
TONG LIEN DOAN LAO DONG VIT NAM CONG HOA xA HO! (MU NGHIA VIT NAM 
CONG DOAN JJIN LTC VIT NAM Dc 1p -  Tr do -  Htnh phüc 

S: ,4,'/KH-CDDVN Ha Nói, ngay,2ii tháng 3 narn 2022 

KE HOACH 
To chtrc di hi cong doàn các cp tiên t&i Dii hi V! 
Cong doàn Din huc Vit Nam, nhim k' 2023-2028 

Can c1r quy djnh cüa Diu l Cong doàn Vit Nam; 

Can cir K hoch s 179/KH-TLD ngày 03/03/2022 cüa Doàn chU tjch 
Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam ye Kê hoich to chirc dai  hi cong doàn các 
cap tiên tâi Dti hi XIII Cong doân Vit Nam, nhim k 2023 -2028; 

Cong doàn Din içrc Vit Nam (Cong doàn DLVN) ban hành K hoach  t 
chirc dti hi cong doàn các cap tiên ti dai  hi Cong doàn DLVN lan thr VI, 
nhiêm kS' 2023 - 2028 nhu sau: 

I. MUC IMCH, YEU CAU 
1. Dai hôi cong doàn các cp là dçt sinh hoat  chInh trj sâu rng, dan chü, là 

ngày hôi cüa doàn viên, CNVCLD và tO chüc cOng doàn theo phuo'ng châm: "Dôi 
nió'i - Dan chá - Doàn kêt - Phát triên ". 

2. Di hi cong doàn các cap có nhim vii tng k&, dánh giá vic thirc hin 
nghj quyêt d?i  hi cong doàn nhim kS'  qua, xây dng phuung huó'ng hot dng 
cüa nhiêm kST mói. 

3. Kiêm diem vai trô lãnh dao  cUa tp th Ban Thung vi (BTV), Ban Chp 
hành (BCH) cOng doàn các cap nhim kS' qua và bâu BCH cong doàn khóa rnói 
nhü'ng can bô tiêu biêu ye trI tuê, phâm chat, näng hc, uy tin dáp 1rng yêu câu lãnh 
dao trong tInh hInh rni, thirc hin thäng lqi nghj quyêt dii hi dê ra. 

4. Dai hôi cOng doàn các cp phài tip tiic di mi ni dung, hInh thüc theo 
huâng thiêt thirc, hiu qua, coi tr9ng chat hrçng, tiêt kim ye thai gian và kinh phi, 
dung tiên d. 

II. NQI DUNG, THO! GIAN VA PHUNG THiYC DiI HQI 

1. Ni dung 

Dti hOi  cOng doàn các cp 1n nay có nhirn vi: 

- Thào 1un, thông qua báo cáo tong kát cong doàn nhim kS'  qua; quyêt 
djnh chi tiêu, phuong hithng, nhim v và các giài pháp nhim k' tâi. 

- Tham gia kiM vào dir thào van kin dai  hi cOng doàn dtp trên tlVc tiêp. 

- Tham gia 2 kiM sua di, b sung DiM 1 Cong doàn Vit Narn. 

- Bâu BCH cOng doàn nhim k mói; 
- Bu di biM di dir dai  hi Cong doàn cap trên ('nêu c6,). 



- Ting hçip kin nghj cüa dioàn viên, nguYi lao dng (NLD) v nhrng vn 
dê lien quan den quyên và 1?i  Ich hçip pháp, chInh dáng cüa doàn viôn, NLD và 
boat dng cong doàn. 

2. Thô'i gian và phurong thwc dui hi 
Dai hi cOng doàn các cp và Dai  hi Cong doàn DLVN to chiirc trong näm 

2023, Cu the thu sau: 
2.1. Dai  hi cong doàn cp ca sO' t chüc và hoàn thánh truâc 3 1/5/2023. 

Thôi gian dai  hi không qua 02 buôi. 
2.2. Di hi cOng doàn cp trén triic tip co' sO t chirc sau khi hoàn thành 

di hOi  cong doàn cap ca sO' vâ xong truO'c 31/7/2023. ThO'i gian dai  hi không 
qua 03 buôi. 

