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Kính gửi:  - Công đoàn cơ sở khối trường học trực thuộc 

 

Nhằm định hướng và triển khai chương trình hoạt động công đoàn năm học 

2020 - 2021, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động  huyện Lệ Thủy hướng dẫn một 

số công tác đầu năm học như  sau: 

I. THAM GIA PHỐI HỢP CÁC HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ TRƯỜNG HỌC 

- Cùng với chuyên môn động viên đoàn viên, người lao động tích cực 

chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới. Tập trung vận động học sinh đến trường, 

đặc biệt học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, học sinh vùng sâu, vùng xa, 

miền núi, học sinh có học lực kém... Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, thực hiện tốt 

phòng chống dịch covid-19, vận động ĐV-NLĐ cài đặt Bluezone trên điện thoại. 

- Tham mưu, góp ý với Hiệu trưởng trong việc  sắp xếp bố trí lao động hợp 

lý, rà soát và nắm chắc việc thực hiện những chế độ, chính sách trong năm học 

qua và có kiến nghị thực hiện các chế độ, chính sách còn thiếu của cán bộ, giáo 

viên, lao động thoả đáng. Đặc biệt quan tâm việc đến chế độ, chính sách cho 

người lao động, BHXH cho cô nuôi. 

- Có các giải pháp về chỗ ở, nơi làm việc cho giáo viên có nhu cầu nội trú 

để sớm ổn định nơi sống và sinh hoạt, nâng cao hiệu quả công tác. 

II. PHỐI HỢP TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CBCCVC 

1. Nguyên tắc tổ chức, hình thức, thành phần Hội nghị  

1.1 Nguyên tắc tổ chức Hội nghị 

- Hội nghị cán bộ công chức, viên chức (CBCC, VC) là hình thức dân chủ 

trực tiếp để CBCC, VC và người lao động tham gia quản lý, xây dựng nhà trường 

trong sạch, vững mạnh. 

- Hội nghị được tổ chức dân chủ, thiết thực, bảo đảm các nội dung quy định 

tại Điều 5 Nghị định 04/2015/NĐ-CP. Tổ chức hợp lệ khi có ít nhất 2/3 CBCC, VC 

của nhà trường (bao gồm cả đại biểu là người lao động làm việc theo hợp đồng lao 

động quy định tại Nghị định 68/2000/NĐ-CP) hoặc ít nhất 2/3 đại biểu được triệu 

tập có mặt dự hội nghị. 
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- Nghị quyết, quyết định của Hội nghị được thông qua khi có trên 50% số 

người dự Hội nghị tán thành và nội dung không trái với quy định của pháp luật. 

1.2. Hình thức và thành phần Hội nghị 

- Hội nghị thường kỳ: tổ chức mỗi năm 01 lần; 

- Hội nghị bất thường: tổ chức khi có 1/3 CBCC, VC của nhà trường hoặc 

Ban chấp hành Công đoàn nhà trường yêu cầu hoặc Hiệu trưởng nhà trường thấy 

cần thiết. 

- Thành phần tham dự Hội nghị: Toàn thể CBCC, VC và người lao động tham 

dự. 

2. Chuẩn bị tổ chức Hội nghị 

2.1. Họp trù bị 

- Hiệu trưởng nhà trường triệu tập họp trù bị để thống nhất chủ trương, thông 

qua kế hoạch, mục tiêu, nội dung Hội nghị; dự kiến thời gian tổ chức; 

- Thành phần dự họp gồm: Hiệu trưởng, Bí thư chi bộ, Chủ tịch Công đoàn và 

một số thành phần có liên quan (Phó hiệu trưởng, Tổ trưởng chuyên môn, Bí thư 

chi đoàn…). 

- Chuẩn bị các văn bản, báo cáo: 

+ Ban chấp hành Công đoàn: Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm học 

2019-2020; nội dung xét khen thưởng và dự kiến nội dung phong trào thi đua năm 

học 2020-2021; dự thảo bản giao ước thi đua (nếu có); báo cáo hoạt động của Ban 

Thanh tra nhân dân và chương trình công tác, hoạt động trong năm tiếp theo; dự 

kiến nhân sự bầu hoặc bổ sung thành viên Ban Thanh tra nhân dân theo quy định 

(nếu có). 

+ Hiệu trưởng: Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện các Nghị quyết, chủ trương 

của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm 

vụ của nhà trường; Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị trước 

đó và những quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường. 

