
PHONG GD & BT - LIEN BOAN LAO BONG CONG HOA xA HQI cHU NGHIA VIT NAM 
THANH PHO TI{U BUt Bc 1p  - Tr do - HnIi phüc 

SS : -  0 MDLT-LDLD-GDDT Tp. Thu D&c, ngày.0 thÔng 10 nám 2022 

HUNG DAN 
To chfrc hi nghj viên chtrc - ngirôi lao dng trong hoit dng 

cüa don vj stj nghip cong 1p 

Can cü Nghj djnh s 04/2015/ND-CP ngày 09/01/20 15 cüa ChInh phü v thirc 
hin dan chü trong hot dng cüa cc quan hành chInh Nba nuàc và din vi sij 
nghip cong lip; 

Can cü Thông tu s 01/201 6/TT-BNV ngày 13/01/2016 cüa Bô Ni vti hi.thng 
dn mt sO ni dung cüa Nghj djnh sO 04/201 5/ND-CP ngày 09/01/2015 cüa Chmnh 
phü ye thrc hin dan chü trong hoat dng cUa co quan hãrih chInh Nhà nrnrc và don vj 
sir nghip cong l.p; 

Can cir Thông tu s6 36/2017/TT-BGDDT ngày 17/12/2017 cüa B Giáo dic 
và Dào to ye ban hành Quy chê thirc hin cong khai dôi vài co si giáo dc và dào 
tao thuc h thông giáo dic quôc dan; 

Can cr Thông tir s 11 /2020/TT-BGDDT ngày 19/5/2020 cüa B Giáo dc và 
Dào tao  hi.ràng dan thrc hin dan chü trong hoat  dng cUa co si giáo dic cong lip; 

Can cü Cong van s 101 1ILDLD ngày 11 tháng 10 nàm 2022 cüa Ban 
Thubng vii Lien doàn Lao dông Thành phô Ho ChI Minh ye vic chi dao  to chüc 
Hi nghj can b, cong chüc, viên chirc nàm 2023; 

Can cr Cong van so 3314/GDDT-CDGD ngày 14/9/2022 cüa So Giáo diic và 
Dào tao  và Cong doàn ngành Giáo dijc Thành phô ye huàng dan to chüc và ni 
dung Hi nghj viên chirc, nguäi lao dng näm h9c 2022 - 2023; 

Ban Thithng vi Lien doàn Lao dng, Phông Giáo dic và Dào tao  thành phô 
Thu Due thông nhât ht.râng dn ye tO chi:rc Hi nghj can b, cong chirc, viên chüc; 
xây drng và thirc hin Quy ché dan chü trong hoat dng cüa cci quan, don vi nhu 
sau: 

I. NH JNG QUY DNH CHUNG 

1. TAt cà các co quan, dan vj tri.ràng hçc cong 1p (sau day gç)i tat là co quan, 
dan vj) trong ngành dêu phâi to chirc Hi nghj viên chrc - ngi.thi lao dng (sau day 
gçi tat là hi nghj) hang näm dê viên chirc, nguii lao dng (sau day gi tat là VC-
NLD) trirc tiêp tham gia dóng gop kiên ye quán l và xây drng co quan, dan vj 
trong sach,  vrng  manh. 

2. Hi nghj duqct chüc dan ehü, thit th%rc, bâo dam các ni dung quy djnh 
tai Diêu 5 Nghj djnh so 04/2015/ND-CP cüa ChInh phü. 



II. NQI DUNG vA CAC BUOC TIEN HANH 

1. Hlnh thu'c hi ngh: 

1.1. H5i nghj thuôngk). 

- T chirc vào d.0 näm hçc mfci và kt thüc tnrOc 30/11/2022. 

- Hi nghj duqc t chirc hçp l khi có It nhât 2/3  tong s viên chic, ngixäi lao 
dông (bao gOm ca dai biêu Ia nguo1 lao dông lam viêc theo hop dông lao dong quy 
djnh tai  Nghj djnh 68/2000/ND-CP ngày 17/11/2000 cüa Chinh phü ye thrc hin 
chê d hop dông mt so Io?i cong vic trong co quan hãnh chInh Nba ni.róc, doTi vj 
sir nghip) cüa Ca quan, dan vj hoc It nhât 2/3  tOng so di biêu di.rçic triu tp có 
mt dir hi nghj. Nghj quyêt, quyêt djnh cüa hi nghj duçic thông qua khi có trên 
50% sO ngiri d hi nghj tan thành và ni dung không trái vi qui djnh cüa pháp 
luât. 

