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DOAN CHU TJCH TONG LIEN DOAN LAO DQNG VIT NAM
- Can ct' Lut Khiu ngi s 02/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 nám 2011,
- Can th Lu2t Td cáo sd 25/2018/QHJ4 ngày 12 tháng 6 nám 2018,'
- Can th Lut óng d'oàn s 12/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 nãm 2012;
- Can th Diu lé Cong doàn Viêt Nam khOa Xli,'
- Xét d nghj ca L5 ban Kiém tra Tong Lien ctoàn;
QUYET DINH
Biu 1. Ban hãnh kern theo Quyt djnh nay Quy djnh v vic "Cong doàn
giãi quyt và tham gia giái quy& khiu nai, t cáo".
Biu 2. Quyt djnh nay có hiu 1rc thi hành k tir ngày k' vá thay th
Quyt djnh s 254/QD-TLD ngày 05 tháng 3 näm 2014 cüa Doàn Chü tjch Tng
Lien doàn.
Biêu 3. Các cp cong doàn, các dan vi hành chInh, sir nghip, dan vj kinh
t trong h thng cOng doàn Co trách nhirn thi hành Quyt djnh này,

Nii nhân:

TM. DOAN CHU TICH
T!CH

- Nhu Diêu 3;
- U' viên BCH TLD;
- U' viên UBKT TLD;
- Luii: VT, UBKT TLD.
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QUY D!NH
Ye vlçc Cong doan gial quyet va tham gia giai quyet khieu ni, to cao
(Ban hành kern theo Quyêt nh
333/QD-TLD ngày 28 tháng 02 nárn 2020
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Chwrng I
QUY D!NH CHUNG
Diêu 1. Phm vi diu chinh và di ttrçrng áp dyng
1. Van bàn nay quy dlnh thrn quyn, trinh tir, thc tiic giái quy& và tham
gia giài quyêt khiêu nai, to cáo cUa to chtrc cong doàn.
2. Quy djnh nay duçxc áp diing di vâi cong doàn các c.p, thii trithng các
dcm vj hành chinh, sij nghip, dun vi kinh tê cüa cong doàn và can b, doàn
vien, cong chtrc, viên chirc, lao dng (sau day gpi tat là doàn viên và ngixO'i lao
dng) có lien quan den cong tác giái quyêt khiêu nai, to cáo.
3. Các quy dnh có lien quan dn khiu nai, t cáo không quy djnh trong
van bàn nay du?c thirc hin theo Luat Khiêu nai, Lu.t To cáo và các van bàn
pháp lut khác.
Diêu 2. Nguyen tc thiic hin
Vic giái quyt và tham gia giái quyt khiu nai, t cáo phài duc thirc
hiën dñng thâm quyên, trinh tir, thu tuc, thai han theo quy djnh cüa pháp lu.t và
Diêu l Cong doàn Vit Narn; bão dam khách quan, chInh xác, cong khai, dan
chU và kjp thai.
Diêu 3. Thm quyn giãi quyt và tham gia giãi quyt khiu ni, t
cáo cüa cong doàn các
1. Ban chip hành cOng doàn.
2. Doan Chü tch Tng Lien doàn, ban thrOng vi cong doàn các c.p.
3. Uy ban kim tra cong doàn cac
4. Thu truang các dan vj hành chInh, sir nghip, doanh nghip trong h
thông cong doàn.
Diêu 4. Các hành vi bi nghiêm cam
1. Can trO', gay phin ha cho nguai thrc hin quyn khiêu nai; de d9a, trã
thü, trCi dp nguai khiêu nai.
2. Thiu trách nhim trong vic giái quyt khiu nai; khong giài quyt
khiêu nai, lam sai lëch thông tin, tài lieu, hO su vi vic khiêu nai; cô ' giãi quyêt
khiêu nai trái pháp lu.t.
3. Ra quy& djnh giái quyt khiu nai không b&ng hinh thüc quyt dnh.
4. Bao che cho nguai b khiu nai, can thip trái pháp 1utt vào vic giài
quyêt khiêu nai.
cap

cap.

