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QUY CHẾ
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NĂM HỌC 2021-2022

Căn cứ bộ Luật lao động năm 2012, Thực hiện Thông tư số 01/2016/TT-BNV
ngày 13/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị
định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ; Nghị định số
146/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 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,
Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ngành
Giáo dục tỉnh tại Công văn số 65/LĐLĐ ngày 07/9/2021 của LĐLĐ thành phố
Uông Bí ; Công văn số 975/PGDĐT-BCĐ ngày 14/9/2021 của phòng GD&ĐT
v/v hướng dẫn tổ chức Hội nghị nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động năm
học 2021-2022.
Trường THCS Trưng Vương và CĐCS trường THCS Trưng Vương xây
dựng quy định về mối quan hệ phối hợp công tác như sau:
I. NGUYÊN TẮC CHUNG:
1. Mối quan hệ giữa chuyên môn và Công đoàn dựa trên cơ sở: Công
đoàn là tổ chức chính trị xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và người lao
động, cùng với chính quyền chăm lo và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của
người lao động; đại diện và tập hợp đoàn viên lao động tham gia quản lý cơ
quan, phát huy quyền dân chủ, thực hiện nghĩa vụ của người cán bộ, viên chức,
lao động, xây dựng đơn vị và Công đoàn cơ sở trong sạch, vững mạnh.
2. Quan hệ công tác chuyên môn và công đoàn là: bình đẳng, hợp tác, tôn
trọng quyền độc lập của mỗi tổ chức.
3. Hiệu trưởng nhà trường khi thực hiện chức năng quản lí của mình có
liên quan đến trách nhiệm quyền lợi của người lao động nhất thiết phải có sự
hợp tác bàn bạc với CĐ nhà trường.
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II. MỐI QUAN HỆ KẾT HỢP:
1. Khi xây dựng kế hoạch phát triển GD và chương trình công tác trọng
tâm của nhà trường hiệu trưởng phải thông báo lịch để Công đoàn cùng tham gia
ý kiến đóng góp.
2. Trước khi ban hành các văn bản quy định hướng dẫn có liên quan đến chế
độ chính sách của người lao động, lãnh đạo nhà trường cần bàn bạc thống nhất với
tổ chức Công đoàn để cùng chỉ đạo thực hiện một cách công khai, dân chủ.
3. Tổ chức Công đoàn là người đại diện cho người lao động, là thành viên
trong các hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật, chuyển đổi, tuyển dụng và bố
trí phân công, công tác giảng dạy cho đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên và các
hội đồng khác có liên quan đến quyền lợi nghĩa vụ của người lao động.
4. Hiệu trưởng nhà trường và chủ tịch Công đoàn có trách nhiệm chỉ đạo
và thực hiện các cuộc vận động " Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học
và sáng tạo"; xây dựng “Trường học thân thiện học sinh tích cực”; Đẩy mạnh
cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh" và các phong trào thi đua trong nhà trường.
5. Khi có vụ việc tiêu cực hoặc đơn thư khiếu tố có liên quan đến quyền,
nghĩa vụ của người lao động lãnh đạo nhà trường trao đổi, phối hợp với Công
đoàn cùng nhau giải quyết.
6. Xây dựng bộ máy nhà trường và tổ chức Công đoàn:
Hai bên có trách nhiệm bàn bạc thống nhất xây dựng đội ngũ cán bộ quản
lý nhà trường và xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn.
7. Đảm bảo điều kiện hoạt động Công đoàn, thực hiện đầy đủ như điều 17
nghị định 133/HĐBT, là các cấp chính quyền có trách nhiệm cung cấp những
phương tiện cần thiết cho hoạt động Công đoàn.
III. LỀ LỐI LÀM VIỆC:
Các cuộc giao ban định kỳ, các hội nghị sơ, tổng kết của chính quyền và
Công đoàn cả hai bên đều được mời tham dự để đóng góp ý kiến và cùng nhau
triển khai thực hiện.
Các cuộc họp của chuyên môn và công đoàn mà có nội dung liên quan
đến quyền lợi của người lao động như khen thưởng, kỷ luật, chuyển đổi, tuyển
dụng, nâng lương và bố trí phân công công tác giảng dạy cho đội ngũ cán bộ
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giáo viên nhân viên, người lao động của chính quyền và công đoàn cả 2 bên đều
được mời tham dự để đóng góp ý kiến và cùng nhau triển khai thực hiện.
BGH nhà trường được mời tham dự các cuộc họp của BCH Công đoàn để
đóng góp ý kiến cho hoạt động Công đoàn.
Khi giải quyết những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ, lợi ích của
cán bộ, giáo viên, nhân viên thì dứt khoát hiệu trưởng phải bàn bạc, trao đổi với
Công đoàn trước khi quyết định để đảm bảo các vấn đề giải quyết được dân chủ,
công khai, công bằng và xác đáng.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Quy chế này được áp dụng thực hiện kể từ ngày ký cam kết
2. Trong khi thực hiện nếu cần thấy sửa đổi, bổ sung thì hiệu trưởng và chủ
tịch Công đoàn nhà trường thống nhất giải quyết. Hàng năm quy chế này đều
được thông qua và ký cam kết tại Hội nghị Nhà giáo, CBQL, người lao động.
3. Quy chế này được ký kết thành hai bản để mỗi bên làm căn cứ chỉ đạo
và thực hiện.
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