2.3. Dai  hi Cong doân DLVN t chO'c vã hoân thânh truâc 31/10/2023. ThO'i 
gian dai  hi khOng qua 04 buôi. 

Can cir vào thO'i gian nêu trên, BCH cong doàn các c.p xây dirng k hoach 
dai hOi cOng doàn cap mInh phü hçip vO'i dc diem, tmnh hInh cUa dan vj. 

Lu'u: Mt s tru?mg hçp thO'i gian kt thüc thim k' chênh 1ch so vO'i k 
hoach dai hi cOng doàn các cap thI thçrc hin thu sau: 

- Tru&ng hçip t chirc cong doàn kt thiic nhim k' truóc hotc sau thO'i dim 
to chirc dai  hi cong doàn cap trên trirc tiêp ma chua thirc hin diêu chinh nhim k 
thI cong doàn cap triu tp dê ngh cOng doàn cap trên tric tiêp quyêt djiih diêu chinh 
kéo dài hOtc rut ngän thim kr  phü hçip vO'i thO'i gian ghi trong kê hoach to chrc dai 
hi cüa cap o. Thôi gian kéo dài ho.c rat ngän không qua 30 tháng. 

- TruO'ng hçip t chüc cong doàn dã diu chinh kéo dài thim kr 30 tháng, 
nhimg van két thüc sO'm han thI to chirc dai  hi  tai  thOi diem kêt thüc thim ki 
và to chüc hi nghj dai  biêu theo thO'i gian ghi trong kê hoach dai hi cüa cOng 
doàn cap trên trirc tiêp. 

- Nai không dü diu kin th ch'trc dai  hi theo hInh thüc trirc tip thI tu' 
theo tInh hith thirc tê BCH cap triu ttp quyêt djnh hIth thirc dai  hi trlic tuyên 
ho.c kêt hçTp giUa tr?c tiêp Va trirc tuyên. 

3. Báo cáo chInh trj vá thão 1un ti di hi 
3.1. Báo cáo chIth trj trIth di hi 
- Báo cáo trIth dai  hi phái dáth giá dung, thing than, trung thirc, khách quan, 

toán din kêt qua thirc hin Nghj quyêt dai  hi cOng doàn; vai trO cüa BCH, BTV trong 
nhim kS'  qua. Tilt do lam rO nhirng han  chê, yêu kern và nguyênnhán (chili quan, khách 
quan), rut ra bài hçc kinh nghim de nhirn kST rnO'i thrc hin tot han. 

- Phuang huO'ng, miic tiêu, chi tiêu, các thim vii và giãi pháp trong thim 
k' tO'i phâi barn sat nhim viii, quyên han  theo quy djth cilia Diêu 1 COng doàn Vit 
Nam; Nghj quyêt cilia cap üy dâng, Nghj quyêt và cac van bàn chi dao  cilia cOng 
doàn cap trên. Trong d5, nghiên cilru xây dimg các chuang trIrih dt pha, chixang 
trIth hàth dng mang tIth thim kl dê trIth dai  hi; hoat dng cOng doàn can t.p 
trung vào dai  din, cham lo, bào v quyên, igi Ich hçp pháp, chInh dáng cilia doàn 
viên và nguO'i lao dng, cOng tác phát triên doàn viên, nâng cao chat luqng dOi  ngü 



can b cong doàn và xây drng t chirc cong doãn vU'ng rnanh.  Các báo cáo phái có 
phii 1tc ye so lieu dé minh h9a. 

3.2. Thâo luân tai di hôi 
- Tp trung thào 1un các thách thüc dt ra di vi t chirc cong doán trong 

thai ki mdi, các mc tiêu, chi tiêu, nhiêrn vu, giái pháp dôi mi to ch'c vã ni 
dung hoit dng cOng doàn, các chi.wng trInh dt phá, chuang trInh hành dng 
mang tInh nhim kS' a dcin v, ngành; bô sung nhüng ni dung quan trçng can du'?c 
các cap cong doàn quan tam giái quyêt và các giái pháp nâng cao chat lung hoat 
dng cOng doàn, nâng cao chat luçng di ngü can b, doàn viên. Tham lun tai 
dti hi can tham gia trirc tiêp, bô sung các van dé cii the vào các van kin di hi, 
tránh viêc báo cáo thành tIch. 

- Tang cu?mg tháo lun nhórn, thão lun t và khuyn khIch tranh lun ye 
nhUng van die con có nhiêu kiên khác nhau. 