5. Co tInh Ichiu nai sai su that.
6. Kich dng, xüi giiic, cuäng ép, dv d, mua chuc, lôi kéo ngithi khác
t.p trung dong ngithi khiêu nai, gay rôi an ninh, tr.t tir cong cong.
7. Li dvng vic khiu nai d tuyên truyn chng Nba nuóc, xâm phm
lai Ich cüa Nhà nuc; xuyên tc, vu không, de dQa, xiic pham uy tin, danh dr
cüa co quan, to chrc, ngIxi có trách nhirn giài quyêt khiêu nai, ngui thi hành
nhim vii, cong vi khác.
8. Vi pham quy ch tip can b, doàn viên và ngllài lao dng.
9. Vi phm các quy djnh khác cüa pháp 1ut v khiu nai và giãi quyt
khiêu nai.
Chirong II
GIA! QUYET VA THAM GIA GIAI QUYET KHIEU NA!
Myc 1. NO! DUNG, THAM QUYEN GIA! QUYET KIIIEU NI
Diu 5. Ni dung khiu ni thuc thâm quyn giãi quy& cüa cong doàn
1. Khiu nai có lien quan dn vic chAp hành Diu 1 COng doàn Vit
Nam va cac van bàn huóng dan thi hành diêu 1.
2. Khiu nai lien quan dn vic ban hành, t chrc thvc hin cac nghj quyt,
chi thj và các quy djnh thuc phim vi chi.rc nãng, nhim vv cüa cong doàn.
3. Khiu nai quy& djnh hành chinh, hành vi hành chInh, quyt djnh k'
1ut can b, doàn viên cong doàn cüa to chrc, cá nhân Co thâm quyên trong h
thông cong doàn.
4. Khiu nai có ni dung lien quan dn cac quy dInh lien tjch, lien nganh,
lien doanh, lien kêt, trong do cOng doàn là môt chü the tham gia thI cOng doàn
phôi hçp vó'i cac chCi the có lien quan giãi quyêt.
Diu 6. Thâm quyn giái quyt khiêu ni
1. Khiu ni lien quan dn diu l, ngh quyt, chi thj, quy djnh, quyt
dnh hành chinh, hành vi hành chinh, quyOt djnh k' 1ut doàn viên thuc quyên
quail 1' trirc tiêp cüa cOng doàn cap nào thi cong doàn cap do giái quyêt khiêu
nai lan dâu.
2. Thu tru&ng các don vi hành chInh, sv nghip và doanh nghip cüa
cong doàn có trách nhim giãi quyêt nhu'ng khiêu ni ye quyêt djnh hành
chinh, hành vi hành chinh cüa mInh và cüa Cong chirc, viên chirc, lao dng do
mInh quàn I trirc tiOp.
3. Khiu nai dä dixcc giãi quyt ln du nhirng con khiu nai thI cong
doàn cap trên tnrc tiêp cO trách nhirn giái quyêt khiêu nai Ian hai.
Myc 2. PHAN LO4J, XU' LV DO'N KHIEU N4J vA QUY DINH yE
TH! HIU, THfl HiN GIAI QUYET KHIEU Nid
Diu 7. Phân loai don
1. Dan khiu nai du diu kin dê thy l' giái quyt
a) Don ghi rO ngày, tháng, nãm khiêu nai; ten, dja chi cüa ngmri khiu
nai; ten, dja chi cüa co quan, to chiirc, Ca nhân bi khiêu nai; ni dung, l' do khiêu
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nui; tài 1iu lien quan den ni dung khiêu nai (nêu co) và yëu câu giãi quyêt cüa
ngithi khiêu n.i. Dan khiêu ni phãi do ngu&i khiêu nti k ten hoc diem chi;
b) TruOng hçp nguii khiu nai dn khiu nai trijc tip thI ngixi tiêp nhn
khieu ni huó'ng dn ngixi khiêu nai viêt dan khiêu nai hoc nguOi tiép nhn ghi
li vic khiêu nai bang van bàn và yêu cau ngiRi khiêu nai k' hoc diem chi xác
nhân vao van bàn, trong do ghi rö ni dung theo quy djnh ti diem a khoàn nay;
c) Trumg hçip dan cua nhiu ngiRii khiu nai ye mt ni dung thI trong
don phãi ghi rö ni dung quy dnh tai diem a khoàn nay và cO cht k' cüa nhüng
ngui khieu nai và phài cr ngui dai din die trInh bay khi có yêu câu cüa ngui
giài quyêt khiêu nai.
2. Dan khong thii l' giài quyt
a) Quyt djnh hành chInh, hành vi hành chInh d chi do, to chirc thc
hiên nhiêm vu, cong vv trong ni b to chirc cong doàn;
b) Khiu nai khong lien quan tnrc tip dn quyên, li Ich hçp pháp cüa
nguYi khiêu nai;
c) Ngui khiu nai không có nang lirc hành vi dan si.r dy dü ma khong co
ngui dai din hçp pháp;
d) Ngui dai din khong hçp pháp thrc hin khieu ni;
di) Dan khi&i nai không có chi k' hoc diem chi cüa ngix?ii khiêu nai;
e) Thii hiu, thai hn khiu nai dä ht ma khong có l' do chInh dãng;
g) Khiu nti dã CO quy& djnh giái quyt khiu nai ln hai;
h) Co van bàn thông báo dInh chi vic giài quyêt khiu nti ma sau 30
ngày nguai khiêu nai không tiêp tiic khiêu nai;
i)Vic khiu nai dã duac tôa an th l' hoc dã duçic giãi quyêt bang bàn
an, quyêt dnh cüa tôa an, trir quyêt djnh dInh chi giài quyet vii an hành chInh
cüa tOa an.
Diu 8. Xff 1 do'n khiu ni và dInh chi giãi quy& khiu ni
1. Dan khiêu ni thuc thâm quyën giài quyêt
Dan dü diu kiën theo quy djnh tai khoàn 1 Diêu 7 Quy djnh nay thI th\i
l' giài quyêt. Truang hcip don khong dü diCu kin d thj l' giái quyêt theo quy
dnh tti khoàn 1 Diêu 7 hoãc khOng dugc thii !' theo quy dnh tai khoãn 2 Diêu
7 thI trà lai cho ngu'ai khieu ni biêt rö 1 do.
2. Dan khiu nai không thuc thm quyn giài quy& duçc xir l' nhx sau:
a) Dan thuc thm quyn giài quyt cüa co quan nhà nuâc và nguai sir
ding lao dng lien quan den quyen, igi Ich hgp phap cüa doàn viên cong doàn
thI hithng dn nguai khieu nai giri don khiu nai den co quan, dan vj, ngui có
thamquyên d dugc giài quyet theo quy dnh cüa pháp lut, dOng thai có phieu
chuyên don gui nguii CO thâm quyen giài quyêt, chi dao cOng doàn cap duói
tham gia giài quyêt;
b) Dôi vâi don khiêu ai thuc th.m quyn giái quyt cüa dan vj cap dithi
nhirng qua thai han quy djnh ma chua dugc giãi quyêt thI cong doãn cap trén
truc tiep thi, I' giài quyet va ap diing bin phàp theo thâm quyën d xr l' dôi
vOi ngLrcYi thieu tràch nhim hoc cô tInh trI hoän vic giài quyêt khiêu nai do;
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c) Dan do dai biu Quc hi, d.i biu Hi dng nhân dan, Uy ban Mt
trQtn To quôc Vit Nam và cac thành vien cüa Mt trn, các Ca quan báo chI hoc
các ca quan khác nh.n duc va chuyên den thI gui trá li dan kern theo các tài
1iu (nêu co), nêu rö !' do không giái quyêt.
3. Dan có kern theo giy to, tài 1iu gc khong duçic giãi quyêt thj sau khi
xtr l' dan phãi trá lai nguii khiêu nai giây tO', tài lieu dO. Nêu dirçxc giài quyêt
thI sao hic lai d hxu trü va trà lai giây tO', tài 1iu gôc ngay sau khi xir 1' dan.
4. DInh chi giãi quyt khiu nai
NguO'i có thm quyngiãi quyt khiêu nai khi nhn duçc don xin tht
khiêu nai có chir k' hoc diem chi cña nguO'i khiêu nai thI dInh chi vic giài
quyêt và thông báo bang van bàn cho ngixO'i khiêu nai ye vic dInh chi giái
quyêt khiêu nai.
Diu 9. Thôi hiu khiu ni, thôi hn giãi quyt khiu ni
1. ThO'i hiu khiu nai là 90 ngày k tO' ngày nhn thrçic quyêt djnh hành
chInh hoc biêt dirçc quyêt dinh hành chInh, hành vi hành chinh.
Tnthng hcip nguO'i khiu nai không thirc hin ducc quyn khiêu nai theo
ding thO'i hiêu vi ôm dau, thiên tai, dch hça, di cong tác, hQc tp O' fbi xa hoc
vi nhtrng trO'ngai khách quan khác thi thO'i gian có trO' ngai do khOng tmnh vào
thai hiêu khiêu nai.
2. ThO'i han giãi quyt khiu nai 1n du không qua 30 ngày, kê tO' ngày
th 1'; dôi vOi vi vic phO'c tap thI thO'i han giãi quyêt có the kéo dài han nhung
khong qua 45 ngày, kê tr ngày th 1'. C vüng sâu, vüng xa di lai khó khän thI
thO'i han giài quyt khiêu nai khOng quá45 ngày, kê tO' ngày thii 1'; dôi vâi vii
vic phüc tap thI thO'i han giài quyêt khiêu nai CO the kéo dài han, nhi.rng không
qua 60 ngày, kê tO' ngày th 1'.
3. ThO'i han giái quyêt khiu nai l.n hai không qua 45 ngày, kê tO' ngày
thii 1'; dôi vOi vi vic phO'c tap thI thO'i han giãi quyêt khiêu ni có the kéo dài
han nhung không qua 60 ngày, kê tO' ngày thii 1'. C vüng sâu, vñng xa di lai khó
khän thI thO'i han giái quyêt khieu nai khong qua 60 ngày, kê tO' ngày thii li'; dôi
vO'i vii vic phüc tap thI thai han giái quyêt khiêu nai có the kéo dài han, nhxng
khong qua 70 ngày, kê tO' ngày th 1.
Muc 3. TR1NH TU' GIAI QUYET KHIEU NiJ
•A
..,.
.(
.X
)
Dieu 10. Giai quyet khieu ni1andau
1.Thii 1' giãi quyêt khiêu nai lan dâu
Trong thO'i han 10 ngày, kê tO' ngày nhn dixçic dan khiêu nai thuc thârn
quyên giãi quyêt va dü diêu kin quy djnh tai khoàn I Diêu 8 Quy djnh nay, ngirO'i
Co thâm quyên giãi quyët khiêu nai lan dâu phãi th l giái quyêt; tmO'ng hp
không thçi 1' giãi quyêt thI thông báo bang van bàn cho ngLrO'i khiêu nai, ca quan, to
chO'c, cá nhan CO thârn quyên chuyên khiêu nai den biët va phãi nêu rO 1' do.
2. Xác minh ni dung khiêu nai.
2.1. TrongthO'i han giãi quyêt khiêu nai lan dâu, nguO'i cO thârn quyên giãi
quyet khiêu nai lan dâu cO trách nhim sau day:
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a) Kiêm tra lai quyêt dinh hành chInh, hanh vi hành chInh cüa mInh, cüa
ngithi có trách nhim do mInh quãn 1' trirc tiêp, nêu khiëu ni diing thI ra quyët
djnh giãi quyêt khiêu ni ngay;
b) Trithng hçp chua có Co s& kt 1un nti dung khiu nti thI tir mInh tin
hành xác minh, kêt 1u.n n,i dung khiëu nai hoc giao Co quan thanh tra nhá
nuc cüng cap hoc co' quan, to chrc, cá nhân có trách nhim (sau day gi
chung 1àngui Co trách nhim xác minh) xác minh ni dung khiêu nti, kiên nghj
giãi quyêt khiêu ni.
2.2. Vic xác minh phâi bâo dam khách quan, chInh xac, kjp thai thông
qua các hmnh thtrc sau day:
a) Kiëm tra, xác minh trrc tiêp ti da diem phát sinh khiu ni;
b) Kiêm tra, xác minh thông qua các tài 1iu, chü'ng cir ma ngithi khiëu
nai, ngixi b khiêu nai, Co quan, to chüc, cá nhân CO lien quan cung cap;
c) Các hInh thirc khác theo quy dnh cüa pháp 1ut.
2.3. Ngui Co trách nhim xác minh có cac quyên, nghia vit sau day:
a) Yêu cau ng'irYi khiêu ni, ngithi b khiêu nai, co' quan, tO chiirc, Ca nhân
CO lien quan cung cap thông tin, tài Iiu và chimg cir ye ni dung khiêu nai;
b) Yêu cau ngthi khiêu ni, ng.thi bj khiêu nai, co quan, to chüc, cá nhân
có lien quan giãi trinh bang van ban ye ni dung lien quan khiêu nai;
