TONG LIEN BOAN LAO BQNG CONG HOA xA HOT CHU NGHIA VIT NAM
Bc 1p - Tir do - Hnh phüc
VTET NAM
So: 45557QD-TLD

Ha N5i, ngày29 tháng 4 nám 2022
QUYET B!NH

Ban hành Quy dnh v cong tác thâm d!nh van bàn
cüa Boàn Chü tjch và Ban Chap hành Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam
BOAN CHU T!CH TONG LIEN BOAN LAO BONG VIT NAM
Can cü Lut Cong doàn s 12/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 näm 2012;
CAn cir Diu 1 Cong doàn Vit Nam khóa XII;
CAn cir Quy& djnh s 1838/QD-TLD ngày 3 1/12/2020 cüa Doàn Chü tjch
Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam quy dnh ye chirc nAng, nhim vi, ca câu to
chüc b may Ca quan Tong Lien doàn Lao dtng Vit Nam;
Theo d nghj cüa Ban ChInh sách - Pháp 1ut, Tng Lien doàn Lao
dng Vit Nam,
QUYET B!NH
Biu 1. Ban hành kern theo Quyt dnh nay Quy djnh v cong tác thm
djnh vAn bàn cüa Doàn Chü tich và Ban Chp hành Tng Lien doàn Lao dng
Vit Nam.
Biu 2. Quy& djnh nay có hiu içrc k tui ngày k, thay th Quyêt djnh s
1266/QD-TLD ngày 28/8/2020 cUa Doàn Chü tjch Tng Lien doàn Lao dng Vit
Nam v vic ban hành Quy djnh v cong tác thtm djnh vAn bàn cüa Doàn Chü
tjch và Ban Chtp hành Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam. Các ban, dan vj trirc
thuc Tng Lien doàn, các cp cong doàn có lien quan chju trách nhim thi hành
Quyêt dnh nay./9i-

No'i nhân:
- Nhu Diêu 2;
- ThuOng trirc DCT TLD (dê b/c);
- Các LDLD tinh, thânh pho;
- Các Cong doàn nganh TW và
tuong duong, Cong doàn TCTy
trisc thuôc TLD;
- Luu: VT, CSPL.
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BONG CONG HOA xA HQI CI{U NGHIA VIT NAM
Bc 1p - Ttr do - Hnh phüc