- Trong tnrOng hçip cn thit khuyn khIch t chirc di thoi vai ngithi si.r diing 
lao dng, chuyên mon hoc chInh quyên dông cap ye nhU'ng van die có lien quan den 
quyên, 1i Ich hp pháp, chInh dáng cüa doàn viên và NLD. 

III. CONG TAC CHUAN B DiI HQI 
1. Thành lap các tiu ban chun bj di hi 
- Can cir tInh hInh thirc t, cong doàn cp trén trrc tip ca s& thânh 1p mt 

so tiêu ban chuân bi dai (khóng thanh lap ban chi dao hoàc ban to chuv dai hOi) 
Tiêu ban ni dung; Tiêu ban nhân sir; Tiêu ban tuyên truyên; Tiêu ban to chüc và 

iAr phiic vi dti hôi; 

- Di vói cOng doàn cci sa, tuSl theo quy mO vá diu kin thirc th, BCH cOng 
doàn cci s& xem xét, quyêt djnh thành 1p các tieu ban chuân bj dai  hi hoc phân 

- cOng can b, doàn viên thirc hin các nhim vi cOng tác chuân bj dai  hi. 

Các tiu ban chun b di hi có thim vii chü yu sau day: 

1.1. Tiêu ban ni dung 

- ChÜ trI xây digig dir tháo báo cáo kt qua hoit dng cong doàn nhim kST 
qua; phu'ang hiicng nhim vi1 nhim kST tói; báo cáo kiêrn diem cüa BCH cong doàn 
cñng cap. 

- Huang dn cOng doân cp duói chun bj ni dung và xây dimg các báo 
cáo ph%ic vi1 dai hi, hi nghj cOng doàn. 

- Chü trI chun bj ni dung 1y kin tharn gia ti dai  hi cOng doàn cp 
duâi vào các dr thâo báo cáo cüa cOng doàn cap mInh; tiêp thu kiên tham gia Va 
hoân thiên du thão các báo cáo, truOc khi trInh dai  hi; tO chüc lay kien can b 
doàn viên, cOng doàn các cap vào Diêu 1 süa dôi, bO sung. 

- Chun bj các van ban v quy ch dai  hi; chu'cing trInh dai  hi; chung 
trInh diêu hánh cüa doán chü tjch dai  hi; phát biêu khai mic, b mac  và dir tháo 
nghj quyêt dai  hi. 

1.2. Tiêu ban nhan su 

- Chü tn xây dmg d an chun bj nhân sr BCH; nhân si.r UBKT; nhan sr 
bau dai  biêu dir dai  hi cOng doàn cap tren. 



- Chü trI xây dimg phuong an trinh BCH v co cu s krqng, thành phn 
dti biêu dir d.i hi cong doàn cling cap; so iirçng và cor câu di biu phân b cho 
tling don vj trrc thuc. 

- Hurng dan, cM d?o  cOng doàn cp dithi v chun bj nhân sir d b.0 Cu tai 
dai hi, hi nghj cong doàn cap duói. 

- Tip nh.n h so cüa cong doàn cp duâi v kát qua bu Cu dai biu dir dai 
hôi; nghiêncüu, dir thào báo cáo thâm tra tu cách dai  biêu (dgi h5i, h3i nghj, hi 
nghj dgi biêu). 

- Chun bj dr thâo van bàn, tài 1iu phc vi cong tác bu Cu ('bcu BCH, 
bâu dgi biêu c4 dgi hç5i, h5i nghj cong doàn cap trên). 

- Chu.n bj tài 1iu phiic vi bu cü tai  hi nghj BCH 1.n thir nht (bcu BTV 
và các chic danh chi chOt trong BCH, bâu UBKT và chi nhiêm UBKT). 

1.3. Tiu ban tuyên truyn 
- Chü trI xây dimg k hoach tuyên truyn ('tru'ó'c, trong và sau dgi hi); xây 

dçrng dê clxong tuyên truyên m1ic tiêu, thim vii, nghTa cüa dai  hi. 
- Huâng dn cong doàn cp duâi t chirc các phong trào thi dua chào mlrng 

dai hi cOng doàn cling cap và dai  hi cOng doàn cap trên ('neu co,); to chirc các 
hoat dng van hoá van ngh, the thao, các cuc thi 

- Thirc hin các hmnh thüc tuyên tmyn v dai  hi theo k hoach; biu duong 
cac guong tp the và cá nhân diên hInh tiên tiên, có thành tIch xuât sac trong 
phong trào CNVCLD và boat dng cong doàn... 