c) Triu tp ngi.thi khieu nai, ngui bj khiêu nai, co quan, to chirc, cá nhân
cO lien quan;
d) Tnrng câu giám djnh;
d) Tiên hành các bin pháp kiêm tra, xác minh khác theo quy djnh cüa
pháp 1ut;
e) Báo cáo kêt qua xác minh va chju trách nhim truc pháp lust ye kêt
qua xác minh.
2.4. Báo cáo kêt qua xác minh gm các ni dung sau day:
a) DOi tucYng xac minh;
b) Thai gian tiën hành xac minh;
c) Ngui tiên hành xác minh;
d) Ni dung xác minh;
d) Kêt qua xác minh;
e) Kêt lun và kien nghj ni dung giái quyet khiêu nai.
3.Tôchücdôithoai
a) Trong qua trInh giãi quyet khiêu nai lan dâu, nêu yêu câu cüa ngui
khiêu ni Va ket qua xác minh ni dung khiêu nai con khác nhau thI ngui giâi
quyêt khiêu ni tO chüc dôi thoai vOl nguOi khiêu nai, ngi.thi bj khiêu nai, nglx&i
có quyên và nghia vi lien quan, co quan, tO chüc, cá nhân có lien quan dé lam rO
ni dung khiêu nai, yêu cau cüa nguOi khiêu nai và huOng giãi quyêt khiêu nai;
viêc dOi thoai phái tiên hành cong khai, dan chü.
b) NgrOi giái quyêt khiêu nai có trách nhim thông báo bang van ban vOl
nguOi khiu ni, nguOi b khiêu nai, nguOi CO quyën va nghia v lien quan, co
quan, t chirc có lien quan bi& thai gian, dja diem, ni dung vic dôi thoai.
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c) Khi di thoai, ngrii giài quyt khiu nai phài néu rô ni dung cn di
thoi, kt qua xác minh ni dung khiêu nai; nguitham gia dôi thoi có quyên
trinh bay ' kiên, dim ra chirng cü lien quan den khiêu nai và yêu câu cüa mInh.
d) Vic doi thoai phãi ducc 1p thành biên bàn; biên bàn phãi ghi rO '
kiên cüa nhftng ngui tham gia, kêt qua dôi thoai, cO chft k' hoc diem chi cüa
ngui tham gia; tril&ng hcip ngiRi tham gia dôi thoi không ks', diem chi xác
nhn thI phái ghi rô l do; biên bàn nay diiçc urn vao ho s vv vic khiêu nai.
d) Kêt qua di thoai là mt trong các can c dê giãi quyêt khiêu nai.
4. Quyët djnh giái quyêt khiêu nai lan dâu
4.1. Ngui giài quyêt khiêu nai lan dâu phái ra quyêt djnh giái quyêt
khiêunai.
4.2. Quyêt djnh giâi quyêt khiêu nai lan dâu phái Co CãC ni dung sau day:
a) Ngày, tháng, nãm ra quyêt djnh;
b) Ten, dja chi ngithi khiëu nai, ngithi b khiêu nii;
c) Ni dung khiêu nai;
d) Kêt qua xác minh ni dung khiêu nai;
d) Kêt qua dôi thoai (nêu có);
e) Can cir pháp lut dê giâi quyêt khiêu nai;
g) Kêt lu.n ni dung khiêu nai;
h) Gift nguyen, sfta dôi, bô sung ho.c hüy hO mt phân hay toàn b quyêt
djnh hàrih chInh, châm dirt hành vi hành chInh b khiêu nai; giãi quyêt cac van
dé cii the trong ni dung khiêu nai;
i) Vic boi thixmg thit hai cho ngu'i bj thit hi (neu co);
k) Quyen khieu nai lan hai, quyên kh6i kin vii an hành chmnh tai Tôa an.
4.3. Tru&ng hçp nhiêu ngithi cüng khiêu nai ye mt ni dung thI ngi.rOi có
thâm quyên giãi quyêt khiéu nai xem xét, kêt lun ni dung khiêu nai và can cü
vao két 1un do dê ra quyêt djnh giái quyêt khiêu nai cho tftng nguâi hoc ra
quyêt djnh giái quyêt khiêu nai kern theo danh sách nhftng ngithi khiêu nai.
5. Giri quyt dnh giài quyt khiu nai lAn dAu
Trong thai han 03 ngày lam vic, k tft ngày CO quyt djnh giãi quyt
khiêu nai, ngu?i giãi quyêt khieu nai lan dâu CO trách nhiêm gui quyêt djnh giái
quyêt khiêu nai cho ngui khiêu nai, thu trung cap trên trirc tiêp cüa ngui giái
quyêt khieu nai hoc ngui có thârn quyên, ngl.ri có quyên, nghia vç lien quan,
Ca quan, to chrc, cá nhân dã chuyên khiêu nai den và ca quan thanh tra nhà
nixc cüng cap.
6. Khiu nai lAn hai hoãc kh0i kiên vu an hành chinh
a) Trong thai han 30 ngày, k tft ngày ht thai han giài quyt khiu nai
quy djnh tai khoàn 2 Diêu 9 quy djnh nay ma khieu nai lan dâu khong duc giãi
quyet hoc kê tft ngày nhn duqc quy& dnh giãi quy& khiu nai iAn dâu ma
ngui khiêu nai không dong ' thi có quyên khiêu nai den nguäi cO thâm quyen
giái quyêt khiêu nai lan hai; dôi vài vüng sâu, yang xa di lai khó khan thI thi
han có th kéo dài han nhung không qua 45 ngày.
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Trithng hçip khiu nai 1n hai thi nguâi khiu nai phài gi1i don kern theo
quyët djnh giãi quyêt khiêu nai lan dâu, cac tài 1iu có lien quan cho ngui có
thâm quyên giái quyêt khiêu nai lan hai.
b) Ht thai han giãi quyt khiu nai quy djnh tai khoàn 2 Diêu 9 Quy
djnh nay ma khiêu nai lan dâu khong duc giãi quyêt hoc ngui khiêu nai
không dông ' vài quyêt djnh giài quyêt khiêu nai lan dâu thI có quyên khâi kin
vi,i an hành chInh tai TOa an theo quy dnh cüa Lu,t to tiring hành chInh.
7. H so giãi quyt khiu nai 1n du
7.1 Vic giái quy& khiu nai phái duc 1p thành ho so'. HO so giãi quyêt
khiêu nai bao gôm:
a) Don khiu nai hoc bàn ghi lOi khiu nai;
b) Tài 1iu, chirng cü do các ben cung
c) Biên bàn kim tra, xác rninh, kt lu,n, kt qua giám dinh (nu co);
d) Biën bàn t chüc di thoai (nu có);
d) Quy& dnh giài quyt khiu nai;
e) Các tài 1iu khác có lien quan.
7.2. H so giài quyt khiu nai phãi dirçic dánh s trang theo thu tir tài lieu
va ducic liru giI:t theo quy djnh cña phap 1ut. Trtxông hçip ngu?i khiêu nai khi
kin Yin an hành chInh tai Tôa an thI ho so do phãi duçrc chuyên cho TOa an có
thâm quyên giãi quyêt khi cO yCu cau
Diêu 11. Giãi quyt khiu ni1n hai
1. Thint 1' giâi quyêt khiêu nai lan hai
a) Trong thi han 10 ngày, kê tCr ngày nh.n duçic don khiêu nai thuc
thâm quyên giãi quyét cUa rninh va không thuc mt trong các tri.rng hçp quy
dlnh tai khoán 2 Diêu 7 quy dnh nay, nguâi giãi quyêt khiêu nai lan hai phâi thi
l' giâi quyêt và thông bão bang van bàn cho ngui khiêu nai, co quan, to chirc,
cá nhân có thâm quyên dã chuyên khieu nai den và co quan thanh tra nhà fl1JO'C
cüng cap biêt; tnthng hgp không thii l giài quyêt thI phãi nêurO l' do.
b) Dôi vi vini vic khiêu nai ph(rc tap, neu thây Cfl thiêt, ngui giái quyêt
khieu nai lan hai thành 1p Hi dong tu van dê tham khào ' kiên giãi quyêt khiêu nai.
2. Xác minh ni dung khiu nai 1n hai
Ng'irO'i cO thm quyn giãi quyt khiu nai lAn hai can Cu vao ni dung,
tInh chat cüa viêc khiêu nai, tix mInh tiên hành xác minh, kêt lun ni dung
khiêu nai ho,c giao cho ngui Co trách nhim xác minh ni dung khiêu nai va
kien nghj giài quyet khieu nai.
Vic xác rninh thinre hin theo quy djnh tai cac khoãn 2 Diu 10 quy djnh nay.
3. T chlrC di thoai
Trong qua trmnh giái quyet khiêu nai lan hai, ngui giai quyet khiëu nai
tin hành di thoai vài ngui khiu nai, ngi.thi bj khiu nai, ngui cO quyen và
nghia vi lien quan, co quan, to chüc, Ca nhân có lien quan d lam rO ni dung
khieu nai, yeu cau cua nguii khieu nai, huO'ng giài quyêt khieu nai.
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Vic t chrc di thoai ln hai thirc hin theo quy djnh t?i khoán 3 Diu 10
quy djnh nay.
4. Quyët dnh giãi quyêt khiêu nti lan hai
4.1. Ngixi giài quy& khiu nai 1n hai phái ra quyt dnh giài quyt khiu nai.
4.2. Quyt dinh giài quyt khiu nai 1n hai phài có các ni dung sau day:
a) Ngày, tháng, näm ra quyt dnh;
b) Ten, dja chi cüa ngx?ii khiu nai, ngithi bj khiu nai;
c) Ni dung khiêu nai;
d) Kt qua giài quyt khiu nti cüa ngixài giãi quyt khiu nai iA11 du;
d) Kt qua xac minh ni dung khiu nai;
e) Kt qua di thoai;
g) Can cu pháp 1ut d giãi quyt khiu nai;
h) Kt lu.n ni dung khiu nai là dung, dung mt ph.n ho.c sai toàn b.
TmOng hçp khiêu nai là dàng hoàc dung rnt phân thI yêu câu ngui Co quyêt
dinh hành chInh, hành vi hành chinhbi khiêu nai sra dôi, hüy bO mt phân hay
toàn b quyêt djnh hành chInh, châm düt hành vi hành chinh bj khiêu nai.
Tnthng hcrp kêt lun n,i dung khieu nti là sai toàn b thI yêu câu nguài khiêu
nai, ngithi có quyên, nghia vii lien quan thrc hin nghiem chinh quyêt djnh hành
chinh, hành vi hành chinh;
i) Vic bi thithng cho ngui b thit hai (nu cO);
k) Quyn khâi kin vi an hành chinh t?i Toà an.
5. Gui, cong b quyt djnh giài quyt khiu nai
5.1. Trong th&i han 07 ngay, k tir ngày có quyt dnh giái quyt khiu
nai, ngithi giài quyêt khiêu nai Ian hai phâi giri quyêt djnh giái quyêt khieu nai
cho ngithi khiêu nai, nguii b khiêu nai, ngi.thi giái quyêt khiêu
n?i lan dau,
nguñ có quyên, nghia vi lien quan, cc quan, tO chUc, Ca nhân có thâm quyên
chuyên khiêu nai den.
5.2. Nguôi giài quyt khiu nai ln hai lira ch9n mt hoc mt s hInh
thüc cong khai sau day:
a) Cong bê tai cuc h9p ca quan, t chrc ni ngithi bj khiêu
nai cOng tác;
b) Niêm yt tai tru s lam vic hoc nai tip cOng dan cüa Co quan, t
chüc dã giái quyêt khiêu nai;
c) Thông bão trén phi.wng tin thông tin dai chüng.
6. Khi kiên vu an hành chInh
Hêt thai hn giái quyêt khiêu nai quy dnh tai khoãn 3 Diêu 9 quy dinh
nay ma khiu nai không duçc giái quyt hoc ngui khiu nai khOng dng ' vOi
quyêt djnh giái quyêt khiêu nai 1.n hai thI có quyn khi kin vi an hành chInh
t?i TOa an theo quy djnh cUa Lut to tiring hành chInh.
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7. H sa giái quyt khiu nai 1n hai
Thirc hin theo quy djnh tai khoãn 7 Diêu 10 quy dnh nay.
Diu 12. Tru'ng cu giám dnh
Doi vài các ni dung khiu ni phü'c tap, xét thây can có sir dánh giá ye nôi
dung lien quan dn chuyên môn, k' thut lam can ctr cho vic kêt lun ni dung
khiu nai thI ngi1i giãi quyt khiu nal quyt dnh vic tnmg câu giám djnh.
Miic 4. KHIEU NiI, GIAI QUYT KIIIEU NiI QUYET D!NH K
LUiT CAN BQ CONG CHI5'C DC THC HIN THEO QUY D!NH
TAI CHUUNG IV LUIT KIIIEU N41
Muc 5. CONG DOAN THAM GIA GIAI QUYET KIIIEU N41

