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* 

S 02-QC/DUK-LDLD 

QUY CHE PHOI HOP 
giü'a Bang u Khi Các cr quan và Doanh nghip tinh 

và Lien Boàn lao dng tinh v tang cirô'ng lãnh do, chi dio cüa cp üy Bang 
và Cong doàn cp trên di vói hot dng cong doàn 

trong các cr quan, do'n vj, doanh nghip trurc thuc Bang b Khi 

- Can cü Diu l Dâng cong san Vit Nam; 

- Can c1r Diu l Cong doàn Vit Nam; 

- Can cü Chi thj 33-CT/TW ngày 18/3/2019 cüa Ban BI thu v "tang cithng 
xây dirng t chüc dáng trong các don vi kinh t tu nhân"; 

- Can cü Nghj quyt s 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 cüa Bô chinh trj v dôi 
mâi t chrc và hoat dng cüa Cong doàn Vit Nam trong tInh hInh mâi; 

- Can cü dc dim tInh hInh, diu kin boat dng cüa cp u dãng, cong 
doàn co sâ trong các co quail, don vj, doanh nghip trirc thuc Dãng b Kh& Các 
co quan va Doanh nghip tinh, Lien Doàn lao dng tinh, 

Ban Thixäng vii Dâng u Khôi Các co quan vâ Doanh nghip tinh và Ban 
Thumg vlt Lien Doàn lao dng tinh thng nht k kt Quy ch phi hçip v tang 
cu?mg lath dao,  chi  dao  cüa cp ñy Dãng và Cong doàn cAp trên di vyi hoat dng 
Cong doàn trong the co quan, don vj, doanh nghip tr1rc thuc Dâng b khi, cit th 
sau: 

Chiro'ng 1 

QUY BINH CHUNG 

Biu 1. Phim vi diu chinh, Mi tirçrng áp diung 

1. Quy ch nay quy djnh m11c dIch, nguyen tAc, ni dung, trách nhim Va CO 

ch phi hçip gifla Dãng üy Khi và Lien Doàn lao dng tinh (thu day gi chung là 
hai ben) v tang cuông lãnh dao  cüa cAp üy Dâng và Cong doàn cAp trên dii vói 
hoat dng t chüc cong doàn trong các ccr quan, don vi,  doanh nghip. 

2. Quy ch nay ducic áp diing ctôi vci Ban Thu?mg vti Dâng u' KMi va cac 
co quan chuyên trách tham muu giüp vic Dãng üy Khôi, cap üy cø si dãng; Ban 
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Thuôrng vt Lien doàn Lao dng tinh, các ban tham muu, Cong doàn cap trên tnrc 
tip ca sô, Cong doàn Co sâ trong các co quan, &m vj, doanh nghip. 

Diêu 2. Mijc dIch phôi hçip 

1. Nâng cao vai trô ht nhãn chInh trj lânh dao  cüa t chüc Dãng và vai trô 
tham gia cüa Cong doàn di vói thirc hin các nhim vçi chinh trj cüa co quan, don 
vj, doanh nghip. 

2. T chüc Cong doàn Co sâ thirc hin t& chi'rc näng nhim v11, dam bão 
quyn 1çi và nghia viii doàn viên cong doàn; doàn viên cong doàn tam huyt, trách 
nhim, phát huy trI tue,  tIch c1rc tham gia các phong trào thi dua gop phn thüc dy 
các Co quan, don vj hoàn thành tit nhim v11 chInh trj, doanh nghip phát trin bn 
ving. 

Diu 3. Nguyen tãc phi hç'p 

1. Bão dam s11 tMng nht giüa hai ben; tuân thu chit chê các quy djnh cüa 
Dáng, pháp 1ut cüa Nha nuâc và thirc hin dung chüc näng, thim vii, quyn hn 
cüa mi ben. 

2. Các co quan chuyên trách tham mini giüp vic cüa hai ben, Cong doàn 
cp trên trirc tip co sà, c.p üy co s6 dàng, trong các co quail, dcm vj, doanh 
nghip khi trin khai các cong vic phi hcip can chü dng, linh hot phü hqp tinh 
hInh thirc t và dt k& qua thi& thirc. 

Chiro'ng II 

NQI DUNG vA TRACH NHIM PHOI HP 

Diu 4. Ni dung và trách nhim phEi hqp 

1. Ni dung phôi hçrp 

Tang cung phi hçip länh do cUa cp u dãng Va cOng doàn cp trên v 
vic di m9i nâng cao cht luçing hot dng cOng doàn trong các co quan, don vi, 
doanh nghip trtrc thuc Dàng üy Khi và Lien Doàn lao dng trong tinh hInh mdi, 
vth phuong châm "Huóng v co s và ngu?n lao dng", trong do tp trung chi dto, 
huàng th1 giüp dôr cOng doàn CO SO thicc hin thim v trng tam sau: 

