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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Trị, ngày 03 tháng 12 năm 2020

Số: 51/CĐVC
V/v thực hiện quy chế dân chủ trong các
cơ quan, đơn vị, đăng ký thi đua năm 2021

Kính gửi: Các Công đoàn cơ sở trực thuộc
Thực hiện Công văn số 667/LĐLĐ-CSPL, ngày 01/12/2020 của LĐLĐ tỉnh
“về việc thực hiện quy chế dân chủ trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp năm
2021”; Để tiếp tục thực hiện quy chế dân chủ năm 2021 trong các cơ quan, đơn vị
nhằm phát huy quyền làm chủ, tạo động lực để cán bộ, đoàn viên, CCVCLĐ hoàn
thành tốt nhiệm vụ chính trị, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền
trong sạch, vững mạnh, trên cơ sở quy định của Nhà nước, hướng dẫn của Tổng
LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh, Ban Thường vụ CĐVC tỉnh yêu cầu các CĐCS
trực thuộc tham gia thực hiện quy chế dân chủ trong các cơ quan, đơn vị năm
2021 như sau:
1. Đối với các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
- Các cơ quan hành chính nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan
tổ chức chính trị, chính trị-xã hội tổ chức thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và tổ
chức Hội nghị CBCCVC năm 2021 theo quy định tại Nghị định số 04/2015/NĐCP, ngày 09/01/2015 của Chính phủ “về thực hiện dân chủ trong hoạt động của
cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập”; hướng dẫn chi tiết
tại Thông tư số 01/2016/TT-BNV, ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ về Hướng dẫn
một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện
dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp
công lập.
- Tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân ở các cơ quan hành
chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước thực hiện
theo Luật Thanh tra năm 2010, Nghị định số 159/2016/NĐ-CP, ngày 29/11/2016
của Chính phủ “Quy định chi tiết một số điều của Luật Thanh tra về tổ chức và
hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân” và Hướng dẫn số 1271/HD-TLĐ, ngày
07/8/2017 của Tổng LĐLĐ Việt Nam “về Công đoàn với việc tổ chức và hoạt
động của Ban Thanh tra nhân dân theo quy định tại Nghị định số 159/2016/NĐCP ”.
Lưu ý: Đối với những CĐCS có CĐCS thành viên trực thuộc đề nghị BCH
CĐCS tham mưu cho cấp ủy đảng, phối hợp với chuyên môn cùng cấp để hướng
dẫn, chỉ đạo CĐCS thành viên tổ chức Hội nghị CBCCVCLĐ, bầu ban thanh tra
nhân dân theo quy định.
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2. Thực hiện Quy chế dân chủ tại nơi làm việc trong các loại hình
doanh nghiệp nhà nước (Đối với các CĐCS thành viên: Khách sạn Công
đoàn, Nhà khách tỉnh ủy, Trung tâm dịch vụ Hội nghị)
- Thực hiện Quy chế dân chủ, tổ chức Hội nghị NLĐ và đối thoại trong các
loại hình doanh nghiệp thực hiện theo Nghị định số 149/2018/NĐ-CP, ngày
07/11/2018 của Chính phủ về “Quy định chi tiết khoản 3, Điều 63 của Bộ Luật
Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc” và hướng dẫn số
1360/HD-TLĐ, ngày 28/8/2019 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về công đoàn tham
gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ, tổ chức Hội nghị NLĐ, trong đó cần
lưu ý những nội dung sau:
+ Thực hiện quy chế dân chủ: căn cứ tình hình lao động, sản xuất kinh
doanh, quy mô của doanh nghiệp, BCH CĐCS thành viên đề nghị người sử dụng
lao động thành lập bộ phận, nhóm nghiên cứu và số lượng thành viên tham gia
xây dựng quy chế dân chủ. BCH CĐCS chủ động đề xuất những nội dung đảm
bảo quyền của người lao động “được biết, được bàn, được tham gia ý kiến và
kiểm tra, giám sát” và các quy định cụ thể về tổ chức Hội nghị NLĐ, đối thoại tại
nơi làm việc để đưa vào nội dung Quy chế dân chủ của doanh nghiệp.
+ Hội nghị NLĐ: các CĐCS thành viên phối hợp với người sử dụng lao
động tổ chức hội nghị NLĐ theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 149/2018/NĐCP. BCH CĐCS cần chuẩn bị nội dung báo cáo được phân công; tham gia sửa
đổi, bổ sung quy chế dân chủ, bổ sung hoặc ký mới Thoả ước lao động tập thể để
thông qua tại Hội nghị NLĐ; báo cáo kết quả và kế hoạch hoạt động của Ban
Thanh tra nhân dân (đối với doanh nghiệp Nhà nước), bầu Ban thành tra ND khi
hết nhiệm kỳ; tham gia triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị NLĐ và chủ
động triển khai các nội dung thuộc trách nhiệm của CĐCS thành viên đã được
Hội nghị NLĐ thông qua.
- Quá trình thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, các CĐCS cần kết hợp với
xây dựng kế hoạch thực hiện Quy chế giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp
ý Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 217-QĐ/TW và Quyết định 218QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị. Nắm bắt tình hình việc làm, thu nhập,
đời sống, việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động cũng như tư
tưởng, tâm trạng của cán bộ, đoàn viên, CCVCLĐ. Kịp thời phản ánh những khó
khăn, vướng mắc, những bất cập trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và
những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động lên công đoàn cấp trên.
3. Phát động phong trào thi đua và đăng ký các danh hiệu thi đua,
đăng ký các công trình, sản phẩm việc làm có ý nghĩa năm 2021
Năm 2021 là năm diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ
2020-2025, Bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Yêu cầu các
CĐCS phối hợp với chuyên môn tổ chức phát động, ký kết giao ước và đăng ký
thi đua năm 2021 với nội dung trọng tâm là phong trào thi đua với năng suất,
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chất lượng, hiệu quả gắn các phong trào thi đua “lao động giỏi, lao động sáng
tạo”, chú trọng việc thực hiện các công trình sản phẩm, việc làm có ý nghĩa thiết
thực để lập thành tích chào mừng các sự kiện trọng đại của quê hương, đất nước,
của Công đoàn. Phấn đấu mỗi CĐCS thực hiện 01 công trình sản phẩm, việc làm
có ý nghĩa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của cá nhân, tập thể tại các cơ quan,
đơn vị.
- Đăng ký danh hiệu thi đua của tập thể và cá nhân CĐCS năm 2021
4. Thời gian thực hiện
Hội nghị CBCCVC, Hội nghị NLĐ trong các cơ quan, đơn vị được tổ chức
đến hết quý I năm 2021. Các CĐCS báo cáo kết quả hội nghị và bản đăng ký thi
đua của các tập thể và các cá nhân (theo mẫu gửi kèm) về CĐVC tỉnh trước ngày
01/4/2021.
Yêu cầu các Công đoàn CĐCS có CĐCS thành viên trực thuộc, các CĐCS
có CĐCS thành viên thuộc các doanh nghiệp nhà nước cụ thể hoá để hướng dẫn
cho các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt, đúng tiến độ đề ra.
TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- LĐLĐ tỉnh;
- Đảng uỷ khối CQ&DN tỉnh;
- CĐCS trực thuộc;
- Lưu VP CĐVC tỉnh.