C
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Diu 13. Ni dung khiu ni cong doàn tham gia giãi quyêt
Nhüng khiu nai thuc thm quyn giái quyt cüa các Ca quan nhà nuâc
và ngui sir diving lao dng lien quan dn quan h lao dng, quyn, igi Ich hcip
pháp cüa doàn vien cong doan và nguäi lao dng khi gi1i dn to chirc cong doàn
thI cong doan có trách nhim tham gia giái quyêt.
Diêu 14. Trinh tr tham gia giãi quyêt khiêu ni
1. Tiêp nhn, xem xét, phân loai dan thu.
2. Nu dan khiu nai dU tInh pháp l' thI nghiên ctru, tim hiu vi.i vic, tim
cãc can ctr pháp 1' d tham gia vài ca quan cO thâm quyn và ngui sü diring lao
dtng vi ni dung và phuong pháp thIch hçrp nhu: Tuyên tmyn, vn dng,
thuyt phic, t chirc di thoai, hOa giãi, chuyn don và kin nghj giãi quyt,
phOi hçip tham gia giái quyt...
3. Theo döi, giám sat qua trInh giãi quyêt, nêu khong dng ' vâi kêt
qua giái quyêt thI kin nghj tip vó'i Ca quan, tO chirc cp trén trrc tip de
xem xét, giái quyët.
Diu 15. Thâm quyn tham gia giãi quyt khiu ni
1. Khiêu nai có nti dung thuc thâm quyên giái quyêt cüa ca quan, to
chirc cüng cap vài cOng doàn cp nào thI cOng doàn cap do tham gia giái
quyêt; Cong doàn cAp trên có trách nhim h trg cong doàn cap dui tham gia
giãi quyêt (khi can).
2. Khieu nai vu viêc dan su, hinh sir khong thuc thâm quyên tham gia
giãi quyêt cüa cong doàn thI cong doàn hithng dn ngui khiu nai dn ca quan
có thâm quyn giãi quyt.
Chtro'ng III
GIAI QUYET TO CÁO vA THAM GIA GIAI QUYET TO CÁO
Muc 1. THAM QUYEN GIAI QUYET IXYN TO CÁO
Diu 16. Ni dung, thAm quyn giái quyt t6 cáo cüa Cong doãn
1. T cáo can b, doàn vien cong doàn có hãnh vi vi phm pháp lut trong
vic thirc hin nhim vi, cOng vi, Diu lê Cong doàn, nghj quyt, chi th và các
quy djnh cüa cOng doàn thuc quyn quán l cüa cOng doán cAp nào thi cOng
doàn cAp do có trách nhim giãi quyt.
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2. T cáo di vói can b, cong chrc, viên chrc và lao dng thuc quyn
quân 1' cüa các dan vl hành chInh, sr nghip, doanh nghip cüa Cong doàn cap
nào thi thu tnthng dan vj do Co trách nhim giãi quyêt.
3. To cáo ngiRi dirng dâu, cap phó cüa ngithi dñng dâu ca quan nào thI
ca quan cap trën tnrc tiêp co trách nhim giài quyêt.
4. To cáo hành vi vi pharn pháp luât cüa can b, doàn viên, cong chüc,
viên chrc, lao dng trong h thông cOng doàn CO dâu hiu ti pham do co quan
tiên hành to ting giái quyêt theo quy dnh cia pháp 1ut ye to t1ng hInh sr.
5. To cáo ma ngui có thâm quyên dã giãi quyêt nhi.rng ngi to cáo có
can cü cho rang vic giãi quyêt to cáo là khOng dung pháp lu.t ho.c to cáo dã
qua thai han quy djnh ma khong duçic giái quyêt thI cong doàn cap trên trrc tiêp
Co trách nhim xem xét, giài quyOt nhu sau:
a) NOu xem xét vic giái quyêt t cáo cüa ngui cO thâm quyên là dñng
pháp 1utt thI trá li cho ngi.thi tO cáo biêt;
b) Nêu xem xét vic giái quyêt to cáo cüa ngui có thâm quyOn tnthc do
trái quy djnh cüa pháp lu.t thi tiên hành thii 1 giái quyOt theo trinh tir.
6. To cáo hành vi vi pham pháp lu.t cüa can b, doàn viên cong doàn xáy
ra trong thi gian cong tác truc day nay dä chuyen sang ca quan, to chüc khác,
nghi huu di.rçyc xu 1' nhLr sau:
a) Trithng hap nguô'i bj t cáo là ngu0'i dimg du ho.c cap phó cüa ngui
drng dâu dã chuyên cOng tác sang ca quan, to chic khác ma vn gi chüc vii
ti.rang duong thI do ngui dirng dâu ca quan, tO chüc cap trên tWc tiép cüa ca
quan, to chüc quán l ngi.thi bj to cáo tai thai diem có hành vi vi phampháp 1u.t
chü tn giái quyêt; ngui dirng dâu ca quan, to chuc cap trén trrc tiêp cüa co
quan, to chuc dang quán 1' nguOi b tO cáo phOi hap giài quyêt;
b) Trithng hap ngirâi bj t cáo dã chuyn cong tác sang Ca quan, t chüc
khác và gift chrc vi cao hon thi do ngithi drng dâu co quan, to chüc dang quàn
l ngithi b to cáo chU tn giái quyêt; ngui dirng dâu co quan, to chüc quãn l'
ngi.thi bj to cáo tai thai diem có hành vi vi pham pháp lut phôi hcip giài quyet.
Trung hap ngithi bi tê cáo dã chuyn cong tác sang ca quan, to chirc
khác va là ngithi thrng dâu, cap phó cüa ngui dng dâu Ca quan, to chi.rc do thI
do ngui dng dau ca quan, to chc cap trOn tnrc tiêp cüa ca quan, to chirc do
chü tn giãi quyêt; ngui dimg dâu ca quan, tO chic dà quán l' ngithi bj to cáo
tai th?i diem có hành vi vi pham pháp lut phOi hap giái quyêt;
c) Trumg hap ngiRñ bi t cáo dã chuyn cOng tác sang ca quan, t chirc
khác ma khOng thu,c trithng hc)'p quy djnh tai diem a và diem b khoàn nay thI do
nguài dirng dâu ca quan, to chiLrc quán l ngui bj to cáo tai thai diem có hành
vi vi phm pháp lut chü tn giãi quyt; ngithi drng dâu ca quan, to chirc dang
quán l' ngi.thi bj tO cáo phôi hap giái quyOt;
d) Tnxng hap ngui bj t cáo khOng cOn là can b, cOng chuc, viên chuc
thi do ngi.thi ding dâu ca quan, tO chuc quán l' ngui bj tO cáo tai thai diem có
hành vi vi pham pháp 1ut chü trI giãi quyêt; nguO'i di.rng dâu ca quan, to chuc có
lien quan phôi hap giái quyêt.
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Muc 2. THI HAN GIAI QUYET TO CÁO VA XI L BAN DAU
THÔNG TIN TO CÁO
Diu 17. Thôi hn giái quyt t cáo
1. Thai han giái quyêt to cáo không qua 30 ngày, kê tü ngày thi 1' giãi
quyêt to cáo.
2. Dôi vi vii viêc phüc tap thI cO the gia han mt lan nhi.rng khong qua
30ngay.
3. Doi vO'i vi vic dc bit phirc tap thI có the gia han giái quyêt to cáo hai
lan, mi lan khong qua 30 ngày.
4. NgixOi giài quyêt to cáo quyêt dnh bang van bàn vic gia han giái
quyêt to cáo và thông báo den ngt.ri tO cáo, ngui b tO cáo, co quan, to chrc, cá
nhân có lien quan.
Diu 18. Xii 1 thông tin to cáo