1.4. Tiêu ban t chirc và phiic vii 
- Chü tn chun bj dja diem, co sà 4t cht ('trang trI h5itrwàng, bàn ghe', 

am thanh, ánh sang, t/thngphiêu, phu'crng tinphyc vy kiêmphiêu...) dáp üng yêu 
câu phçic v11 qua tnInb diên ra dai  hi cOng doàn cüng cap. 

- Nghiên ciru, d xut v s luçing, thãnh phn dai  biu kbách m?ii; phát 
hành van bàn triu ttp dai  biêu chInh thuc, giây m?yi dai biêu tham dir dai  hôi. 

- Tp hqp, in .n, chu.n bj các loai tài 1iu phát hành tai dai hi. 
- Chun bj cOng tác phiic vii dai  biu  dai  hi thu ch d an ung, nghi ngoi, 

phuong tin di lai,  thuOc men (neu co). 
2. Cong tác chun b1 nhân sty 
2.1. Co cu s ltrqng BCH cOng doàn các cp 
2.1.1.Vêcocâu 
- BCH cOng doàn các cp cn có s luqng hqp 1, co C.0 darn bão tInh dai 

din cüa doàn viên theo các 11th virc cOng tác, dja bàn boat dng, dê dáp üng yeu 
cu cUa vic länh dao, triên khai to chüc thrc hin kjp thi nghj quyêt cüa cOng 
doàn dn vói doàn viên, NLD. Cong tác chuân bj nhân sir thirc hindân chü, khách 
quan, cOng khai, dng nguyen täc, nhimg nhât thiêt khOng VI co cau ma lam giám 
chat lucing üy viên BCH. 



- BCH cong doân cac cp cn có 3 d tui dê báo darn tInh kê thra, phát 
triên, bao gOrn: Dithi 40 tui, tr 40 den drnii 50 tuOi, tir 50 tuôi tr len; phân dâu 
có ti 1 nü tham gia BCH dt tir 30% tr len. 

- Di vi cong doanca s trong doanh nghip có 1p t cOng doàn thI cn 
có co câu di din can b tO cOng doàn tham gia BCH cOng doàn co s. 

2.1.2. V s 1ixçng üy viên BCH cong doàn các cap 

a. Cong doàn Co s triic thuc Cong doàn DLVN: 

- BCH cOng doàn co sâtü 3—*  15 ui viên. 

- Cong doàn Co s thành viên tü 3—>15 üy viên. 

- Cong doàn b phtn tr 3—*7  üy viên. 

b. Cong doàn cp trên trirc tip co si: KhOng qua 27 u' viên. 

c. Cong doàn DL\TN: Không qua 49 u' viên. 

2.2. Cong tác nhân s1r 

- Cong tác nhân sir dai  hi cOng doân các cp ('thy'c hin theo hzthng dan 
riêng cia Tong Lien doan). 

- COng dioàn Co s bu trirc tip chü tjch tti di hi thirc hin theo Hithng 
dn sO 28/HD-TLD ngày 24/6/202 1 cüa Doàn Chü tjch Tong Lien doàn Lao dng 
Vit Narn (gz'i kern). 

3 So luoiig dai b.0 dai hôi va bãu dai biu du dai hôi cong doan cap trên 

3.1. SO lucing dti biu chinh thirc cüa dai  hi cOng doàn các cp do BCH 
cOng doân cap triu tp dai  hi quyêt djnh, tôi da nhu' sau: 

a. Dii hi cOng doàn co s 

- Cong doàn co s, cOng doân cosâ thành viên, cong doàn b phn có tr 200 
doàn viên tth len to chc di hi di biêu, sO hrng di biêu chinh thirc không qua 
150 dai  biêu. 

b. Dii hi cOng doàn cp trên tr1rc tip co s khOng qua 200 dti biu. 

c. Dti hi Cong doân DL\TN không qua 400 dii biêu. 

BCH cOng doan cap triêu tap dai hôi không triêu tap sO luong dai biêu chinh 
thüc thâp hon mt phân hai (1/2) so luçing di bieu nêu tai  diem a, b, c cüa miic 
nay. Trithng hçxp can tang them sO luçing dai  biêu chInh thüc vuçTt qua sO krqng 
nêu trên thI phâi báo cáo và duçc cong doán cap trên tr1rc tiêp dOng , nhung 
khOngvuctquá 10%. 