- D6i vó'i cor quan, dan vj có tir 200 VC-NLE) ngizài trà xuông to chüc hi nghj toàn 
the. 

1.2. H(5i nghj bá'r thu'&ng: to chüc khi () /3 VC-NLD cüa Ca quan, dan vj 
hoc Ban Chap hành cOng doàn co quan, dan vj yêu câu hotc ngtthi dirng dâu ca 
quan, dan vj (sau day gçi là nguñ dUng dâu) thây can thiêt. 

2. Cong tác chun bl  t chirc hi ngh: 

2.1. Hop tn, bj: 

- Ngithi dung dâu co quan, dan vj triu t.p h9p trü bj d th6ng nht chU 
truang, thông qua kê hoach, mic tiêu, ni dung hi ngh; dir kiên thi gian to chtrc 
hi nghj. 

- Thành ph.n di:r h9p là di din cüa cap tO chüc hi nghj, gOm: Ngithi drng 
dâu, Bi thu cap üy, Chü tjch cong doàn, To truing To chuyên mOn. 

a. Ngtrbi dfrng du co' quan, don vj chun bi  các van ban, báo cáo sail: 

- Báo cáo kiêm diem vic thirc hin các nghj quyt, chü tnrang cüa Dãng, 
chInh sách, pháp 1ut cüa Nhà nuóc có lien quan den chi.rc näng, nhim vij cüa co 
quan, don vj trong näm hpc qua, can barn sat nghj quyêt dâ dê ra dê dánh giá dung 
thành tich dtt duqc, nhüng m.t ton tii yêu kern can khãc phiic, chi ra duçrc nhUng 
nguyen nhân khách quan và chü quan, trách nhim thuc ye tp the, cá nhân nào. 

- Báo cáo kirn dim vic thirc hin nghj quy& hi nghj nàm h9c qua và 
nhüng quy djnh ye thirc hin dan chü trong hoit dng cüa ca quan, don vj. 

- Báo cáo dánh giá, tng kt và kim dim trách nhim cüa nguñ dung d&u ca 
quan, dan vi trong vic thirc hin kê hoch cong tác näm h9c qua. 

- Báo cáo phuang hi.thng, nhim vii thirc hin trong näm h9c mài, can nêu chi 
tiêu, bin pháp cii the; t.p trung các bin pháp nhäm nãng cao chat hxqng giáo dc, câi 
tiên iê 16i lam vic, thc hành tiêt kim, chOng tham nhUng, lang phi, chàm lo cai thin 
dôi song vt chat tinh than cho VC-NLF) phát huy dan chü trong hoat dtng cüa ca 
quan, dan vj. 
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b. Ban Chap hành Cong doàn co quan, don v chuân bj van ban, báo cáo: 

- Báo cáo tng kt phong trào thi dua; ni dung xét khen thithng và dir kin 
ni dung phát dng phong trào thi dua trong näm hçc mâi; di,r tháo bàn giao ixâc 
thi dua. 

- Hiió'ng dn each tin hành hi nghj t1r các don vj to, khi trirc thuc tin tâi 
hi nghj VC-NLD co quan, don vj. 

- Chi dao  Ban Thanh tra nhân dan (sau day gi tt là Ban TTND) chun bj 
báo cáo tong kêt nãm hçc qua (hoc nhim kS'  qua, nêu hét thim ks') vã chuong 
trmnh cong tác, hot dng cüa Ban TTND nãm h9c rnâi (ho.c nhirn kS'  mâi); 
dông thai d? kiên nhân sij bâu hotc bô sung vào Ban TTND (nêu khuyêt hoic bet 
nhiêm kS'). 

- Dr kin d xuAt vi ngithi dimg du khen thithng Ca nhan, tp the cüa co 
quan, don vj có thành tIch trong cong táC và bin pháp cài tiên diêu kin lam vic, 
nâng cao &yi song cüa VC-NLD trong co quan, don vj. 

c. Ngoài các van bàn, báo cáo nêu ti miic a, b ni dung nay: ngi.thi dirng 
dâu thông nhât v1i cOng doàn Co quan, don vj ,quyêt dnh các ni dung cong khai 
tal hôi nghi (quy dinh tal Diêu 7 Nghi dinh so 04/2015/ND-CP) hoäc nhfing nOi 
dung lay kiên VC-NLD ti hi nghj (quy djnh ti Diêu 9 Nghj djnh sO 
04/2015/ND-CP). 