F

1. Trong thai han 07 ngày lam vic k tir ngày nhn ducc t cáo, ca quan,
to chirc, Ca nhân có trách nhim vao so, phân loai, xi:r 1' ban dâu thông tin tO
cáo, kiêm tra, xác minh thông tin ye ngui to cáo và diëu kin thii 1' to cáo;
tnthng hçp phái kiêm tra, xác minh tai nhiêu dja diem ho.c phài üy quyên cho
co quan, to chrc có thâm quyën kiêm tra, xác minh thI thai han nay có the kéo
dài han nhu'ng khong qua 10 ngày lam vic.
Trithng hç'p dü diu kin thu 1' thI ra quyt djnh thy 1' t cáo theo quy
djnh tai Dieu 20 Quy dnh nay; trtiOng hgp khOng dü diêu kin thy 1 thI khong
,
thu 1' tO cáo và thông báo ngay cho ngi.thi to cáo biêt 1' do khOng thy 1 to cáo.
2. Trung hçip t cáo không thuc thm quyn giái quy& cüa minh thI
trong thai han05 ngày lam viêc kê ti'r ngày nhn duçc don tO cáo, phái chuyên
den ca quan, tO chirc, cá nhân có thâm quyên giái quyêt và thông báo cho ngui
to cáo. Tnthng hçip nguô'i to cáo den to cáo trijc tiep thI ca quan, to chirc, cá
nhân tiêp nhn to cáo huâng dn ngithi t cáo dn to cáo vi ca quan, to chi'rc,
cá nhân có thâm quyên giái quyêt.
3. Tnthng hop t cáo không thuc thm quyn giái quy& cüa mInh Va
dLrçic gi:ri dong thi cho nhiêu co quan, tO chc, cá nhân, trong dO Co co quan, to
chtrc, Ca nhân có thârn quyên giài quyêt hoc tnIng hcrp dã huàng dan nhixng
ngui tO cáo van gi:ri tO cáo den ca quan, to chrc, cá nhân không có thâm quyên
giãi quyêt thi co quan, to chrc, Ca nhân nhn duc tO cáo không xr 1'.
Muc 3. TR!NH Tf, THU TçC GIA! QUYET TO CÁO
Diêu 19. TrInh ty' giái quyt to cáo
1. Thu 1' t cáo.
2. Xác minh ni dung to cáo.
3. Kt lun ni dung th cáo.
4. Xfr l' kt lun ni dung t cáo ciia ngithi giái quyt tO cáo.
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Dieu 20. Thu 1 to cáo
1. Ngithi giài quyêt to cáo ra quyêt djnh th 1' tO cáo khi có dü các diêu
kin sau day:
a) To cáo thrc thc hin theo quy dnh sau:
TnxOng hp to cáo duc thirc hin bang dGn thi trong dn to cáo phái ghi
rO ngày, tháng, näm to cáo; h9 ten, dja chi cüa ngithi to cáo, cách thirc lien h
vói ngui tO cáo; hành vi vi pham pháp lust bj to cáo; ngithi bj to cáo và các
thông tin khác có lien quan. Tnrmg hcip nhiêu ngithi cüng to cáo ye cñng mt
ni dung thI trong don to cáo con phái ghi rO ho ten, dia chi, cách thixc lien h
vâi timg ngithi to cáo; h9 ten cüa ngri dai din cho nh&ng ngithi tO cáo.
Ngi.rOi têi cáo phái k' ten hoc dim chi vao &m t cáo.
Trithng hçip ngi.râi t cáo dn ti cáo trirc tip tai co quan, t chi1rc Co
thâm quyên thI ngixi tiêp nhn huâng dn nguO'i to cáo viêt don tO cáo hoc
ghi li ni dung to cáo bang van bàn và yêu câu ngLri tO cáo k' ten hoc
diem chi xác nhn vào van bàn, trong dO ghi rO ni dung theo quy djnh tai
khoán 1 Diêu nay. Tnthng hgp nhiêu ngui cüng to cáo ye cüng mt ni dung
thi ngixi tiêp nhn hithng dan ngithi to cáo ci:rdai din viOt dontô cáo hoc
ghi lai ni dung to cáo bang van bàn va yêu câu nhiTng ngui to cáo k' ten
hoAc diem chi xác nhân vào van bàn.
Co quan, t chirc, cá nhân có thm quyn giài quyt t cáo có trách nhim
to chüc vic tiêp nhn tO cáo. Ngu&i to cáo có trách nhim to cáo den dñng da
chi tiêp nhn to cáo ma cci quan, to chirc, cá nhân có thâm quyên giái quyêt tO
cáo da cOng bô.
b) Ngui t cáo có dU nàng 1irc hành vi dan sij; tnrOng hçTp không CO dü
nãng lirrc hành vi dan sir thI phài có ngithi dai din theo quy djnh cüa pháp 1ut;
c) Vu vic thuôc thm quyn giái quyt t cáo cüa co quan, to chüc, cá
nhân tiêp nh.n to cáo;
d) Ni dung t cáo có co s& d xác dnh nguii vi pham, hành vi vi
pham pháp lut.
Trnng hcTp t cáo xut phát tr vu vic khiu nai dã ducc giái quytdüng
thâm quyên, trInh tir, thu tic theo quy djnh cña pháp 1ut nhixng ngithi khiêu nai
không dông ma chuyen sang tO cáo ngithi dã giài quyêt khiêu nai thI chi thii 1'
to cáo khi ngithi to cáo cung cap duc thông tin, tài 1iu, chüng ci dê xác djnh
ngui giái quyêt khiêu nai cO hành vi vi pham pháp lut.
2. Quyt djnh thii 1 t cáo bao gm các ni dung chInh sau day:
a) Ngây, tháng, nàm ra quyt djnh;
b) Can cir ra quyt djnh;
c) Ni dung t cáo duçyc thu 1';
d) Thai han giài quyêt tO cáo.
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3. Trongthi han 05 ngày lam vic kê tir ngày ra quyêt dnh thy 1' to cáo,
ngui giài quyêt to cáo có trách nhiêm thông báo cho ngithi to cáo và thông báo
ye ni dung to cáo cho ngithi b to cáo biêt.
J3ieu 21. Xac minh nçi dung to cao
1. NguM giái quyt t cáo tin hành xác minh hoc giao cho ca quan
thanh tra cüng cap hoc co quan, to chirc, Ca nhân khác xác minh ni dung to
cáo (goi chung là nguii xac minh ni dung to cao). Vic giao xac minh ni dung
to cáo phài thrc hin bang van bàn.
2. Van bàn giao xác minh ni dung t cáo có các ni dung chinh sau day:
a) Ngay, tháng, näm giao xác minh;
b) Nguài dixçc giao xác minh ni dung t cáo;
c) Ho ten, dia chi cüa ngui bi t cáo; ten gui, trçi s cüa c quan, t chiLrc
bitô cáo;
d) Ni dung cn xác minh;
d) Thi gian tin hành xác minh;
e) Quyn và trách nhim cüa ngu'Oi duçc giao xác minh ni dung t cáo.
3. Ngui xác minh ni dung th cáo phái tin hành các bin pháp cn thit
dê thu th.p thông tin, tài 1iu, lam rö nti dung to cáo. Thông tin, tài 1iu thu th.p
phái diric ghi chép thành van bàn, khi can thiêt thI 1p thành biên bàn, duçxc hru
giü trong ho sa vy vic to cáo.
4. Trong qua trinh xác minh, ngui xác minh ni dung t cáo phài tao
diêu kiën de ngithi bi to cáo giãi trInh, dua ra các chüng cir dê churng minh tInh
dng, sai cüa ni dung can xác minh.
5. Nguôi xac minh ni dung to cáo duçic thyc hin các quyên và nghia
vu sau:
a) Yêu câu nguài to cáo dn lam viêc, cung cap thông tin, tài lieu lien
quan den ni dung t cáo màngl.xi to cáo có duc;
b) Yêu cau ngtthi bj to cáo den lam vic, giái trInh ye hành vi bj to cáo,
cung cap thông tin, tai lieu lien quan den ni dung to cáo;
c) Yêu cau, dé nghj c quan, to chrc, cá nhân khác cung cap thông tin, tài
1iu lien quan den ni dung tO cáo;
d) Báo dam khách quan, trung thyc, dung pháp 1ut trong vic giái
quyêt to cáo;
d) Ap dyngcác bin pháp bào v cn thiêt theo th.m quyn hotc kiên
nghj c quan có thâm quyên ap dyng các bin pháp báo v ngui to cáo;
e) KhOng tiêt l thông tin ye vic giái quyêt to cáo; bào dam quyên va igi
ich hp pháp cüa ngui b! to cáo khi chLra có ket lun ni dung to cáo;
6. Kt thüc vic xác minh ni dung t cáo, nguôi dugc giao xác minh phái
có van bàn báo cáo nguOi giái quyêt tO cáo ye kët qua xác minh ni dung t cáo
va kiên nghj bin pháp xt 1.
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7.Rttcáo
NgRi to cáo có quyên nit toàn b ni dung to cáo hoc mt phân ni
dung to cáo truàc khi ngui giái quyêt to cáo ra kêt lun ni dung to cáo. Vic
rut to cáo phái thrc thirc hin bang vAn bàn.
A