3.2. COng tác bu cir dai  biu dir dai  hi cOng doàn cp trên và kim tra tu 
cách dai  biêu. 

,Công tác bu cir di biu dr di hi cOng doàn cp trên và kim tra tu cách 
di biêu thirc hin theo quy djnh cüa Diêu 1 COng doàn Vit Nam, Hthng dn sO 
03/HD-TLD ngáy 20/02/2020 cüa Doán Chii tch TOng Lien doàn Lao dng Vit 
Nam ye hithng dan thi hành Diêu l Cong doàn Vit Nam và các quy dnh khác 
có lien quan. 

M5t so' vá'n d cn hru j khi bdu doàn dgi biéu di dc dgi hi cOng doàn c4p ti-en: 



- Di biu di dçr di hi cong doàn cp trên dugc bu theo s luçmg phân b 
cüa cOng doàn cap triu tp di hi. 

- Phâi lira ch9n nh&ng dai  biu là can b, doàn viên có phm chit, näng lirc 
tiêu biêu cho phong trào cong nhân và hoat dng cong doàn, cho trI tu ciia tp 
the doàn viên, CNVCLD; có khá näng linh hi, dóng gop vào các nghj quyêt và 
sr thành cong cüa dai  hi. 

- Can có Co cu hçip l theo dc dirn c1i th cüa trng dan vj. 

- Nhthig noi có cOng doàn cp trên chi dao  triTc tip và cOng doàn cp trên chi 
dao phôi h9p, thi dugc bâu 2 doàn dai  biêu dr dai  hi cOng doàn cap trên theo phân bô. 

4. Dai biêu khách mri 
S luqng dii biu khách rni d? dai hi cOng doàn các cp không qua 20% 

tong so dai biêu chInh thrc cüa dai  hi, trtthng hçip vlxçlt qua sO luçng quy dnh 
phái dugc sir dông cüa cong doàn cap trên trirc tiêp. 

5. Kinh phi to chü'c dti hi 

- Ngun kinh phi t chtrc dai  hi cOng doàn các cp dixqc s1r ding tiir ngun 
tài chInh cong doàn, t1r nguOn ho trçl cüa cap üy, chinh quyên, co quan chuyên mon 
vth tinh than thiêt thirc, hiu qua, tiêt kim. 

- Can ctr quy dnh hin hành, cOng doàn các cp 1p dir toán tang th kinh phi 
chi dai  hi trInh cOng doàn cap trên phê duyt. 

- Ch d chi dai  hi cong doàn tr cp trên trirc tip co s tr len do Tng 
Lien doàn hung dan. Chi dai  hi cOng doàn cap ca s do ban chap hành cong 
doàn cap co s quyêt dnh. 

IV. TO CHU'C THUC HIJN 
1. Qua trinh chun bj dai  hi, BCH, BTV cOng doàn các cp phâi bao cáo 

cp üy dáng và cong doàn cap trên trirc tiêp; tranh thu sir giüp do', tao  diêu kin 
cüa chinh quyên, chuyên môn; dOng thai, dê nghj chInh quyên, thu tru'O'ng Co 
quan, don v, ngiRi sir diing lao dng có six phOi hçip dê giái dáp kiên nghj cüa 
doàn viên, cüa dai  biêu  tai dai hi cOng doàn các cap. 

2. BCH cong doàn các cap có trách nhirn trin khai thçrc K hoach cña COng 
doàn DLVN; báo cáo cap üy dáng cüng cap dê xay dmg k hoach dai  hi cüa cap 
mInh; huó'ng din, t chiirc dai  hi và báo cáo ket qua ye Cong doàn DLVN. 

3. Vic chi dao dai hi dim phái thçrc hin truc, nhung ti da không 
srn truc 03 tháng so vi tho'i gian ket thiic dai  hi cüa cap dithi trirc tiep, d 
có thô'i gian rut kinh nghim cho vic chuân bj và tO chuc dai  hi các don vj 
khác duçc tOt hon. 

4. Các cOng doàn trirc thuc COng doàn DLVN lu'u mt s vn d trong 
qua trInh chuân bj Dai  hi nhu sau: 

- Qua trInh chun bj nhân sr thçrc hin dung huó'ng dn cüa COng doàn 
DLVN. Nhng don vj có vucng mac ye cOng tác nhân sr hoc có dir kien thay 
di can b chü chôt trong BCH can báo cáo kjp thai ye Cong doàn DLVN. 