2.2. Tc chic ly kié'n can bç5 chi chat và triu tçp hç5i nghj: 

a. Ni dung Iy kin: dir kin th?yi gian to chirc hi nghj và dr tháo các van 
bàn, báo cáo (các van kin Du thâo lan thu nhât). 

b. Thành phn 1y kin: là di din cüa c.p t chirc hi nghj: Ngtrài dung 
dâu, cap phó cüa ngi.thi dirng dâu, Ban Chap hành cOng doàn, Bi thu cap üy, BI thu 
Doàn Thanh niên Cong san Ho Chi Minh (neu co), Tri.râng ban TTND, Truing ban 
nü cOng hotc can b phii trách cong tác ni công, nguñ dirng dâu CáC To chuyên 
mon thuc co quan, don vi. 

c. Ngirôi dfrng du phi hyp vó'i cong doàn co quan, doii vi:  thng hçip, tip 
thu kiên và chinh sra các dr thào van bàn, báo cáo thành các van kin Du thâo  
lan thir hai dê lay kiên ti hi nghj VC-NLD cüa các to, khOi (sau day gçi là hi 
nghj cp T) theo quyêt djnh triu tp hi nghj. 

2.3. Tin hành h(5i nghj c4v  td thu5c cci quan, dcin vj: 

- Nguui dirng d,u các don vj t, khi thuc co quan, don vj chütrI, phi hcrp 
vOi cOng doàn cüng cap to chüc hi nghj ti don vj tO, khôi mInh dé tong két, dánh 
giá két qua thirc hin nhim v11 trong näm hc qua, phisong huâng nhim v11 näm 
hçc mOi; vic triên khai nhüng quy djnh ye thirc hin dan chü ti don vj; thâo 1un, 
cho kiên dOi vui các van kin Du thão lan thu hai ducic giri xin kiên; blnh xét 
khen thi.thng; kiên nghj, ctê xuât. 

- Chü t9a hi nghj c.p t gm ngithi dimg d.0 t, khéi và T truvng Cong 
doàn. Chü t9a cir thu k ghi biên bàn hi nghj. 



2.4. Hoàn chinh các dir tháo van kin dã ducjc gop J' dé trI;ili h5i nghj chinh th&c: 
Ngithi dirng dâu và cong doàn co quan, &m vi can cir kêt qua hi nghj lan thu 2, 
Ian thir ba) dê thra ra trInh hi nghj chInh thirc cüa co quan, don vj. 

2.5. Trinh h scr trithc khi to chzc hç5i nghj chInh thi'c: 

- Trong qua trInh chun bj, trin khai t chuc hi nghj, Ban To chirc hi nghj 
phãi tht.thng xuyên báo cáo xin kiên chi dao  cüa Cap üy co sO', dông th&i can 
tranh thu ' kiên phôi hçp chi dao  cüa PhOng Giáo dic và Dào t.o, Lien doàn Lao 
dng Thành phô. 

- H so chu.n bj trinh hi nghj chInh thirc phái gtri v PhOng Giáo diic và Dào 
tao, Lien doàn Lao dng thành phO trtróc khi to chtrc hi nghj it nht 07 ngày 
lam vic dê lay ' kiên, bô sung, diéu chinh; ho so gôm toàn bô các van kiên Du 
thào lan thu ba.  

- Thir môi d hi nghj chInh thirc gi:ri v PhOng Giáo diic vâ Dào to và Lien 
S S A A 

doan Lao d9ng thanh pho (gui it nhat triroc 07 ngay lam viçc de co ke hoch sap 
xêp cü can b tham du). 

2.6. Cong tác chucin bj khác cho h5i nghj chInh th&c: 

- Chu.n bj d cuong kijch ban hi nghj chInh thirc, phát dng thi dua, phn 
khen thithng (nêu co), phân to chüc bâu Ban TTND (nêu co), dir trü kinh phi, cOng 
tác phic vii... 

- Chuãn bj sap xp, trang tn toàn b Hi tnr?mg; phông nn b trI thu sau: 

 

CO 
DING 

 

CO 
TOQUOC UY BAN NHAN DAN THANH PHO THU DII!C 

TRU'ONG  

       

   

TUQNG 
BAC 
HO  

Buc dt 
tuqng Bc 

 

HOI NGHI 
VIEN CHIIJC — NGI11I LAO DQNG 

Näm hoc  

Thànhphd Thu Dzk, ngày ...... thang ...... nãm 202... 

    

       

3. Diu hành và phyc vy hi nghj: 

3.1. Doàn Chz tich: 

- Gôm ngixO'i dung du co quan, don vj vá Chü tjch cong doàn co sO'. Thy theo 
tinh chat, yêu câu can thiêt ma Doàn Chü tjch có BI thu cap üy Co quan, don vj. 