.

A

Dieu 22. Ket 1un ni dung to cao
i. Can cu vào ni dung t cáo, giâi trmnh cUa nguâi bj t cáo, kt qua xác
minh ni dung to cao, tài lieu, chüng ctr co lien quan, ngui giái quyêt to cáo
ban hành kêt lun ni dung to cáo.
2. Kt luân ni dung té cáo phái có các ni dung chinh sau day:
a) Kt qua xác minh ni dung t cáo;
b) CAn cü pháp lut d xac djnh có hay không Co hành vi vi pham pháp lust;
c) Kt lun v ni dung t cáo là dáng, dung mt ph.n ho,c t cáo sai su
that; xác dnh trách nhiêm cüa tüng co quan, to chrc, cá nhân lien quan den ni
dung to cáo;
d) Các bin pháp xü l' theo thm quyn cn thirc hin; kin nghj ca quan,
tO chuc, cá nhân khác áp diring các bin pháp xr l' theo thâm quyên dôi vâi ca
quan, to chirc, Ca nhan có vi pham pháp lust;
d) Kin nghj co quan cO thm quyn xern xét sua di, b sung chInh sách,
pháp lut, ap d1ing các bin pháp can thiêt dê bào v lçi ich cUa Nba rnrOc,
quyên và Içii Ich hçp pháp cüa ca quan, tO chirc, Ca nhân.
3. Chm nht là 05 ngày lam vic k tü ngày ban hành k& lun ni dung
to cao, ngui giâi quyêt to cáo gri kêt lun ni dung tO cáo den ngui bj to cáo,
co' quan, tO chirc quán l nguOi b to cáo và co' quan, tO chüc, cá nhân có lien
quan; thông báo ye kêt lun ni dung to cáo den ngiri to cáo.
Diu 23. Xfr 1 kt 1un ni dung t6 cáo cüa ngtrbi giAi quyt t cáo
1. Chum nht là 07 ngày lam vic k tr ngày ban hành k& lun ni dung
to cáo, ngui giài quyêt to cáo cAn cir vào kêt lun ni dung to cáo tiên hành
viêc xu l nhu sau:
a) TrixOng hçp kt lun nguO'i b t cáo khong vi pham pháp 1u.t trong
vic thc hin nhim vi, cong vv thI khôi phiic quyên và lçi Ich hçp pháp cña
ngui bj to cáo bj xarn pham do vic to cáo không dung sirr that gay ra, dông thai
xu l' theo thâm quyên hoc kiên ngh Ca quan, tO chuc, cá nhân có thâm quyên
xir I ngui cô ' tO cáo sai sir that;
b) Trithng hcip kt lu.n ngithi bi t cáo vi pham pháp Iut trong vic thkrc
hin nhim vu, cOng vii thi áp dirngbin phap xu l' theo thâm quyên hoc kiên
ngh co quan, to chuc, cá nhân có thâm quyên xi:r l' theo quy djnh cüa pháp lust.
2. Tmng hcvp hành vi vi pham cüa ngui bj t cáo có du hiu cüa ti
pham thi chuyên ngay ho so vi vic den Ca quan diêu tra hoc Vin kiêm sat
nhân dan có thâm quyên dê xfr 1 theo quy djnh cüa pháp 1ut.
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3. Trong thai han 05 ngày lam vic k tir ngày có kt qua th li', ca quan,
to chüc, cá nhân co thâm quyn xr 1' kiên ngh trong kêt lun ni dung to cáo
và CO trách nhim thông báo bAng van bàn cho ngixai giãi quyêt to cáo ye kêt
quàxirl'.
Diu 24. Vic t6 cáo tip, giái quyt Ii vii vic t cáo
1. Trithng hap có can cir cho rAng viëc giãi quyêt to cáo là khOng diing
quy djnh cüa pháp lut thI ngithi t cáo có quyn t cáo tiêp vài ngui dung dâu
co quan, t chüc cap trên trrc tip cña nguai dä giãi quyêt to cáo.
2. Trong thai han 20 ngày kê tr ngày nhn duc to cáo tiêp, nguai dirng
dâu co quan, tO chic cp trên trirc tip cüa ngui dä giãi quyêt to cáo phãi xem
xét ho sa giài quyêt vu vic t cáo truac do; truang hap can thiêt, lam vic trrc
tiëp vri nguai to cáo v ni dung t cáo tip, thu thtp thông tin, tài lieu, chimg
cir có lien quan d quyt djnh xu 1 di vai t cáo tiêp. Vic xir l' ducc thrc
hiën nhu sau:
a) Trung hap vic giãi quy& t cáo truó'c do là dung quy djnh cüa pháp
lut thI không giài quy& lai vu viec t cáo, dng thai thông báo bAng van bàn và
nêu rO l' do cho ngthi t cáo v vic khong giái quyêt lai;
b) Trumg hap vic giài quyêt to cáo tnrac do là không dung thâm quyên
thI tin hành giài quyt t cáo theo thAm quyn hoc chuyn t cáo dn ca quan,
to chuc, cá nhân có thAm quyn giài quy& t cáo;
c) Truang hap vic giái quy& t cáo tnxrc do có mt trong các can cir quy
djnh tai khoãn 3 Diu nay thI nguai dirng dAu co quan, t chirc cAp trên tnrrc tip
giãi quyêt lai vii vic to cáo theo thai han, trmnh tr, thu tVc giái quyêt to cáo.
3. Vic giái quyt lai vii viëc t cáo du?c thirc hin khi CO rnt trong các
can cr sau day:
a) Kêt qua xác minh hoc kêt lun ni dung to cáo thiëu chInh xác hoc
thiêu khách quan;
b) Bó sot, bO lçt thông tin, tài lieu, chirng cir quan trong trong khi xác
minh hotc kt lun ni dung t cáo;
c) Ap diing khong dàng pháp Iut trong qua trInh xác minh hotc k& lun
ni dung t cáo.
4. Kêt lun ni dung giái quyt lai vi.i vic t cáo bao gm các ni dung
chInh sau day:
a) Các ni dung tai khoàn 2 Diu 22 Quy djnh nay.
b) Kêt lun ye nhng ni dung vi pham trong qua trmnh giái quyêt tO cáo
cüa nguai dung dâu ca quan, t chà'c cAp dirri;
c) Trách nhirn cüa ca quan, to chüc, cá nhân trong vic giái quyêt to cáo
truac dO;
d) Xr l' theo thAm quyn hoãc kin ngh Ca quan, t chuc, cá nhân có
thâm quyên xir l' dôi vi ca quan, tO chirc, cá nhân có hành vi vi pham pháp
lu.t trong vic giái quyêt to cáo.
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Diu 25. Giái quyt t cáo trong truô'ng hçrp qua thô'i han quy dlnh