- TruOc khi ti chüc dai  hi, don v däng k vi COng doàn DLVN bô tn dé 
duyt ho so và cOng tác chuân bj dai  hi ('trzthc ngày Dqi hi It nhát 10 ngày,), bao 



gm: các báo cáo trInh dai hôi, chuong trInh di hi, cong tác chun bj nhân sir 
và,danh sách trIch ngang nhân s1r cho BCH khóa tiêp theo. Cong doàn DLVN chi 
thông nhât và cho phép Dai  hi dôi vâi các dan vj dã hoàn thành tOt cong tác 
chuân bi nói trên. 

5. Ban T chirc Cong doàn DLVN chñ trI, pMi hçp vâi Van phông Va cáC 
ban Cong doàn DLVN hung dan, don dOc, kiêm tra vic chuân bj và tO chirc dai 
hi cong doàn các dan vj, báo cáo Thung trirc Cong doàn DLVN. 

Can cir k hoch trên, các cOng doàn trirc thuc khn truang trin khai thirc 
hién, qua trInh thuc hin nêu có kho khãn vtrâng mac phân ánh kjp thai ye Cong 
doàn DLVN (bang van ban,) dê xem xét giái quyêt. 

NhUng dan vi duoc Cong doàn DLVN dir kin kéo dài hotc rut ngän theo 
thai gian ghi trong Kê hoch lam van bàn g11i Cong doàn DLVN. 

K hoch nay thay cho Cong van s 398/CV-CDEDVN ngày 02/8/202 1 cüa 
Cong doân Din 1c Vit Nam./.J,)  

No'i n/ian: 
- Các CD truc thuôc (de t/hiên); 
- TLD LDVN (dê báo cáo); 
- Dãng u' Tp doàn (de báo cáo); 
- TGD Tp doan (de to diêu kin); 
- Thung trirc CDDLVN (dê chi do); 
- Các Ban cüa CDDLVN; 
- Websites CDDLVN; 
-Li.ruVT,ToC. 

)NC 

)IEt 

TM. BAN THI1OG VJ 
CHU TICH 
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THOI GIAN TO CH1C DI HO! CAC CONG DOAN TR!C THUQC CONG BOAN BLVN 

TI Ten cac CO trtrc thuoc 

Nhim k hin tj ThOi gian 
keo dai 

nhiêm ki 

ThOi gian 
rut ngan 
nhim 

ThO'i gian OH 
. 