- TruO'ng hqp ngtrO'i dirng d.0 co quan, don vj hoc Chü tjch cong doàn co 
quan, don vj dang trong th?i gian thi hành kS'  1ut hInh thuc tir khiên trách trO' len, 
t.p the lath dao  co quan, don vj hoc Ban Chap hành cong doàn cü di din tham 
gia Doàn chü tjch. 
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3.2. Thir k3" h5i nghj: do Doàn Chü tjch cü và th?c hin nhim v11 theo phân 
cong cüa Doàn Chü tjch. 

4. Chirong trinh, ni dung hi nghj: 

4.1. Nghi thá'c khai mac: 

- Tuyên b6 1 do, giâi thiu di biu. 

- Báo cáo s hrçmg VC-NLD dir hi nghj. 

- GiOi thiu Doàn Chü tjch hi nghj. 

- Mâi Doãn Chü tjch len chü tn hti nghj. 

4.2. N3i dung h3i nghj. 

- Doàn Chü tich cir Thu k hôi nghi và myi len vi trI lam vic. 

- Nguäi dirng dAu Ca quan, dan vj, Chü tjch cong doãn trInh bay các van bàn, 
báo cáo theo phân cong. 

- Can b, cong chirc, viên chrc d hi nghj thâo 1un các van bàn, báo cáo; d 
xuât, kiên nghj (neu có). 

- Nguôi di:rng d&u, ChU tjch cong doàn giãi dáp thc mac, kin nghj cüa CB, 
CC, VC dôi vói các ni dung thuc thâm quyên, bàn các bin pháp cái thin diêu 
kin lam vic, nâng cao d?ñ song cüa VC-NLf) trong ca quan, dan vj. 

- Trung ban TTND trInh bay báo cáo hot dng cüa Ban TTND trong näm 
h9c qua và chuang trmnh cong tác näm h9c mOi. 

- Bâu mâi hoãc kiên toàn Ban TTND (nu co). 

- Thông qua Quy ch chi tiêu ni b hoc sira di, b sung Quy ch chi tiêu 
ni b cüa ca quan, dan vj (neu co). 

- T chirc khen thuâng Ca nhân, tp th cUa ca quan, dan vj có thành tich 
trong cong tác. 

- Phát dng phong trào thi dua. 

- K kt giao uc thi dua giia nguii dung dâu vi tO chi'rc cOng doàn. 

- Thông qua nghj quyt hi nghj: 

+ Thu k báo cáo toàn van dir tháo nghj quy& hi nghj. 

+ Doàn chü tjch 1y kin biu quyt cüa hi nghj. 

- Phát biu chi dao  cüa cAp trên. 

- Ban To chrc tuyên b kt thüc hi nghj. 

5. To chtrc thiyc hin Nghj quyt hi ngh: 

- Ban ChAp hành CDCS phi hçrp vi ngu&i drng dAu ca quan, dan vj tham 
khão ni dung mâu Nghj quyêt và tInh hInh thrc té ca quan, dan vj dé xây drng dir 
thao nghi quyêt hôi nghi NOi dung nghi quyêt can chi tiêt, cu the, rO rang va duac 
hi nghj cap TO, Khoi thão lun, gop truOc khi xin kiên biêu quyêt thông qua 
trong hi nghj ca quan, dan vj. 
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- Nghj quyt hi ngh phãi drçic biêu quyt thông qua vã duccc ghi rO t lê 
biêu quyêt trong biên ban hi nghj. 

- Ngithi dirng dtu phôi hcip vYi Cong doàn co quail, don vj phô bin, hurng 
dan, don dôc, tO chirc triên khai thrc hin Nghj quyêt hi nghj; theo dôi, dê xuât xi:r 
1 kjp thai nhftng phát sinh trong qua trInh tO chirc thrc hin. 

- Djnh kS'  6 tháng (hoc rni h9c kS')  mt lan, ngiièi drng dâu phi hçp vài 
Cong doàn Ca quan, don vj tO chüc kiêm tra. dánh giá kêt qua thrc hin nghj quyêt 
hi nghj; thông báo kêt qua kiêm tra, dánh giá den toàn the VC-NLD trong co 
quan, don vj. 

6. Kinh phi to chu'c hi ngh: duçic bô trI t1r nguOn kinh phi hoit dng 
thi.rmg xuyên cüa Co quan, don vj. 

5. Cong vic cn thirc hin sau hi nghj chInh thfrc: 

- f)oan Chñ tjch và Thi.r k hi nghj Co trách thirn hoàn chinh các van kin 
theo nghj quyêt hi nghj; Ngithi dfrng dâu ca quan, don vi k ban hành chInh thüc; 
giao cho Ban Chap hành Côngdoàn cor quan, don vi thông báo kêt qua hi nghj, 
triên khai nghj quyêt hi ngh den toàn the VC-NLE) cüa co quan, don vj. 