ma chira thrqc giãi quyêt
1. Tnrng hçip qua thi han quy djnh tai Diu 17 quy djnh nay ma t cáo
chua duc giài quyêt, ngui to cáo có quyên to cáo tiêp vâi ngtthi dirng dâu co
quan, to chüc cap trên trirc tiêp cüa ngui giái quyêt to cáo.
2. Trong thO'i han 05 ngày lam vic k tr ngày nhn duçic t cáo tip,
ngithi dung dâu co quan, to chü'c cap trén tnrrc tiêp có van bàn yêu câu ngithi
giái quyêt to cáo báo cáo ye qua trinh giái quyêttO cao, 1 do ye vic chm giài
quyêt to cáo và xác djnh trách nhim giái quyêt to cáo.
3. Trong thai han 05 ngày lam vic k ttr ngày nhn duc van bàn yêu cu
cüa ngui dirng dau co quan, to chc cap trên trrc tiêp, ngui giãi quyêt to cáo
phái gui báo cáo theo quy dnh tai khoán 2 Diêu nay; tiêp tic giâi quyêt to cáo
theo yêu câu cüa co quan, to chi.rc cap trên trrc tiêp và báo cáo kêt qua giãi
quyêt, tnr tnthng hçp quy djnh tai khoãn 5 Diêu nay.
4. Ngui dUng du Co quan, t chc cp trén trirc tip theo dOi, don dc
vic giái quyêt to cáo; thông báo cho ngithi to cáo biêt ye vic xem xét, giãi
quyêt to cáo; áp diing bin phap xfr 1' theo thâm quyên hoc kiên nghj co quan,
tO chc, ca nhân có thâm quyên xir 1' dôi vói ngui có thâm quyên ma khOng
giài quyêt tO cáo theo dung thO'i gian quy djnh.
5. TruOng hçip có can cü cho ring vic giài quy& t cáo có vi pham pháp
Iut nghiêm tr9ng, có dâu hiu không khách quan thi ngui dirng dâu co quan, to
chtrc cap trên trirc tiêp giãi quyêt vi vic to cáo.
Diêu 26. H1 so' giãi quyêt viii vic to cáo
1. Vic giái quyt t cáo phái duçxc 1p thành h so. Can ciLr vao vi vic ciii
the, ho so' giái quyêt vi vic to cáo bao gOm:
a) Don t cáo hoc van bàn ghi nti dung tê, cáo; báo cáo ho.c biên bàn
kiêm tra, xác minh thông tin cá nhân cüa ngi.thi to cáo, biên bàn lam vic trirc
tiêp vri ngui to cáo dê xác minh ni dung to cáo;
b) Quyt dnh thii 1' t cáo; van bàn giao xác minh n5i dung t cáo;
c) Biên bàn xác minh; kt qua giám djnh, thông tin, tài 1iu, chirng cr thu
thp dtrçc trong qua trInh xác minh;
d) Van bàn giài trinh cüa nguñ b t cáo; biên bàn lam vic vOi nguôi bj
to cáo ye ni dung giài trInh;
d) Báo cáo kt qua xác ininh ni dung t cáo trong tnrTng hçp nguiñ giái
quyt to cáo giao cho nglxài khác tin hành xác minh ni dung tO cáo;
e) Quyt djnh tam dInh chi vic giái quyt t cáo; quy& djnh tip tc giái
quyêt to cáo;
g) Kt lun ni dung t cáo hoc quyt dnh dinh chi vic giài quy& t cáo;
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h) Quyt djnh xr 1' cüa ngithi giái quyt t cáo, van bàn kin nghj co
quan, to chüc, nhân có thâm quyên áp diing bin pháp xr 1;
Ca

i) Các tài 1iu khác cô lien quan.
2. Di vài vic giâi quy& Iai vii vic t cáo, h so bao gm nhüng tài 1iu
quy djnh tai khoán 1 Diêu nay và các tài 1iu sau day:
a) Dan t cáo tip hoc van bàn ghi ni dung t cáo tip; van bàn yêu c.0
ho.c kiên ngh ye vic giái quyêt lai vii vic to cáo;
b) Kt 1un ni dung giãi quyt lai vi vic t cáo;
c) Quy& djnh xir 1' cña ngui giãi quyt lai vi.i vic to cáo;
d) Các tài 1iu khác có lien quan trong qua trinh giài quy& iai vi vic t cáo.
3. Hè so giài quy& vii vict cáo phái ducc dánh s thir tu. Vic 1uu trf,
khai thác, si:r diing ho so giài quyêt v vic tO cáo ducc thrc hin theo quy djnh
cüa pháp 1u.t, báo dam bI mt thông tin ye nguôi to cáo.
•
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Dieu 27. Cong khai ket 1un ni dung to cao, quyet dnh xtr ly hanh vi
vi phm bj t cáo

'4'

1. Trong thai han 07 ngày lam vic k ttr ngày ra kêt lun ni dung t cáo,
quyêt djnh xü l' hành vi vi pharn b to cáo, ngui giái quyêt to cáo có trách
ngi.thi Co thâmquyên
nhim thirc hin vic cong khai kët 1un ni dung to
xr 1' k' lut, xir phat vi pham hành chInh có trách nhim cOng khai quyêt djnh
xü l' hành vi vi pham bj to cáo.
cao,