QUY BNH
Ye cong tác thâm djnh van bàn
cüa Boàn Chü tjch và Ban Châphành Tong Lien doàn Lao ctng Vit Nam
(Ban hành kern theo Quyêt djnh só:4b /QD-TLD ngày 1 tháng4-nárn 2022
cja Doàn Chi tjch Tong Lien doàn Lao dt5ng Vit Nam,)
CHU'€NG I
QUY B!NH CHUNG
Diêu 1. Phim vi diêu chinh
Van bàn nay quy dnh v nguyen tic, danh m11c van bàn, ni dung, h so,
quy trInh và t chüc thirc hin cong tác th.rn djnh van bàn thuc thrn quyn ban
hành cüa Doàn Chü tjch và Ban Chp hành Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam.
Biêu 2. Bôi ttrqng áp diing
1. Các ban cüa Tng Lien doàn, Van phông Tng Lien doàn, Van phông
Uy ban Kim tra Tng Lien doàn; các co quan, don v trirc thuc Tng Lien doàn
duçic giao nhim vi chü trI soin thào van bàn (sau day gçi là don vj sotn thào
van bàn).
2. Ban ChInh sách — Pháp lut, Ttng Lien doàn có chirc näng giitp Doàn
Chü tjch và Ban Chp hành Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam thm djnh dir
thâo van bàn (sau day gi là don vj th.m dnh van bàn).
Biu 3. Cong tác thãm d1nh van bàn
Cong tác thm djnh van bàn là hot dng xem xét, dánh giá v ni dung và
hInh thüc dr thào van bàn thuc thm quyn ban hành cüa Doàn Chü tjch và Ban
Ch.p hành Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam (sau day gi tt là Doàn Chü tjch
và Ban Chp hành Tng Lien doàn) nhm dam bào tInh hçip hin, hçTp pháp, phü
hçip vi các quy djnh cüa Dàng, tInh thng nht và dng b cüa van bàn khi duqc
ban hành.
Vic th.m djnh dir thâo van bàn là hot dng b.t buc và phài duçic tin
hành truOc khi dr thào van bàn duqc trInh len cp Co th.m quyn k, ban hành.
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Diêu 4. Nguyen tc thãm dnh dty thão van bàn
1. Vic thtm djnh phái bão dam tInh chInh xác, thng nht, khách quan và
khoa hoc;
2. Tuân thu trInh tir, thu tiic và thai hn thm djnh;
3. Ton tr9ng quyn bào 1uu kin cüa ban, don v chü trI sotn thào van bàn;
4. D cao trách nhim, tang cithng sir phi hqp gitta don v soin tháo van
bàn vi don vj thm dinh van bàn trong vic xây drng van bàn.
Diêu 5. Danh mtic các the 1oi van bàn phãi thâm ctnh
Nhüng van bàn thuc thm quyn ban hành cüa Doàn Chü tjch và Ban Ch.p
hành Tng Lien doàn phài thm djnh truôc khi trInh k, ban hành gm:
1.Chuong trInh;
2. Nghj quyk;
3. Chi thj;
4. Quyt djnh (khong bao gm quyt djnh hành chInh hoc quyt djnh áp
diing c1i th& Ca bit);
5. Quy ch;
6. Quy djnh;
7. Hithng dn (khi có ni dung hrnrng dn thrc hin các van bàn quy phtm
pháp 1ut áp ding trong h thông cong doàn);
8. Các D an, Phuong an theo yêu cu cüa Doàn Chü tjch Tng Lien doàn.
Diêu 6. Ni dung thâm dnh
1.Sr cn thit ban hành van bàn;
2. DOi tugng, phm vi diu chinh cüa van bàn;
3. Sir phü hçrp cüa ni dung van bàn vâi duing 1i, chü truang cüa Bang,
Diu 1 Cong doàn Vit Nam và các quy djnh cüa Tong Lien doàn Lao dng Vit
Nam;
4. TInh hqp hin, hçp pháp, tInh khà thi, tInh thong nh.t và tInh dng b cüa
dr thào van bàn vói h thng pháp 1ut cüa Vit Nam.
Diu 7. Quyên và trách nhim cüa don vj son thão van ban
1. Gri h so d nghj thrn djnh cho don vj thtm dinh van bàn truc khi trInh
Thurng trrc Doàn Chü tjch Tong Lien doàn.
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2. Cung cp cho dcrn vi thm dijnh van bàn nhUng thông tin, tài 1iu có lien
quan dn dir thâo van bàn phài thm djnh.
3. Trao dôi, lam rö ni dung di,r thào van bàn hoc báo km kin khi dan vj
thm dinh van bàn có yêu cu hotc có kin khác;
4. Nghiên ciru, tip thu và hoàn thin dir tháo van bàn trên Co sà báo cáo k&
qua thâm djnh bang van bàn cüa dan vj thm dnh van bàn;
5. Chiu trách nhiêm chInh v du thào van bàn do dan vj mInh soan thão.
Diêu 8. Quyên và trách nhim cüa do'n vj thâm djnh van ban
1.Tip nhn h so d nghj thm djnh van bàn cüa các dan vj soan thào van bàn;
2. Thu thp, tp hçp và xir l tài 1iu có lien quan dn di,r thão van bàn duqc
thrn dinh;
3. Yêu cu dan vi sotn thào van bàn cung cp thông tin, tài lieu, trà Ru ye
nhüng vn d chua rO trong qua trInh thm dnh dir thào van bàn;
4. Dugc m&i tharn dir các cuc hpp lien quan dn vic so.n thào van bàn;
5. Trong truông hqp cn thi&, ti chüc hoc phi hgp vi dan vj soin thào
van bàn t chüc khào sat thrc t, xin kin hi dng tu vn hoc ly kin các
chuyên gia hoc co quan có thtm quyn v nhtrng vn d thuc ni dung thm
djnh cüa di,r thão van bàn;
6. Xây dirng báo cáo k& qua thm dnh btng van bàn và gi:ri v dan vj son
thào van bàn theo dung Quy djnh nay.
CHIXONG II
HO so vA QUY TRINII THM D!NH D1) THAO VAN BAN
Diêu 9. Ho so' d nghj thâm 1jnh
so d nghj, thm djnh dr thào van bàn bao gm:
1. Cong van d nghj thm dnh cüa ban, dan vj chü trI soin thào van bàn
(mã'u so' 1);
2. Bàn in và bàn mm dir tháo van bàn phái thm djnh;
3. Dir thào Th trInh Doàn Chü tch hoc Ban Chip hành Tng Lien doàn v
van bàn cn thm dinh (nu co).
4. Các can cir và tài lieu có lien quan dn ni dung van bàn.
Diêu 10. Tiêp nhn hoc trã 1i ho so' thãm djnh
1. Dan vj soan thào van bàn gài h so d nghj thm djnh theo quy djnh tti
Diu 9 Quy djnh nay cho dan vj thm dnh van bàn;
3