1.1. Tuyên truyn, giáo dçic doàn viên cOng nhân, viên chirc, lao dng (vit 
tt là CNVCLD) nâng cao nhn thüc chInh trj, giác ng giai cp, tinh thAn t%r hào 
dan tc, chAp hành duông li, chü trixong cüa Dâng, chInh sách, pháp lut cüa Nha 
nuâc, quy djnh cüa Diu 1 Dâng Cong  san Vit Nam và Diu l Cong doàn Vit 
Nam; các ni quy, quy ch và nhim vi,i cüa co quan, don vj, doanh nghip. Tip 
tVc dAy mmnh hçc tp và lam theo tu ttthng, do due, phong cách Ho ChI Minh; 
giáo diic lông yêu ngành, yen ngh tác phong cOng nghip trong doàn vien, 
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CNVCLD; có bin pháp tang cung bão v nn tang tu tthng cUa Dáng, du tranh 
phân bác các quan dim sai trái, thu djch trong tInh hInh md 

1.2. Tang cumg nm bat tu tuàng, dis 1u.n cüa doàn viên, CNVCLD, tIch 
circ thirc hin giám sat, phân bin xã hi theo Quyêt djnh so 21 7-QD/TW ngày 
12/12/2013, tham gia gop xây dirng Dãng, xây dimg chInh quyên theo Quyet 
djnh s 218-QD/TW ngày 12/12/20 13 cüa Bt chInh trj. Thuông xuyên nam bat 
tInh hInh, lath do, djnh hithng d to chüc cüa nguñ lao dng ti doanh nghip ra 
di (nu co) và hot dng dung ton chi, miic dIch, tuân thU pháp 1ut. Co bin pháp 
phU hqp phông ngüa, ngan chin vic lçii diing, lôi kéo, kIch dng cong nhân, nguYi 
lao dng dInh cong trái pháp lut, biu tInh, gay ri lam mat an ninh, trt tir. Phi 
hqp vâi lath dao Co quan, don vj, doanh nghip chàm lo câi thin diu kin lam 
vic, nâng cao di sng 4t ch.t tinh than cUa doàn viên, CNVCLD dng thyi d 
xuat các cap có tham quyn giãi quyt kjp th?ñ các vAn d phát sinh trong quan h 
lao dng, tham xây dirng quan h lao dng hài hoà, n djnh vâ tin b trong cac 
doath nghip. 

1.3. Day math  các phong trào thi dua "lao dng giOi, lao dng sang tao" 
thirc hin thang lcd thim vii chIth trj, k hoach san xuAt, kith doath cUa mi co 
quan, don vj, doath nghip, thi dua h9c t.p và tir h9c tp nâng cao trIth d) chIth 
trj, chuyên mon nghip v11; th chUc các phong trào th diic, th thao, phông chng 
djch bnh, các boat dng cai thin diu kin lam vic và nâng cao di sng vt chat 
tinh than cho doàn viên cong doàn. 

- Trong các co quan, don vj: Can b, cOng ch(rc, viên chUc tp trung thi dua 
phát huy sang kin, thirc hành ti& kim, chng lath phi, üng diing khoa hçc cOng 
ngh mâi, nâng cao hiu qua cOng tác. Thi dua thirc hin van hóa cOng s; day 
math cãi each thu tiic hành chith; tich circ phOng chng tiêu circ tao  thun lci cho 
môi trthng dAu tu cUa tith. 

- Trong các doath nghip: CNLD ttp trung thi dua phát huy sang kin, câi 
tin k5 thut, hçp l hoá san xuAt; thirc hàth tit kim; t, chUc hi thi tay ngh thi 
th giOi; üng diing khoa hçc cOng ngh mói vào san xuAt, kinh doath; day math 
phong trào "Xanh, Sach,  Dçp, Báo dam an toàn v sith lao dng" tao  ra thiu san 
phAm có chat luqng cao, giá thàth ha,  tang sUc c?rih  tranh trong qua trmnh hi thp 
quc t cUa doath nghip. 

1.4. Tang cung sic lath dao  cUa cap uS' dâng và cOng doàn cap trén di vâi 
t chrc cOng doàn co s& bâo dam thirc hin dUng chUc nang, thim v1i theo quy 
djth lut cOng doàn và Diu l cOng doàn Vit Nam; di mâi ni dung, phixong 
thUc hoat dng cOng doàn phU hçp tIth hInh thirc hin thim vi,i chinh tn cUa co 
quan, dun vj, doath nghip. Hurng dan, h trçi COng doàn co Sä tham gia xây 
dimg vâ thrc hin quy ch dan chU co s&, phát huy quyn lam chU cUa CNVCLD: 
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- Di vâi CDCS cac co quan hành chinh, dan vj sir nghip cong 1p tp 
trung tham gia t chirc hi nghj cong chüc, hi nghj viên chüc hang näm theo Nghj 
djnh s 04/2015/ND-CP ngày 09/1/20 15 cüa ChInh phü. 