vc

2. Vic cong khai k& 1u.n ni dung t cáo, quyt djnh xr l' hành vi vi
pham bj tO cáo duc thirc hin bang mt hoc mt sO hInh thc sau day:
a) Cong b tai cuc hçp co quan, t chtrc noi nguii bj t cáo cong tác;
b) Niêm y& tai tri s lam vic ho.c noi tip Cong dan cüa ngui dã giái
quyêt tO cáo, ngui dã ra quyêt djnh xi:r l hành vi vi pham bj to cáo;
c) Dang tái trên cng thông tin din tir ho.c mang thông tin ni b cüa nguOi
dä giãi quyêt tO cáo, ngiii dã ra quyêt dnh xir l' hành vi vi pham bj to cáo;
d) Thông báo trên phuong tin thông tin dai chüng.
3. Vic cong khai kt lutn ni dung t cáo, quyt djnh xir l' hành vi vi
pham b to cáo phái bào dam khong lam tiêt l thông tin ye ngui to cáo và
nhng ni dung thuc bI mt nhà nixc.
Miic 3. CONG DOAN THAM GIA GIAI QUYET TO CÁO
Diu 28. Trách nhim cüa cong doàn các cp
1. T cáo lien quan trxc tip dn quyn, igi Ich hçrp pháp cüa doàn viên và
ngui lao dng trong quan h lao dng thuc thm quyn giãi quy& cüa co quan
nhà nithc và ngithi sü diving lao dng g11i dn cong doàn thI cong doàn có trách
nhim tham gia giãi quyt.
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2. Viêc tham gia giái quyt bng các hinh thtrc nhu: Cong van chuyn
dan, t chirc tuyen truyên, giáo dc, thuyt phc, to chrc di thoi, d ngh, kiên
nghi, phi hçip tharn gia giãi quyt...
3. Giám sat vic giái quyt t cáo cüa ca quan nhà nuc va ngixi sir di
ring
lao dng, nu khOng dng vOi vic giái quyt tO cáo thl cong doàn kin nghj
vâi ca quan quán l' cp trên cüa cp dO giái quyt theo quy djnh cUa pháp lut.
ChLrong IV
TIEP BOAN VIEN vA NGU'1I LAO BONG
Biu 29. Trách nhiêm cüa cong doàn các cp
1. Tng Lien doàn t chirc tip doàn vien và ngixi lao dng thumg xuyên
cac ngày lam viéc. Cong doàn cac cap can cir tmnh hjnh thirc tê dé quy djnh vic
tiêp doàn viên va ngixi lao dng dn kin nghj, phán ánh, khiêu nti, to cáo.
2. Cir can b cO phm chit dao thrc t&, có nãng luc và ' thirc trách nhim
thuc hiën cong tác tip doàn vien va ngui lao dng.
3. Nai tip dioàn viên và ngu?ii lao dong phái CO ni quy và ljch tip cOng khai.
Biu 30. Trách nhim cüa chü tjch cong doàn các cap
Chü tch cong doàn mi cp ngoài vic tip doàn vien và ngix&i lao dng khi
có yêu cau, can bô trI thOi gian tiêp dinh ki theo lch cong khai quy djnh nhu sau:
1. Cha tch cong doàn tü cp ca s dn cp tinh, thành ph cong doàn
ngành trung uang mi tháng tiêp tr mt den hai ngây.
2. Chii tich Tng Lien doàn Lao dông Viêt Nam tip mi tháng mt ngày.
Nu do diu kin cOng tác không trrc tip thirc hin duoc quy djnh trên
thI cir cap phó cüa mInh tiép doàn viên và ngithi lao dng.
Biu 31. Xu l khiu ni, t6 cáo, kin nghi, phãn ánh ti no'i tip doàn
viên và ngtrôi lao dng
1. Di vi ni dung dan khiu ni, t cao, kin nghi, phán ánh thuc th.m
quyên giái quyêt:
a) Doàn viên va ngui lao dng khiu nai, t cáo hoAc kin nghi, phán ánh
ducc trinh bay bang dan thI nguOi Co trách nhiêrn tiêp nhn dan. Tnthng hçxp
doàn viën va ngui lao dng den khiêu nai, tO cáo hoc kiên nghi, phán ánh tnrc
tiêp thi ngui có trách nhim tiêp huong dn doán viên và ngii?ii lao dng viêt
dan hoc ghi lai ni dung khiêu nai, tO cao, kin nghi, phán ánh và yêu câu doán
viên và nguii lao dng k ten hoàc diem chi;
b) Triing hcip khiu nai, t cáo dã dixçc cac cp có th.m quyn giái quy&
thI ngixcyi có trách nhirn tiêp trá Ryi de doàn viên và nguOi lao dng biêt vã thirc
hin quyët djnh giãi quyêt khieu nai, kêt lun ni dung to cáo có hiu l?c pháp luat.
2. Di vi ni dung dan khiu nai, tt cáo, kin nghi, phán ánh không
thuôc thâm quyên giái quyêt thi ngi.rài tip huong dn doán vién và ngiiri lao
dnggai dan den ca quan có thâm quyên giãi quyêt hoc có the lam thu tiic
chuyên dan vá tham gia giái quyët.
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Chtrorng V
QUAN L' CONG TAC GIA! QUYET vA THAM GIA
GIAI QUYET KHIEU NI, TO CÁO
Diu 32. Quan 1 cong tác giãi quyt và tham gia giãi quyt khiu nai,
to cao cua cac cap cong doan
1.To chrc chi do thiic hin vic giái quyêt và tharn gia giãi quyt khiu nai,
t cáo, bi dLrO'ng can b cong doàn lam cong tác giài quyêt khiêu nai, to cáo.
2. Tuyên truyn, huOng dn va t chirc thrc hin các quy djnh cüa Bang,
Nba nuàc và cüa Cong doàn v khiu nai, to cáo.
3. Ban hành các van bàn theo thm quyn cüa cong doàn v giãi quyt và
tham gia giãi quyêt khiêu nai, t cáo.
4. Kim tra vic thirc hin các quy djnh v giãi quy& va tham gia giài
quyt khiu nai, t cáo.
5. Tng hap tlnh hInh khiu nai, t cáo và vic giái quyt, tham gia giãi
quyët khiëu ni, t cáo.
6. Sa k&, tng kt cOng tác giái quyt và tham gia giái quyt khiu nai, t cáo.
IMu 33. Trách nhim cüa các cap Cong doàn trong vic giãi quy& và
tham gia giãi quyt khiu ni, t cáo
1. Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam thng nh.t quãn 1' cong tác giãi
quyt và tham gia giài quyt khiu nai, t cáo trong h thng to chiirc cong doàn;
ban hành trInh tix, thu tiic giài quyt và tham gia giái quyt khiu nai, to cáo.
Uy ban Kim tra Tng Lien dioàn giüp Tong Lien doàn thirc hin vic
quán l' cOng tác giài quyt và tham gia giái quyêt khiu nai, to cáo trong h
thng t chüc cong doàn.
2. Cong doàn các cap thijc hin vic quán 1' cOng tác giái quyt và tham
gia giái quyt khiu ni, t cáo theo phân cp quán 1' cia t chi:rc cOng doàn;
hucng d.n, dOn doc, kiêm tra cOng doàn cp dithi thrc hin vic giãi quyêt và
tham gia giãi quyët khiêu nai, t cáo; chap hành chê d báo cáo theo quy dnh
cüa cong doán Va Uy ban kim tra Cong doàn cap trên.
Uy ban kim tra có trách nhim tham mini cho ban chip hành, ban thung
yin cong doàn mi cap tO chirc thinrc hin và quán !' cong tác giài quyt và tham
gia giài quyêt khieu ni, to cáo theo phân cp quán 1' t chüc cña cOng doàn.
3. Cong doàn cp trén ti-Inc tip có trách nhim theo döi, kim tra vic giái
quyt và tham gia giài quyt khiu nai, t cáo cüa cong doàn cap duâi; xr 1' doi
vi nhUng Ca nhân, to chirc vi phtm các quy djnh v giài quyt và tham gia giãi
quyt khiu ni, tO cáo cüa cong doàn và các quy djnh cüa pháp lut.

19

ChLro'ngVI
KHEN THUNG, KY LUAT vA TO CH(YC

THU'C HIN

Diu 34. Khen thtthng và kS' 1ut
1. Các don vi, cá nhân có thành tich th?c hin tot cong tác giãi quyêt và
tham gia giái quyêt khiêu nai, to cáo thrcc khen thuO'ng theo quy djnh chung cüa
nhâ ni.ric và to chirc cong doan.
2. T chüc, cá nhân trong h thng cong doàn khOng tip nhân, không giãi
quyêt don thu khiu nai, t cáo thuôc thm quyn, thiu trách nhiêm trong vic
tip nhn, giái quy& và tham gia giái quy& khiu nai, t cáo hoc c
gay can
tth, giái quyt khiu nai, t cáo trái pháp luât; không cung cp hoc cung cap
khong day dü, kjp thai thông tin, tài 1iu dang quãn 1, lixu git theo yêu câu cüa
to chrc, Ca nhân có thm quyn giái quyt khiu nai, t cáo; không chap hành
quyt djnh xr 1 hành vi vi phm b khiu nai, t cáo phái b xfr 1 nghiêm minh,
nêu gay thiët hai thI phái bôi thithng, bii hoàn theo quy djnh cüa pháp Iut và
Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam.
Diêu 35. To chtrc thtrc hiên
Các cAp cOng doàn, cac don vi hành chmnh, sr nghiêp, don vj kinh t trong
h thông cong doàn có trách nhiêm thuc hin Quy dlnh nay
TM. DOAN CHU TICH
CHU TECH

No'i nhIn:
- Các cap CD, các don vi HCSN,
don vj kinh té trong h thông CD;
- Uy viên BCH TLD;
- Uy vién UBKT TLD;
- Liru: VT, UBKT TLE)

BA
CHAP A
TRUF1 1iNG

yen DInh Khang

20