2. Don vi thm dinh van bàn kirn tra h so và xci 1 nhu sau:
a) Tnrng hgp ho so day dü theo quy djnh ti Diu 9 Quy djnh nay thI tip
nhân và thuc hin thm dinh;
b) Tru?ing hcp h so không dy dü thI huécng dn don v soan thão van bàn
hoàn thin h so theo quy djnh ti Diu 9 Quy djnh nay;
c) Trueing hçip h so không thuc danh mitc các th 1oti van bàn phâi thm
djnh theo Diu 5 Quy djnh nay hoc không thuc thrn quyn cüa don vj thrn
dinh van bàn thI trã lai h so.
Diu 11. Thri hin thm djnh dir tháo van bàn
1. Trong thi hin 05 ngày lam vic k tci ngày then dü h so, don vj thrn
djnh van bàn có trách nhim thm djnh dir thào van bàn và g1ri báo cáo kt qua
thm djnh bang van bàn cho ban, don vj chü tn soin thâo van bàn.
2. Trong trueing hçip dtc bit, do tInh chit, dc dim phüc tp cüa van bàn
cn thm dnh, don vi thtm djnh van bàn có quyn gia htn them thñ hn quy
Cljnh tui khoân 1 Diu nay không qua 05 ngày lam vic trên Co SY thng nht vi
don vi son tháo van bàn hoc kin dng cüa Thuing tnrc Doàn Chü tjch
Tong Lien doàn.
3. Tru?mg hcip không thiic hin diiing thji htn theo quy djnh tai Khoàn 2
Diu nay, don vj thm djnh phài báo cáo 1 do Ct1 th bang van bàn vói Thumg
Trçrc Doàn Chü tjch Tong Lien doàn.
Diêu 12. Thâm dinh dir tháo van bàn
1.Don vi thrn djnh van bàn nghiên cu'u, xir 1 tài lieu và thçrc hin các hoat
dng can thi& d xây dimg báo Cáo kt qua thm djnh bang van bàn.
2. Trong trtr?mg hçp kin cüa don vj thm djnh van bàn khác vói kin
cüa don vj soin tháo van bàn v nhU'ng vn d co bàn thI don vj thrn djnh van bàn
to chüc cuc h9p gitta hai ben (don vi soan thâo và don vj thm dnh van bàn, có
th mi them chuyên gia) d trao di v nhmg kin k1IáC nhau do.
3. Don vj th.m djnh có th t chc hi nghj, hi thào xin kin hi dng
tu vn hoc 1y kin chuyên gia ho.c co quan cO thm quyn v nhttng vn d
thuc ni dung thm djnh cüa dir tháo van bàn trong trung hgp cn thi&;
4. Gcii báo cáo kêt qua thm dnh bang van bàn cho don vj soan thào van
bàn theo dung thi hn quy dnh ti Diu 11 Quy djnh nay ('mu s 2,).
Diêu 13. bàn thiên dir thão van ban sau khi thâm dinh
Don vj soan thào van bàn thrc hin các nhim viii sau:
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1.Tip thu và chinh 1 dir thâo van bàn trén Co si báo cáo kt qua thm djnh
bang van bàn cüa dan vj thm djnh van bàn (mc'u s 3).
2. Trumg hçip không dng vci don v thm djnh van bàn v nhüng vn d
co bàn cüa báo cáo kt qua thm djnh thI báo cáo Thumg trirc Doàn Chü tjch
Tng Lien doàn xem xét quy& djnh. Tru?ng hcrp cn thit, Ththng trrc Doàn Chü
tch có th quyêt dnh vic xin kin co quan chuyên mon có thm quyn v v.n
d nay.
3. TrInh Thuè'ng tryc Doàn Chü tch Tng Lien doàn xem xét vic tip thu
kin thrn dnh cüa don vj thm djnh van bàn. Trong trrnmg hqp qua thñ han thm
