH

TEN CE) cA TREN cc) so
TEN CDCS
St:

Mau so 1
CONG HOA xA 1101 CHU NGHIA VThT NA]
Bc 1p — Tij do — Hinh phác

IQD-

Ha N7i, ngày

tháng näm 20...

QUYET DNR
Ye vic thành 1p Ban Nfr cong qun cluing,
nhimk
BAN CRAP EANH (BAN THTfC1NG V)
CONG DOAN CO SO
Can th Diu 1 và Huóng dn thi hành Diu 1 Cong doàn Vit Nam;
Can cü Quy& djnh sê......IQD-. . . ciia Ban Chp hãnh (Ban Thu&ng vy) CE)
, khóa....., nhim
cp trên tr\IC tiêp ye vic cOng nhn Ban Chap hành CDCS
(ái v6i C'DC'S sau .Dc?i hi nhiin 1c5) ho.c Quy& dnh thnh 1p cong
(&i vâi CDCS thành 1p mó'i).
doàn c si
Ca.n cir ni dung hi ngh Ban Chp hành (Ban Thurng vi) CD c s&
v vic thành 1p Ban N cOng quân chng,
nàm.
ngày... tháng
QTJYET DINET
Diu 1. Thành 1p Ban N cOng qun chüng, nhim kS'
Nhim vçi, quyn hn cña Ban Nü cOng qun chüng thc hin theo quy dnh
cüa Diu 1 COng doàn Vit Nam Va Huóng dn thi hành Diêu l COng doãn VN.
Diêu 2. Chi dnh các dng chi có ten sau day là thành viên và Tnrông ban
, gm:
, nhim kr
Nü cOng qu.n chiing (ten CE) ca s&)
, TnrOng baa'N cOng
, IJBCH(BTV)
1. DIe
2. DIe

, (chirc danh)

3. D/e

, (chüc danh)

, Phó ban (nu co)
, thãnh viên.

Trtrâng ban N cOng qun chüng có trách nhim phân cOng nhim V11 cii th
cho trng thành viên và chu trách nhim trurc BCH CDCS v ch.t lucing hiu qua
tham muu cOng tác ni cong cüa dan vj.
Diu 3. Quy& djnh nay có hiu lirc tr ngày k. Ban Nt cOng qu.n chng,
và các Ca nhân có
Ban Chap hânh. (Ban Thtring.vii) COng doãn Ca sâ
ten tai Diêu 2 chiu trách nhiêm thi hành Quyt djnh nay.
N(ri ,zhn:
- Nhu Diêu 3 (tfli);
- CD cap trên trrc tiêp ca s& (b/c);
-LuuCDCS.

TM. BAN CHAP IIAN11 (BTV)
Cliii TJCH
(Ky' ten và dáng du)

Mus2

TEN CD CAP TREN CO SO
TEN ccs
Sd':

CQNG HOA xA HQI CHU NGHA VJT NA)
Dc Ip — Tr do — Hnh phüc

/QD-

Ha Ni, ngry

thdng nám 20...

QUYET DNEi
Ye viçc giai the Ban Nu cong quan chung,
nhiêmk5'
• A

•

A

-

A

A

f

BAN CHAP .HANH (BAN THU?JNG Vu)
CONGDOANCOS(

Can cirDiu 1 và Hurng dn thi barth DMu 1 Cong doàn Vit Nam;
Can cü ni dung hi nghj Ban Chp hành (Ban Thung vii) COng doãn ca
ngày... tháng
nãm
ye vic giâi the Ban NEt cOng qu.n
cht'ing,
QUYET IX!INH
Biu 1. Giâi th Ban Nt cOng qun ching, nhim kS'
Do sê hrcing doãn viên nf cüa cOng doàn ca s& khOng dii theo quy djnh cüa
Diéu 1 Cong doàn Vit Nam.
Piu 2. Phân cong dng chI
(BTV) Cong doàn Co

, Uy viên Ban Chp hãnh
phi trách cOng tác nEt cOng.

