
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH QUẢNG TRỊ   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

BAN TỔ CHỨC-KIỂM TRA 

 

                  Số: 14 /ToC-KT 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quảng Trị, ngày 05 tháng 8  năm 2020                                                             
      V/v đính chính sách “Hướng dẫn  

Thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam” 

 

 Kính gửi:  -  Các LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố; 

                                 - Các Công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức tỉnh. 

Ngày 20/02/2020 Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban 

hành Hướng dẫn 03/HD-TLĐ Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam 

(khóa XII), tuy nhiên do sơ suất trong khâu in ấn, phát hành nên một số nội dung 

trong cuốn “Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam” có sai sót. Vì vậy, 

Tổng Liên đoàn đã đính chính lại các nội dung sau:  

Số 

trang 
Dòng Nội dung in sai Nội dung đính chính 

20 8 

Mục 6.6, Mục 6.7 và Mục 6.8 của 

Hướng dẫn này 

Mục 6.4, Mục 6.5, Mục 6.6, Mục 

6.7 và Mục 6.8 của Hướng dẫn 

này 

24 3 d.l 

Phiếu gạch hết tên trong danh sách 

bầu cử, trừ trường hợp phiếu bầu 

in danh sách bầu cử có một người 

Phiếu gạch hết tên trong danh 

sách bầu cử (đối với phiếu bầu 

có số dư) 

30 5 d.l 

Kéo dài thời gian hoạt động của 

ban chấp hành lâm thời không quá 

6 tháng 

Kéo dài thời gian hoạt động của 

ban chấp hành lâm thời không 

quá 30 tháng 

54 4d.l điểm đ, khoản 4, Điều 30 điểm đ, khoản 4, Điều 19 

Ban Tổ chức-Kiểm tra đề nghị các LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố; các công 

đoàn ngành, Công đoàn Viên chức tỉnh, thông báo, gửi đính chính này đến CĐCS 

trực thuộc để thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                                TRƯỞNG BAN 

- Như trên; 

- Lưu: VT, Toc-KT. 

 

 

                                                     Trần Văn Tuyến 
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