djnh theo quy dnh tai Diu 11 Quy djnh nay ma don vj thrn djnh van bàn chua
g1ri báo cáo thm djnh bang van bàn v don vj soan thào van bàn thI Thumg trçrc
Doàn Chü tjch Tng Lien doàn quy& dnh vic có yêu cu gia han thyi han thm
djnh hay không.
Di vi van bàn do Ban Chtp hành Tng Lien doàn ban hành, Doàn Chü
tjch Tng Lien doàn phài báo cáo Ban Chtp hành Tng Lien doàn v kt qua thm
djnh cüa dan v thm djnh van bàn.
4. Hoàn thin du thào van bàn sau khi có kin cüa Doàn Chü tich ho,c
Ban Chp hành Tng Lien doàn. TrInh ngui có thm quyên k, ban hành. H
so trInh k phài kern theo báo cáo thm djnh bang van bàn cüa don vj thm
djnh van bàn.
5. Gui van bàn v Van phông Tng Lien doàn d ban hành, phát hành và
luu trü theo quy djnh cüa Tong Lien doàn.
CHU'OG III
JJIEU JUIOAN THI HANH
Diu 14. To chu'c thrc hiên
1.Các ban, don vj nêu tai Diu 2 có trách nhim thrc hin Quy djnh nay.
2. Van phông Tong Lien doàn có trách thim tharn muu, hithng dn và
kim soát vic thirc hin th thirc và k thut trInh bay van bàn theo Quyt djnh
so 1014/QD-TLD ngày 19 tháng 8 nàm 2011 và cong tác van thu, lu'u trtt theo
Quyêt djnh s 1668/QD-TLD ngày 8 tháng 12 näm 2020 cüa Doàn Chü tjch
Tong Lien doàn.
3. Hng näm, Ban ChInh sách — Pháp 1ut, Tng Lien doàn tin hành kim
tra vic xây dirng, thrc thi van bàn cüa Lien doàn Lao dng tinh, thành ph& cong
doàn ngành Trung uong và tuong throng, cong doàn Tng cong ty trçrc thuc Tng
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Lien doàn ban hânh, tui do d xu.t kin nghj vic thu hi, ra van bàn süa dôi nu
trái quy djnh cüa pháp 1ut và cüa Tng Lien doàn.
4. Kinh phi thirc hin thm djnh van bàn bao gm t chiirc hi nghj, hi
thào, 1.y kin chuyên gia (trong tnthng hcp cn thik),... duçic thirc hin theo
quy djnh cüa pháp lutt và Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam.
Diêu 15. Hiêu lurc thi hành
1. Quy djnh nay có hiu lirc k tir ngày k.
2. Quy djnh nay thay th Quy djnh v cong tác thm djnh van bãn cüa Doàn
Chü tch và Ban Chp hành Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam ban hành kern
theo Quy& djnh sé 1266/QD-TLD ngày 28/8/2020 cüa Doàn Chü tjch Tng Lien
doàn Lao dng Vit Narn.
3. Trong qua trInh thrc hin Quy djnh nay, nu có vuO'ng mac, các ban,
thin vj phàn ánh v Ban Chinh sách — Pháp 1ut, Tng Lien doàn d xern xét, sira
di, b sung cho phü hçip./i
TM. DOAN CHU TECH
NoinhIn:
P110 t..AO CH THU NG TRU'C
- Thtr&ng trijc DCT TLD (dé b/c);
- Các ban, don vi trirc thuc TLD;
- Các LDLD tinh, thành pho;
- Các Cong doàn ngành TW và
tirolig drong, Cong doàn TCTy
trrc thuôc TLD;
- Luu: VT, CSPL.
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CAC LOiJ MA
(Kern theo
cla Doàn