- To diu kin d Ban TTND hot dng theo pháp 1ut và báo dam cho Cong 
doàn thc hin quyên kiêm tra theo Lust Cong doàn. 

- Nguai drng d.0 phi hcip vâi Ban Chip hãnh Cong doàn co quan, don vj 
thiic hiên bao cao kêt qua hôi nghi ngãn gon kern theo cac tal lieu hOi nghi, danh 
sách Ban TTND (nêu bâu mâi hoc bô sung)có dóng dâu, k ten day dü, np 01 
b ye Phông Giáo dic và Dào to và 01 b ye Lien doàn Lao dng thành phô Thu 
Düc chm nhât là 01 tuãn sau khi kêt thñc hi nghj. 

- Tt cá h so (bàn gc) cüa hi nghj co quan, don vj, biên bàn hi nghj cp 
to, phông, khoa, biên bàn kiêrn phiêu, phiêu bâu Ban TTND (niêm phong can thin) 
phãi dixcic tp hcTp và lu'u trCr day dii ti Co quan, don vj. 

* H so' girl v Lien doàn Lao dng thành ph sau khi to chuc: 

- K hogch td chtc H5i nghj VC-NLD nãm hQc... 

- Báo cáo tInh hlnh VC-NLD thain dw h5i nghj. 

- Báo cáo kiém dim vic thy'c hi,i các nghj quyé't, chñ trwang cza Dáng, 
chinh sách, pháp lut cia Nhà nzthc có lien quan den ch&c nãng, nhim vy cia cci 
quan, dan vj trong nàm hQc. 

- Báo cáo /d&n dkm vic th€c hin nghj quyé"t hç51 nghj nám hQc qua và 
nhi?ng quy djnh ye thy'c hin dan chj trong hogt d5ng cia cci' quan, do'n vj. 

- Báo cáo dánh giá, tdng kt và khm diém trách nhim cza ngwài d&ng dáu 
co' quan, don vj trong vic thyc hin ice hooch cong tác nám hQc qua. 

- Báo cáo kIt qua to ch&c Hç5i nghj VC-NLD cap TO. 

- Phuring hzr&ng, nhim vy thrc hin trong nám hQc rnó'i. 
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- Báo cáo tong ké'tphong trào thi ä'ua 

- Ban k' kIt giao ithc thi dua. 

- Báo cáo tang kIt hoçit d3ng Ban thanh tra nhán dan nàm hQc qua ('hoc 
nhim k)) qua, nêu hêt nhim Icj)) và chuvng trInh cOng tác, hoçit d3ng cza Ban 
TTND nám hQc mó'i (hoäc nhiém Icj) rnó'i). 

- Danh sách d th nhán s Ban thanh tra nhán dan (bu bI sung nhán synéu 
CO thay dOi hoçc báu nhán st mài, nêu hêt nhim k; li ljch trIch ngang. 

- Biên ban /dlm philu bu cz't nhán sc Ban thanh tra nhán dan ('bu hO sung 
nhán st nêu có thay dOi hoçc báu nhán sr mO'i, nêu hét nhim k. 

- Quylt djnli ban hành quy c/il dan chi và ban Quy c/il thtc hin dan chz & cct sO 

- Quylt djnh ban hành Nçäi quy cci quan, don vj và ban Ni quy cci quan, dciii 
vi. 

- Biên ban tO ch&c Hç3i nghj VC-NLD. 

- Nghj quylt Hi nghj VC-NLD. 

III. XAY DTNG VA THVC HIN QUY CHE DAN CHU C( SO 
1. Cong tác xây dirng quy ch 

- Can cir quy djnh ti Nghj djnh s 04/2015/ND-CP và Thông ti.r s 
Oi/2016/TT-BNV, Cong doàn Co quan, don vj chü dng dê xuât vài nguii drng 
dâu cor quan, don vj thãnh 1p to biên son xây dirng Quy chê dan chü, rà soát, süa 
dôi, bô sung ho.c xây drng mâi Quy chê dan chU trong hot dng cüa Co quan, 
dornvj. 