Ngoài các văn bản báo cáo trên, Công đoàn thống nhất với Hiệu trưởng nhà 

trường quyết định các nội dung công khai tại Hội nghị hoặc những nội dung lấy ý 

kiến CBCC, VC tại Hội nghị theo quy định tại Điều 7, Điều 9 Nghị định số 

04/2015/NĐ-CP. 

2.2. Tổ chức lấy ý kiến cán bộ chủ chốt và triệu tập hội nghị 

- Nội dung lấy ý kiến: thời gian tổ chức, dự thảo các văn bản, báo cáo. 

- Thành phần lấy ý kiến gồm: Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, 

Ban chấp hành Công đoàn, Trưởng ban Thanh tra nhân dân, Tổ trưởng chuyên 

môn, Bí thư Đoàn thanh niên. 
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- Công đoàn nhà trường phối hợp với Hiệu trưởng tổng hợp, tiếp thu ý kiến và 

hoàn chỉnh dự thảo các văn bản, báo cáo để lấy ý kiến tại Hội nghị của các đơn vị, 

quyết định triệu tập Hội nghị. 

2.3.Tiến hành thảo luận, lấy ý kiến tại các tổ chuyên môn, nghiệp vụ 

Tổ trưởng Công đoàn phối hợp với Tổ trưởng các tổ chuyên môn, tổ hành 

chính (văn phòng) của nhà trường tổ chức họp tổ để tổng kết, đánh giá kết quả thực 

hiện nhiệm vụ trong năm học 2019-2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2020-

2021; việc triển khai những quy định về thực hiện dân chủ tại tổ, nhóm; thảo luận, 

cho ý kiến đối với dự thảo các văn bản, báo cáo được gửi xin ý kiến; bình xét khen 

thưởng; kiến nghị, đề xuất.  

2.4. Công đoàn nhà trường, Hiệu trưởng nhà trường căn cứ kết quả lấy ý 

kiến tại các tổ chuyên môn, nghiệp vụ để tổng hợp ý kiến, hoàn chỉnh các văn bản, 

báo cáo đưa ra Hội nghị của nhà trường. 

3. Tổ chức Hội nghị 

3.1.Chủ trì và thư ký Hội nghị 

- Chủ trì Hội nghị gồm: Bí thư chi bộ Hiệu trưởng nhà trường và chủ tịch 

Công đoàn cơ sở.  

Trường hợp Hiệu trưởng nhà trường hoặc Chủ tịch Công đoàn đang trong thời 

gian thi hành kỷ luật hình thức từ khiển trách trở lên, tập thể lãnh đạo nhà trường hoặc 

Ban Chấp hành Công đoàn trường cử đại diện tham gia Chủ trì hội nghị. 

- Thư ký Hội nghị do Chủ trì cử và thực hiện nhiệm vụ theo phân công của 

Chủ trì Hội nghị. 

3.2.Nội dung Hội nghị 

- Chào cờ; 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; 

- Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị năm học 2019-2020; 

đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của Hiệu trưởng nhà trường trong 

việc thực hiện kế hoạch công tác năm học; Phương hướng nhiệm vụ năm học 

2020-2021; 

- Thảo luận tại Hội nghị; 

- Giải đáp thắc mắc, kiến nghị của CBCC, VC; 

- Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm học 2019-2020 và 

chương trình công tác, hoạt động trong năm học 2020-2021; 

- Bầu mới hoặc kiện toàn Ban Thanh tra nhân dân (nếu có); 

- Thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường; 
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- Tổ chức khen thưởng cá nhân, tập thể của nhà trường có thành tích trong 

công tác (nếu có); phát động phong trào thi đua trong năm học 2020-2021; 

- Ký kết giao ước thi đua giữa Ban giám hiệu nhà trường với tổ chức Công 

đoàn; 

- Thông qua Nghị quyết Hội nghị; 

- Bế mạc. 

4. Tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị 

Hiệu trưởng nhà trường phối hợp với Công đoàn phổ biến, hướng dẫn, đôn 

đốc, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị; cử đầu mối để phối hợp, 

theo dõi, đề xuất xử lý kịp thời những phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện; 

tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị; thông qua kết quả đến 

toàn thể CBCC, VC và người lao động trong nhà trường sau khi kết thúc học kỳ I 

và dịp tổng kết năm học.  

5. Tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân 

Công đoàn nhà trường có trách nhiệm kiện toàn tổ chức và chỉ đạo hoạt động 

của Ban Thanh tra nhân dân theo quy định tại Luật Thanh tra và các văn bản 

hướng dẫn hiện hành. Chuẩn bị công tác nhân sự giới thiệu, tổ chức bầu Ban 

Thanh tra nhân dân tại Hội nghị CBCC, VC (nhiệm kỳ của Ban Thanh tra nhân 

dân là 02 năm); chỉ đạo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân đảm bảo thiết thực, 

hiệu quả. 

6. Tham gia xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động nhà 

trường 

- Thực hiện dân chủ trong nhà trường nhằm thực hiện tốt nhất, có hiệu quả 

nhất những điều Luật Giáo dục quy định để phát huy quyền làm chủ và huy động 

tiềm năng trí tuệ của Hiệu trưởng, nhà giáo, người học, đội ngũ CBCC, VC trong 

nhà trường theo luật định, góp phần xây dựng nền nếp, trật tự, kỷ cương trong mọi 

hoạt động của nhà trường, ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực và tệ nạn xã hội, thực 

hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng và 

luật pháp Nhà nước. 

- Căn cứ quy định tại Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/1/2015 của 

Chính phủ và Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/1/2016 của Bộ Nội vụ, Công 

đoàn nhà trường chủ động đề xuất với Hiệu trưởng thành lập tổ biên soạn xây dựng 

quy chế dân chủ, rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới Quy chế dân chủ 

trong hoạt động của nhà trường; 

- Trong quá trình tham gia xây dựng Quy chế dân chủ, Công đoàn nhà trường 

lựa chọn thành viên tham gia tổ biên soạn xây dựng Quy chế dân chủ và chủ động 

đề xuất đưa vào Quy chế dân chủ những nội dung cụ thể hóa quy định pháp luật về 
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trách nhiệm của Hiệu trưởng và của CBCC, VC trong việc thực hiện dân chủ trong 

hoạt động nội bộ của nhà trường, gồm: 

- Quy chế chi tiêu nội bộ; 

- Quy chế sử dụng tài sản công; 

- Trách nhiệm của Hiệu trưởng nhà trường và của CBCC, VC trong quan hệ 

và giải quyết công việc với công dân, cơ quan, tổ chức có liên quan; 

- Quan hệ giữa Hiệu trưởng nhà trường với cơ quan cấp trên và với cấp dưới; 

- Các nội quy, quy chế khác của nhà trường; 

Công đoàn nhà trường chủ động đề xuất, phối hợp với Hiệu trưởng tổ chức 

thực hiện và thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ trong 

hoạt động của nhà trường; tổng hợp, đánh giá, báo cáo kết quả Công đoàn tham gia 

xây dựng và thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường. 

7. Tổ chức thực hiện 

Các đơn vị tham mưu hoàn thành việc tổ chức Hội nghị CBCC, VC năm học 

2020-2021, trước ngày 25/10/2020. Sau Hội nghị các nhà trường có trách nhiệm 

tổng hợp báo cáo tình hình tổ chức Hội nghị; gửi bản đăng ký danh hiệu thi đua, 

hình thức khen thưởng năm học 2020-2021 của tập thể và cá nhân theo hướng dẫn 

LĐLĐ huyện (Đ/c Nguyễn Thị Thu Hiền) 

 III. ĐẠI HỘI, HỘI NGHỊ CÔNG ĐOÀN 

1.  Các CĐCS chưa đến kỳ Đại hội thì tổ chức Hội nghị Công đoàn đầu 

năm học nhằm quán triệt nhiệm vụ năm học của Công đoàn cấp trên và căn 

cứ vào điều kiện thực tế của đơn vị: 

- Xây dựng kế hoạch, mục tiêu, nội dung, giải pháp tổ chức thực hiện trong 

năm học. 

- Sơ kết việc thực hiện Nghị quyết ĐH Công đoàn giữa nhiệm kỳ. 

- Kiện toàn Ban chấp hành CĐCS (nếu có).  

- Kiện toàn UBKT công đoàn đối với các CĐCS có 30 đoàn viên trở lên. 

- Thành lập ban nữ công quần chúng nếu CĐCS có 10 ĐV nữ trở lên 

- Thời gian: Hội nghị này tiến hành xong trước 25/10/2020. 