LVC
NG TAC THAM DIIN}I VAN BÀN
/QD-TLD ngày4stháng 4 nárn 222-.
len doàn Lao d5ng Vit Narn,)
Mu so 1

TONG LIEN DOAN LAO DONG
VIT NAM
Ten do'n vj soin thão VB

S:

I...

CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dôc lap - Tir do - Hanh phñc

Ha N5i, ngày

tháng nárn

V/v d nghj thm djnh dir thào van bàn

KInh gri: Ban ChInh sách — Pháp 1ut
- Can cu1r Quyêt djnh.... (thm djnh van bàn)
Ten don vj son tháo van bàn.... dã tin hành xây drng dir thâo (dInh
kern dci thào). D ngh, Ban ChInh sách — Pháp 1ut thm djnh và cho kin d có
co si trInh Thung trrc Doàn Chü tjch Tng Lien doàn ban hành theo quy djnh.
Van bàn gi:ri dInh kern:
1.
2.

Nci nhçln:
- Nhir trén;
- Liru.....

TR1Y€NG BAN/1XN VI
(K, ghi rô hQ ten)
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Mh s 2
TONG LIEN DOAN LAO DONG
VIT NAM
BAN CHINH SACH — PHAP LUiT

CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hnh phüc

/CSPL
S:
V/v kêt qua thâm djnh dr thão van ban

Ha N5i, ngày tháng nàm 202

KInh gi:ri: Ten dan vj son thão van bàn

Thirc hin cong van s ...., Ban ChInh sách — Pháp 1ut dã tin thành thm
djnh dir thào do Qu Ban/Dan vj soin thào. Sau khi nghiên ciru các tài 1iu lien
quan, Ban ChInh sách — Pháp 1ut Co

kin ci th nhu sau:

1. Sir cn thi& ban hành van bàn
2. Di tugng, phtm vi diu chinh cña van bàn
3. Ni dung dir thào van bàn
3.1. Sir phi' hQp cia ni dung van ban vó'i diràng ló'i, chj tru'o'ng cla
Dáng, Diu l Cong doàn Viçt Nam và các quy djnh cza Tdng Lien doàn Lao
d5ng VietNam
3.2. TInh hQp hiê'n, hQp pháp, tInh khá thi, tInh thdng nhá't và tInh dng b5
cia dy' tháo van ban vó'i hç thO'ngpháp lut cia Vit Nam
3.3. Dê xuát tha doi, bá sung ('nlu co)
Trên dày là kin thm djnh cUa Ban ChInh sách — Pháp lut v
Noi nhân:
- Nhix trén;
-Luu:CSPL.

TRIJ'€%NG BAN
(Kj, ghi rö hQ ten)
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Mh s

3

TONG LIEN DOAN LAO DONG
VIT NAM
Ten don vl son thão YB

CONG HOA XA 119! CHU NGHIA VIT NAM

I...
Si:
V/v tip thu, giái trInh két qua thrn djnh
vAn bAn

Ha Nói, ngày tháng nàm

Dôc lap - Tur do - Hanh phüc

BAO CÁO TIEP THU, GIAI TRINH KET QUA THAM DINTI VAN BAN
Kinh gui: Thung trirc Doàn Chü tjch Tng Lien doàn
Trên co sO' kt qua thm djnh dir thão van ban ngày.... cüa Ban ChInh sách —
Pháp 1ut, Ten Banldcm vj somn thão van ban xin báo cáo ci the nhu sau:
Tiêp thufKhông Giãi trinh
TT Vn d1 Ni dung gop
tiêp thu
gop '

Noi nI,in:
- Nhix trên;
-Lmr ....

TRIJaNG BAN/IR1N VI
(Kj, ghi rô hQ ten)
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