- Trong qua trInh tham gia xây dimg Quy ch dan chü, Cong doàn co quan, 
don vj 1ira ch9n thành viên tham gia to biên son xây dimg Quy chê dan chü và chü 
dng dé xuât &ra vào Quy chê dan chü nhung ni dung cv the boa quy djnh pháp 
1u.t ye trách nhim cüa ngui dtmg dâu co quan, don vi và cüa VC-NLD trong 
vic thirc hin dan chü trong hot dng ni b cüa Co quan, don vj, gôm: 

+ Nhü'ng vicphái cOng khai dl VC-NLD bilt, 

-1- MiIng viéc VC-NLD tham gia j kiln, ngw&i d&ng du cci quan quyé't din/i; 

+ Nhth'zg vic VC-NLD giám sat, kilm tra; 

+ Trách nhim cza ngu'&i d&ng dcu cci quan, doi vj và cüa VC-NLD trong 
quan h va giái quyêt cOng viéc vO'i cOng dan, cci quan, tO ch&c cO lien quan; 

+ Quan h g1üa nguài d&ng &u cci quan, doii vi vài cci quan cá'p trên và 
vO'i cci quan, d071 vj cap dw&i. 

- Cong doàn coquan, don vj chü dông d xu.t, phi hop vói nguii dfrng du 
xây drng kê hoach tO chIrc thirc hin và thithng xuyên kiêm tra, giám sat vic thirc 
hin Quy ché dan chü trong hott dng cüa co quan, don vj; djnh k' hang nàm tong 
hop, dánh giá, báo cáo kêt qua Cong doàn tham gia xây drng và th1rc hin dan chü 
trong hot dng cUa co quan, don vi. 
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* Nhü'ng ni dung can luu : 

Quy ch dãn chü duç xây dimg theo ni dung ca Thông tu s 1 1/202OiTT-BGDDT 
và thông nhât bng van ban, giri nguôi dtrng dâu co quan, don vj xem xét trInh hi ngh cap tO. 

> Vê ni dung Quy ch dan chü co s&: 

- Quy ch dan chü co sâ phài cii th& rO rang, phü hçp vâi dc diem thirc t 
cüa Co quan, don vj; phãi duc hi nghj Cap TO, Khôi bàn bac,  thão 1un dóng gop 

kiên và duoc biêu quyêt thông qua trong hi nghj VC-NLD cüa don vj. 

- Ngu?i dirng dâu Cc' quan, don vj k quyt djnh ban hành. 

- Hôi dông tnrYng CU CO si giáo dic CO trách nhim ban hành và giám sat 
vic thirc hin Quy ché dan chü trong boat  dng cüa nhà tri.thng theo Diêu 6 cUa 
Thông tu so 1 1/2020/TT-BGDDT. 

) V thtrc hiên 3 cong khai: 

Ngi..thi dung du Co quan, don vj d toán tnrC tip sü dung kinh phi ngân sách 
Nhà nuâc dInh kern theo tai  Thông tu so 36/201 7/TT-BGDDT ngày 17/12/2017 
Cua B Giáo dijc vã Dào tao;  kinh phi khác thirc hin 3 cong khai phãi dam bão 
dung theo CáC biêu mâu huâng dan cüa B giáo dc và Dào tao. 

- Ni dung cong khai: 

+ Cong khai cam kt chit krqng giáo dc và chit krçing giáo diic thirc t; 

+ Cong khai diu kin dam báo cht 1ung giáo dc; 

+ Cong khai thu Chi tài chInh. 

- Di tirqng cong khai: VC-NLD, hc sinh, cha mc h9c sinh. 

- Thai diem cong khai: xác djnh ci th th&i diem nào cong khai cho tüng n,i 
dung cOng khai kern kê hoach cong khai các ni dung trong nãm h9c/näm. 

- HInh thtrc cong khai: cong b trong hi ngh VC-NLD cüa don vj dng 
thai niêm yet tai  don vj 90 ngày, kê tü ngày niêm yet và các hmnh thüc cong khai 
khác cho các dOi tlsqng hçc sinh, sinh viên, cha mc h9C sinh. 

2. V di thoii: 

- B sung ni dung mâi trong Quy ch dan chü Ca si "Quy djnh v di thoi 
tai noi lam vic" theo quy djnh tai  Khoãn 1, Diu 63, Chi.rong V B 1u.t lao dng 
näm 2019 và Chi.rang V Nghj djnh 145/2020/ND-CP; 

- Xác djnh rO miic dich, hInh thirc di thoai và thirc hin Quy ch dan chü o 
s tai  noi lam vic, quy djnh rO trách nhim cüa to chirc cong doàn và ngu?ii diirng 
dâu cci quan, don vj trong to chrc dôi thoai; 

- Xác djnh thai dim quy djnh djnh kS'  t chüc di thoai trong näm h9c/näm 
(co the 2 lânlnãm, trong Hi nghj VC-NLD và sau khi két thüc H9c kS'  I). 