nhiçm ky mi 

To 
chfrc 
OH 

Ghi chu 
Khoä Nhim ki Ngày OH 

Kt th' 
nhiêm 

I KHOI CAC TONG CONG TYDIEN LIYC 

1 CD Ting Cong ty Din Ic min Bc XII 2017 -2022 10/8/2017 8/2022 9 - 10 thang Tnrâc 31/7/2023 

2 CD T6ng COng ty Din 1rc miM Trung X 2017 -2022 10/05/2017 5/2022 12 - 13 tháng nt 

3 CD Tng Cong ty Din 1rc min Nam IX 2017 -2022 15/12/2017 12/2022 5 - 6 tháng nt 

4 CD Tng Cong ty Din hrc TP Ha NOi XXIV 2017 -2022 3,4/11/2017 11/2022 6 - 7 tháng nt 

5 CDTngCôngtyDin1ucTPH6ChiMith VI 2017-2022 31/10/2017 10/2022 7-8tháng X 

H KHOI CAC TONG CONG TY PHAT MeN 

6 CD Tng Cong ty Phat din 1 I 2015 -2020 23/7/2015 

IV22 

Trirâc 3 1/7/2023 HOi nghj  dai  biu 

7 CD T6ng Cong ty Phát dién 2 I 2015 - 2020 19/6/2015 nt Hôi nghj dai  biu 

8 CD Tang COng ty Phat din 3 I 2015 -2020 26/6/20 15 nt Hi nghj dai  biu 

9 CD Tng Cong ty Truyn tãi din Qu6c gia III 2018 -2023 25/10/20 18 10/2023 4- 5 thang nt 

HI KHOI CAC CONG TYPHATDICNDOC L4P 

10 CD Cong ty Thu din Hoà Bmnh X 2017 -2022 10/06/2017 6/2022 6 - 10 tháng Tniàc 31/5/2023 

11 CD Cong ty Thus' din laly VI 2017-2022 26/9/2017 9/2022 3 -7 thãng X 

12 CD Cong ty Thus' din Trj An XI 2017 -2022 17/8/20 17 8/2022 4 - 8 thang Truàc 31/5/2023 

13 CDCOngtyThu'dinTuyênQuang IV 2017-2022 10/11/2017 11/2022 1-5tháng nt 

14 CD Cong ty Thu then Scm La III 2019 -2024 27/5/20 19 5/2024 12 - 16 thang nt 

15 CDCôngtyPhátinThu'dinSé San III 2019-2024 18/6/2019 6/2024 13-l7tháng nt 

16 CD CtyThu din HuOi  Quãng - Ban Chat i 2015 -2020 23/3/2015 9/2022 nt HOi ngh  dai  biu 

17 CD Cong ty Nbit then Thai BInh I 2015 -2020 8/6/2015 9/2022 nt HGi nghj di biu 

18 CD Cty TNHH MTV Nhit din ThCt DCrc I 2017 -2022 17/8/20 17 8/2022 4 - 8 thang nt 

28 CD Nhà may Nhit din Vlnh Tan 4 Lam thai 03/01/2019 4/2022 nt HOi nghj  dai  biëu 

IV KFIOI CAC CTY TI! VAN, CJKHI 

19 CDC/tyCPTxvnXDDiên 1 X 2017-2022 17/4/2017 4/2022 8- l2thang TrtiOc31/5/2023 



TT Ten cac CD tru'c thuoc 

trnk'hin tL1 Thin gian 
keo dat 

nhim kr 

Thôi gian 
rut ngan 
nhiêm 

Tho'i gian OH 
. ,. 

nhiçm ky mm 

To 
chu'c 

Ghi chu 
Khoá Nhim kr Ngay OH 

Kt th 
nhim 

20 CD City CP Tu vn XD Din 2 X 2017 -2022 29/9/20 17 9/2022 3 - 7 thang nt 

21 CDC/tyCPTuvnXDDin3 IX 2017-2022 27/2/2017 02/2022 10- l4tháng nt 

22 CD C/ty CP Tu vn XD Din 4 VII 2017 - 2022 06/10/2017 10/2022 2 - 6 thâng nt 

23 CD Tang Cty TBD Dông Anh - Cty CP IV 2017 - 2022 31/5/2017 5/2022 7 - 11 tháng nt 

v iwOi CAC BAN QLDA 

24 CD Ban QLDA Din 1 VIII 2019-2024 19/9/20 19 9/2024 16 -20 tháng Truàc 3 1/5/2023 

25 CD Ban QLDA Diên 2 Lam thin 03/01/2019 6/2022 nt HOi nghj  dai  biu 

26 CD Ban QLDA Din 3 Lam thin 03/01/2019 
111/2022 

nt Hi nghj di biu 

27 CD Ban QLDA DTXD & cong ngh EVN V 2017 - 2022 08/03/20 17 3/2022 9- 13 thang nt 

VI IWO! CAC i9ON VI CON LAI - 

29 CD Trung tam thông tin DL VIII 2017 -2022 25/5/2017 5/2022 7- 11 tháng Truâc 31/5/2023 

30 CD Ca quan Tp doàn Din luc Vit Nam V 2015 - 2020 2/6/2015 01/2023 01/2023 
Thay the Van ban s6 

62/CDDVN ngày 
19/02/2020 

31 CD Cong ty Mua ban din III 2017 -2022 20/9/20 17 9/2022 3 - 7 thang Truâc 31/5/2023 

32 CD Cong ty tài chmnh c phn Din luc IV 2019 -2024 26/7/2019 7/2024 14 - 18 thang nt 

33 CD Cong ty Vin thông DL&CNTT I 2020 - 2025 18/5/2020 5/2025 24 - 28 tháng nt 

34 CD Trung tam dieu do h th6ng din Quc gia VII 2017 -2022 08/11/2017 11/2022 1 - 5 tháng nt 

35 CD Trung tarn DV và süa chia EVN LAm thin 01/4/2019 10/2022 nt Hi ngh dai  bieu 

Tong  cj1sg: 35 ii.iii vj 
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