2. Đại hội Công đoàn cơ sở hết nhiệm kỳ, công đoàn cơ sở sáp nhập  

2.1 Các CĐCS trực thuộc Đại hội trong năm 2020, nhiệm kỳ 2020-2023 

gồm các đơn vị: 

Cấp MN có 2 đơn vị: MN Trường  Thủy, MN Ngư Thủy 

 Cấp TH có 3 đơn vị:  TH Kim Thủy, TH Tân Thủy 
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 Cấp THCS 3 đơn vị: THCS Hoa Thủy, TH&THCS Số 2 Trường Thủy,  

THCS Cam Thủy 

Ngoài ra các đơn vị chưa hết nhiệm kỳ Đại hội nhưng có sự biến động, thay 

đổi từ 50% nhân sự BCH trở lên báo cáo xin ý kiến LĐLĐ huyện để chỉ đạo đúng 

theo Điều lệ. 

2.1.1 Các CĐCS tiến hành các thủ tục để tổ chức Đại hội thực hiện  theo 

Điều lệ Công đoàn khóa XII, tập trung vào một số nội dung chủ yếu sau: 

 + BCH và Chủ tịch CĐCS chủ động chuẩn bị các nội dung, công việc  Đại 

hội  và báo cáo với cấp uỷ Đảng của đơn vị để được chỉ đạo trực tiếp về nội dung, 

nhân sự và làm việc cụ thể với Thủ trưởng đơn vị để thống nhất kế hoạch và các 

điều kiện tốt nhất cho Đại hội  thành công.  

+ Sau khi chuẩn bị xong, các đơn vị duyệt KH, chương trình, báo cáo ĐH, 

đề án nhân sự theo lịch của BCH LĐLĐ huyện (Dự kiến ngày 20/9-10/10/2020). 

Ban Thường vụ, Thường trực Liên đoàn Lao động huyện duyệt Báo cáo ĐH, nhân 

sự theo cấp học. 

+Tài liệu chuẩn bị trình BCH LĐLĐ huyện gồm: 

- Báo cáo của BCH trình Đại hội theo quy định; BCkiểm điểm của BCH; 

- Đề án nhân sự BCH mới  có ý kiến của cấp uỷ Đảng đơn vị; 

- Chương trình Đại hội; 

- Các báo cáo tham luận tại ĐH  

2.1.2 Sau Đại hội các đơn vị  gửi về Liên đoàn Lao động huyện các văn 

bản quy định gồm: 

  - Biên bản bàn giao của BCH cũ và mới nếu thay đổi Chủ tịch; 

-  Báo cáo của BCH trình Đại hội ;  

-  Nghị quyết Đại hội; 

- Biên bản bầu BCH, bầu Chủ tịch, Uỷ ban kiểm tra… (các loại biên bản); 

- Tờ trình đề nghị công nhận Ban chấp hành và Uỷ ban kiểm tra công đoàn 

(Kèm danh sách trích ngang theo mẫu) để có quyết định chuẩn y chậm nhất sau 

đại hội 15 ngày. 

- Thời gian tổ chức Đại hội hoàn thành trong tháng 10/2020. 

2.2  Đối với công đoàn cơ sở có thay đổi nhân sự thực hiện quy trình bổ 

sung nhân sự theo hướng dẫn thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam Khóa 

XII: 

Thực hiện Hướng dẫn số 35/HD-LĐLĐ ngày 12/12/2019 của Ban Thường 

vụ Liên đoàn Lao động Quảng Bình  đã hướng dẫn quy trình thực hiện bổ sung 
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nhân sự BCH công đoàn các cấp; Liên đoàn Lao động huyện đã có công văn 

hướng dẫn số 107/HD-LĐLĐ ngày 15/8/2018 về công tác nhân sự cho Đại hội, 

hội nghị công đoàn nhiệm kỳ 2018-2023, đề nghị các công đoàn cơ sở có bổ sung 

nhân sự nghiên cứu thực hiện đúng  hướng dẫn:  

 Bước 1: Công đoàn cơ sở làm tờ trình đề nghị  với cấp ủy cùng cấp thực 

hiện  quy trình bổ sung nhân sự BCH công đoàn nhiệm kỳ ..... (Trình bày số lượng, 

con người cụ thể ĐH nhiệm kỳ ..... đã bầu, khuyết BCH lí do ....., kèm theo Quyết 

định thuyên chuyển của UV khuyết) 