- Di vói nhüng co quan, don vj CO sir thay di nguai dung du hoc ChU tjch 
CDCS thI to chüc trao dOi kiên trong Ban Chap hành và thông nhât vâi nguOi 
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th'rng du co quan, don vj d tio sr dng thun cao, tnrOc khi nguôi dmg dâu k 
ban hãnh. 

3. Vé cong tác Ban Thanh tra nhãn dan: 

3.1. K hogch hoqr d5ng: 

Cäncü vào ph.m vi giám sat cüa Ban TTND và tInh hInh thirc té cüa co quan, 
don vj dé xay dimg kê hoach ho.t dng/ giám sat trong näm h9c mi và Các cap 
cong doàn to chüc và hot dng cüa Ban thanh tra nhân dan can cir theo quy djnh 
cüa Lut Thanh tra näm 2010, Nghj djnh so 159/20161ND-CP ngày 29/11/2016 cüa 
ChInh phü quy djnh chi tiêt mt so diêu cüa Lut Thanh tra ye to chirc và hot 
dng cüa Ban Thanh tra nhân dan và Hrnng dan so 127 1/HD-TLD ngày 07/8/2017 
cüa Tong Lien doàn ye Hrnrng dn Cong doàn vi vic to chüc và hott dng cüa 
Ban Thanh tra nhân dan. 

3.2. Báo cáo tong ké't hoqt d5ng cña Ban TTND: 

Ban Chip hành CDCS hithng dn Ban TTND thirc hin báo cáo tong kêt hoat 
dng cUa Ban TTND näm hçc/nàm vüa qua, xây dimg chuong trInh, ké hoach hoat 
dng nãm hçc mâi, cii the: 

a. Ni dung chll yu ella báo cáo ting kt hot dng 

- Kt qua giám sat vic thirc hin chü truong, chInh sách cüa Dãng vã pháp 
1ut cüa Nhà rnthc, nhim vii cong tác hang nàm cüa co quan, don vi;  vic thrc 
hin các chê d, chInh sách dôi vci VC-NLD theo quy djnh cüa pháp 1u.t (dôi 
chiêu vi các chi tiêu dã dê ra trong Nghj quyêt hi nghj näm trixc). 

- K& qua giám sat vic thirc hin Quy che chi tiéu ni b; vic si:r diing kinh 
phI hoat dng tir nguôn ngân sách Nba ni..réc, sü ding các qu5; vic chap hành ché 
d quán 1 tài chInh, tài san và cOng tác tir kiêm tra tài chInh cña co quan, don vj. 

- Két qua giám sat vic thisc hiên Quy chê dan chü co sâ, ni quy co quan, don vj. 

- Kt qua giám sat vic tip dan, nhn và xü 1 don, thu khiu nai,  t6 cáo; vic 
giái quyêt khiêu nai,  tO cáo thuc thâm quyên cüa nguii dirng dâu co quan, don vj; 
vic thi hành các quyêt djnh giái quyêt khieu nai,  xü 1 tO cáo dã có hiu lirc pháp 
1ut tai  co quan, don vj; viêc thrc hin các kêt 1un, quyêt djnh xr 1 ye thanh tra, 
kiêm tra cüa Co quan Nhà nithc có thâm quyên; vic xir 1 các vi vic tham nhllng, 
lang phi trong co quan, don vj. 

c. Thông qua báo cáo ella Ban TTND triroc Hi ngh Ban Chp hành 
COCS: Ban Chap hànhCDCS miii Ban TTND tham dir hi nghj Ban Chap hành 
dê thông qua báo cáo kêt qua boat dng nàm h9c/näm vüa qua và phuong hi.thng 
nhirn vii kê hoach  cOng tác näm hpc mâi cüa Ban TTND, truâc khi g1ri hi nghj 
cap to, khOi tháo lun, gop và báo cáo trong hi nghj chInh thrc cüa co quan, 
don vi. 

3.3. V to chic bcu, bài nhim Ban TIND: 

- Di vâi CáC co quan, don vi ma Ban TTND dâ h& nhim ks', Ban Chap hành 
CDCS can cü vào sO krçmg CB, CC, VC dê di kien so lixçmg thành vien Ban 
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TTND trInh hi nghj quyêt djnh; can cü vào tiéu chuân, s krçvng thành viên Ban 
TTND ô co quan, don vj dé dr kiên giOi thiu danh sách nhüng ngiii üng cü, 
nhüng ngui dlx?c dé cir do CB, CC, VC giâi thiu thông qua hi ngh cap to, khôi 
dê to chirc bâu Ban TTNID trong hi nghj co quan, don vj bang hInh thi:rc bO phiêu 
kin. 