Cơ quan: Võ Thị Thương
Thời gian ký: 04.12.2020
10:05:47 +07:00

Võ Thị Thương
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CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH
CĐCS………….

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HỘI NGHỊ CBCCVC VÀ ĐĂNG KÝ THI ĐUA NĂM 2021

1. Thời gian tổ chức Hội nghị: ngày….. / …. /2021
2. Đơn vị có bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ mới không?
3. Báo cáo các văn bản nội quy, quy chế: Đã có, bổ sung, mới ban hành (nội
quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; quy chế phối hợp giữa chuyên môn và
công đoàn, Quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế hoạt động của Ban Thanh tra
nhân dân; thoả ước lao động tập thể)
4. Đăng ký danh hiệu thi đua, đề tài, sáng kiến năm 2021
STT

NỘI DUNG

ĐĂNG KÝ

1.

Danh hiệu đối với CĐCS

-Hoàn thành xuất sắc nhiệm
vụ/hoàn thành tốt nhiệm vụ/hoàn
thành nhiệm vụ/không hoàn
thành nhiệm vụ

2.

Hình thức khen thưởng đối với CĐCS - Cờ, BK TLĐ/chuyên đề
- Cờ, BK LĐLĐ/chuyên đề

3.

Công trình, sản phảm đăng ký thi đua

4.

Sáng kiến, giải pháp (đã, đang hoặc Nêu tên cụ thể
chưa ứng dụng)
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Nêu tên cụ thể