 Bước 2: Thực hiện các bước lấy phiếu tín nhiệm và mở Hội nghị bầu như 

Hướng dẫn 

 Bước 3: Gửi tờ trình và hồ sơ đề nghị công nhận ủy viên BCH và các chức 

danh còn khuyết theo mẫu hướng dẫn tại HD số 03/HD-TLĐ  ngày 20/02/2020 của 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về Hướng dẫn Thi hành Điều lệ Công đoàn 

Việt Nam khóa XII. (Tương tự hồ sơ Đại hội) 

 VI. MỘT SỐ CÔNG TÁC KHÁC 

1. Công tác tuyên truyền đầu năm học 

Tập trung vào các chuyên đề sau: 

 - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục đoàn viên, lao động thực hiện tốt 

đường lối chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ 

quan đơn vị; tuyên truyền về các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử, chính trị trọng đại 

của quê hương, đất nước, của ngành, của giai cấp công nhân Việt Nam, truyền 

thống cách mạng của nền Giáo dục Việt Nam, về nhà trường, nhà giáo, về tổ chức 

công đoàn… 

 - Phối hợp tổ chức học tập quán triệt, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp 

vào thực tiễn công tác.   

 - Phối hợp cùng chuyên môn đồng cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền chương trình, kế hoạch hành động của ngành GD&ĐT thực hiện Nghị quyết 

số 29-NQ/TW. 

 - Phối hợp phát động và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc 

vận động, tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập 

và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

2. Công tác thi đua công đoàn 

- Yêu cầu CĐCS gửi đăng ký thi đua Công đoàn cho tập thể, cá nhân của 

đơn vị trong năm học mới về LĐLĐ huyện chậm nhất là 25/10/2020, đây là một 

trong những điều kiện xét thi đua năm học 2020 - 2021. 



 8 

Lưu ý: Các đơn vị đề nghị khen cao trong năm học 2020 – 2021: Rà soát 

tiêu chuẩn khen thưởng theo QĐ 169/QĐ-LĐLĐ ngày 19/3/2019 của Liên đoàn 

Lao động tỉnh và Quy chế khen thưởng theo QĐ số 18/QC- LĐLĐ của Ban Chấp 

hành Liên đoàn Lao động huyện khóa VIII về hướng dẫn thi đua, khen thưởng 

trong hệ thống công đoàn trực thuộc để đăng ký đúng quy định ngay từ đầu năm 

học. 

    3. Công tác phát triển đoàn viên công đoàn  

 Phổ biến Điều lệ Công đoàn đối với lao động hiểu rõ và vận động viết đơn 

xin gia nhập tổ chức công đoàn.  

     4. Tài chính công đoàn và các quỹ  nhân đạo  

- Các đơn vị nghiêm chỉnh chấp hành báo cáo quyết toán tài chính  năm 

2020 về Liên đoàn Lao động huyện trước ngày 10/01/2021. 

- Hoàn thành nộp Quỹ tình thương đồng nghiệp,quỹ “Xã hội công đoàn” và 

“Quỹ vùng sâu, vùng xa” theo quy định và tích cực tham gia các loại quỹ nhân 

đạo, xã hội khác; tiếp tục vận động nộp các loại Quỹ theo quy định năm học  

2020-2021.  

5. Tham gia cùng chuyên môn xây dựng các phương án chủ động 

phòng chống thiên tai, bão, lũ lụt, bảo vệ tài sản tập thể, đoàn viên, lao động 

tại đơn vị. 

6. Các báo cáo CĐCS nộp báo cáo đầu năm gồm: 

- Hồ sơ Đại hội (Bằng văn bản và bản mềm - Đối với các đơn vị Đại hội). 

- Hồ sơ hội nghị (Bản mềm)  

- Danh sách đoàn viên-lao động (mẫu đính kèm trình bày ngang giấy A4, 

Bằng văn bản và bản mềm). 

- Đăng ký thi đua (tập thể và cá nhân) (mẫu đính kèm, Bằng văn bản và bản 

mềm). 

 - Thời gian nộp báo cáo: chậm nhất ngày 25/10/2020 

Yêu cầu  chủ tịch công đoàn các đơn vị thực hiện tốt./. 

 

  

Nơi nhận:     
- Như kính gửi;     
- Các Uỷ viên BCH, UBKT; 

- Lãnh đạo phòng GD&ĐT; 

 - Lưu  VP.   

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

 PHÓ CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

 

Nguyễn Thị Thu Hiền 
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