- D6i vâi thành viên Ban TTND khOng hoàn thành nhirn vii hoc không con 
ducic tin nhim (trong nhim kS  cUa Ban TTND) thI Ban Chap hành CDCS dê nghj 
hi nghj bãi nhim và bâu ngi.thi khác thay the. 

- Di vri các co quan, don v khuyt üy viên Ban TTND ma chua ht thim 
k3i thI to chüc bâu bô sung cho dü so hrcng. So thành viên cia Ban TTND là sO lé. 

- Sau khi có két qua bâu Ban TTND hoc kt qua bu b sung Ban TTND, 
trong vOng 05 ngày, Ban Chap hành CDCS to chirc cuc h9p vri các thành viên 
Ban TTND dê bâu tnr&ng ban, ra Quyêt djnh cOng nhtn Ban TTND và thông báo 
cho CB, CC, VC co quan, don vj biêt. 

- Nhân sr dr kin Ban TTND ho.c b sung thành vién Ban TTND phâi di.xçic 
Ban Chap hành CDCS báo cáo cap üy cüng cap trong qua trInh chuân bj và thông 
qua cap üy truâc khi to churc bâu tai  hi nghj chInh thirc. 

4. Ye Quy ch chi tiêu ni b: 

- Các don vi thrc hiên co ch tir chü, tir chju trách nhim theo tinh than Nghj 
djnh 60/2021/ND-CP ngày 21/6/2021 cüa ChInh phü quy djnh co ché t%r chü tài 
chInh cCia don vj sr nghip cOng 1.p; Nghj djnh 43/2006/ND-CP ngày 25/4/2006 
cüa ChInh phü quy djnh quyên tr chü, t1r chu trách nhim ye thirc hin nhim vi, 
to chüc b may, biên chê và tài chInh dôi vâi donvj sir nghip cong 1p thI nguYi 
dirng dâu xay dimg, k quyêt djnh ban hành và tO chirc phô biên, triên khai thirc 
hin Quy ché chi tiêu ni b cüa don vj (Quy Ché chi tiêu ni b disçyc xây dirng 
theo hrnng dan ti Thông tu 71 /2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 cüa B Tài chinh 
huàng din thrc hin Nghj djnh so 43/2006/ND-CP ngày 25/4/2006 cüa ChInh phü) 
sau khi dâ to chüc thão 1u.n rng rãi, dan chü, cOng khai trong toàn co quan, don 
vj (tip the VC-NLD cor quan, don vi bàn bc, dóng gop kien) và có kién thông 
nhât bang van bàn cüa Ban Chap hành cOng doàn co quan, don vj. 

- Ban Chip hành CDCS có trách nhim hithng dn Ban TTND 1p di,r trü kinh 
phi hoat dng hang näm, theo tinh than Nghj djnh so 159/201 6/ND-CP ngày 
29/11/20 16 Cüa Chinh phü quy djnh chi tiêt và bin pháp thi hành mt so diêu cua 
Lust thanh tra ye to ChüC và hoit dng cüa Ban Thanh tra nhãn dan và Thông flr sO 
63/2017/TT-BTC ngày 19/6/2017 cüa B Tài chInh quy dlnh  ye 1p dir toán, quãn 
1, sü diving và quyét toán kinh phi bão dam hoat dông cüa Ban TTND, the hin c1i 

the thu lao trách nhim cho các thành vién Ban TTND, trao dOi thông nhât vói ngui 
dirng dâu co quan, don vj và quy djnh cii the trong Quy chê chi tiêu ni b) dé thrc 
hiên. 

Trên day là mt s ni dung huOng din vic t chüc HOi  nghj vién chüc - 
ngu?ñ lao dng; xây dirng và thrc hin Quy ché dan chü trong hoat dng cüa co 
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quan, don vj giáo dc áp diving k tü nàrn h9c 2022 - 2023, d ngh Thu tnrông các 
don vj, Hiu tnthng các tnrng phôi hp vói Cong doàn cüng cap khân trixong to 
chirc thiic hiên. (Biêu máu tthi lieu. #uy cp website Lien doàn lao d5ng thành phó 
Thu Dic dê thy'c hin https ,l'congdoanrhani2p/1othldL,c o/g. v,z) 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11

		2022-10-20T10:29:51+0700
	Việt Nam
	LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC<tpthuduc.ldld@tphcm.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