Biu 3. Quyt djnh nay co hiu.1irc tir ngãy k. Ban Chp hành (Ban Thrng
vti) Cong doàn ccr s&
và ding chI cO ten t.i DMu 2 chu lrách nhim thi
hnh Quyêt dinh nay.

Noi n/thn:
-Nhiriêu3(t/h);
- CD cap trên trrc tiêp ca sâ (b/c)
-Li.ruCDCS.

TM. BAN CRAP HANR
(BAN THUOG Vu)
CR TCH
(K ten và dóng dd'u)

A

Man so 3
TEN CD CAP TREN CC SO
TEN CDCS
So:

JQD-

CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA YThT NA
Dc 1p — Tir do — Hnh pbñc
Ha N5i, ngày

tháng

nám 20....

QTJYET DINTI
Ye vic thôi tham gia Ban Nr cong quin chñng,
nhim k
BAN CHAP HANH (BAN TJ{U'ONG VJ)
CONG DOAN Cd S(
Cn cü Diêu 1 và Hu&ng dn thi hành Diu 1

Cong

doàn Vit Nam;

Cn cir ni dung hi ngh Ban Chip hnh (Ban Thuông vi) Cong doàn ccc
ngày. . .tháng... nàm... ye vic kin ton Ban N cOng quân chüng;
stc
. và
- Xét d& ngh cüa Ban N cOng quân ch(rng, nhim k'
nguyen v9ng cá nhân,
QUYETD!INH

k'

Diu 1. Cho thOi tham gia Ban N cOng qun chcmg, nhim
, grn các ding chi có ten sau:
1.D/c....
2.D/c....

Diu 2. Quyt dnh nay Co hiu lirc ti± ngày k. Ban Chap hnh (Ban Thung
và dàng chI có ten ti Diêu 1 chju trách nhim thi
vi) COng doàn ccc s6
hành Quyêt dinh
TM. BAN cHAP HANH
(BAN TRU'dNG Vt))
No'i nhbz:
CfflJTECH
-NhuDiêu3 (tlh).;
trrc
tip
ccc
th
(b/c);
(Kj ten và dóng dáu)
- CD cap trên
-LijuCECS.
nay.

MLis4
TEN CD cA TREN CC SO
TEN CDCS

S:

IQD-

CONG HOA xA HQI CHU NGHTA VTT NA
Dôc Ip — Tir do — Hnh phuic
Ha Npi, ngày

tháng

nárn 20....

QUYET BNH
Ye vice ho sung thanh vien Ban Nr cong quan chung,
nhiêm k'
A

BAN cnA HANII (BAN TH1JYNG Vt))
CONG1)OANCOS(
Can cir Diu 1 và Hiió'ng dn thi hãnh Diu 1 Cong doân Vit Nam;
Can c1r ni dung hi nghj Ban Chip hânh (Ban Thuông vii) CD ca
ngày.. .tháng... nãm... ye vic kin toân Ban N cong quãn chCing;
- Xét d ngh cüa Ban Nü cOng qun chiing, nhiêm kS'
QUYETDNTI
Diu 1. B sung thânh well Ban NÜ cOng qu.n chiing, nhim
gôm các dOng cbS có ten sau:
1. Die.
2. D/e....
Diu 2. Quy& djnh nay c&hiêu lirc trngàyk; Ban Chphành (Ban Thu&ng
vi) Cong doãn ca s&
và dng chI có ten t?i Diu 1 chu trách nhiém thi
hành Quyt dnh nay.
Nd n/ian:
-NhwDiêu3(t/h);
CD cp trén triic tiêp ca s& (b/c);
-Li.ruCDCS.

TM. BAN CHAP HANH
(BAN TII[YONG Vt))
CIJU T!CH
(Kj5 ten và ä'óng ddu)