- Di vi CDCS các doanh nghip t.p trung tham gia vol nguOi sü dicing lao 
dng v cac v.n d vic lam, tiên hang, thOi giO lam vic, thñ giO nghi ngai, 
ATVSLD BHXH, BHYT, BHTN, ni quy lao dng, quy ch có lien quan dn 
quyên, lçii Ich cüa nguOi lao dng. Nâng cao chat liicing thucing luqng, k kêt và 
giám sat thirc hin thóa uOc lao dng tp th. Phi hqp th chIrc hi nghj nguOi lao 
dng, di thoai tai 11th 1am vic theo Nghj djnh s 145/2020/ND-CP ngày 
14/12/2020 cüa ChInh phü. Phi hçip tham gia giâi quyt tranh chip lao dng, xây 
drng quan h lao dng hài boa, n dinh và tin b trong doanh nghip. 

1.5. Quan tam cOng tác quy hoch, dào tao, bi di.räng, giOi thiu sir diing 
can b cong doàn, nht là can b chü ch& tham gia cp u dâng, b may quail l 
co quan, dan vj, doanh nghip. Chü trçng cong tác phát trin và quãn l doàn viên 
cong doàn, phát trin Dãng tiir các doàn viên cong doàn ifU tü, lam co sO phát triên 
t chüc co sO dãng trong các don vj kinh t tu nhân. Xây dimg cong doàn co sO và 
t chi'rc Dàng vftng manh. 

1.6. Trao &i thông tin khi phát hin du hiu vi phm cüa tO chüc dãng, 
dãng viên thuc Ban ThuOng vii Dãng üy Khi quân 1 và nhüng vi vic lien quan 
dn can b, dàng viên vi phm k lut dâng, pháp lust  cüa Nhà nuOc d xem xét, 
xO l hoc d nghj xü l k lut dãng và xü l k lut cOng doàn ducic kjp thOi. 

2. Trách nhim phi hçip 

Ban ThuOng v11 Dãng üy Khôi và Ban ThuOng viii Lien Doàn lao dng tinh 
Nam Djnh giao cho các co quan chuyên trách tham mi.ru giüp vic theo chüc näng 
nbim vi phü hçp vOi ni dung phi hçp, chU tn tham mu'u cho lãnh do hai ben 
lath do, chi dao  và huOng dn co sO thirc hin. 

2.1. Ban To chüc Dáng Khi và Ban To chüc - Kiêm tra LDLD tinh: 

+ Chü trI thng nht tng hçip tü các co quan chuyên trách tham mu'u, giüp 
vic lânh do hai ben, chi dao  và huOng dn co sO th?c hin các ni dung Quy ch 
ph& hcp; hang näm dánh giá k& qua thirc hin, 3 nam t chüc hi nghj so kit, 5 
näm t, chirc hi nghj tng kt; 

+ Chü dng tham muu lãnh d.o, chi dao  và hixOng dn co sO thirc hin ni 
dung Miic 1.5 cüaKhoãn 1 Diu4. 

2.2. Ban Tuyên giáo hai ben: 

Chü trI thng tht tham muu lành do, chi do và huOng d.n Co sO thirc hiên 
nidungMiic 1.1, 1.2, 1.3 cüaKhoánl Diu4. 
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2.3. Ban ChInh sách pháp 1ut vã Quan h lao dng và Ban Dan 4n - Ni 

chInh: 

Chü trI thng tht tham muu lãnh dao,  chi do và hixàng dn co si thirc hin 

ni dung Miic 1.4 cüa Khoãn 1 Diu 4. 

2.4. Van phông hai ben: 

Chü trI tMng tht tham muu các diu kin d hai ben thirc hin hiu qua 
Quy ch phi hqp. 

2.5. Uy ban Kim tra hai ben: 

Chü trI thng nht tham miru cong tác kim tra Co si hang näm trin khai 
thirc hin Quy ch phi hqp; tham muu lãnh dao,  chi do và hithng d1n co si thrc 
hin ni dung Mc 1.6 cüa Khoán 1 Diu 4. 

2.6. NhUng vn d quan trçng c.n trao di, thng tht thI co quan nêu vn 
d chü tn th chirc h9p dai  din lânh do hai co quan tri.râc khi quyt djnh theo th.m 
quyên cUa môi Co quan. 

Chirong III 

TO CHIC THIXC HIN 

Diu 5. Co ch phi hçp thiyc hin 

- Hai ben cii th hoá các ni dung trong k hoch phi hçp ti'r ngày ban hành 
Quy ch dn näm 2023; hang näm xác djnh các nhim viii c11 th d trin khai thirc 
hin; tin hãnh kim tra, dánh giá k& qua thirc hin, 3 nàm t chüc hi nghj so kt, 
5 näm t chüc hi nghj tng k&. Khi có v.n d phát sinh hai ben chü dng gp gà 
trao di kin thng nht cách giâi quyk 

- Ban Thuèrng vi Dãng u Khi và Ban Thung vi Lien doàn Lao dng tinh 
thng nht thành 1p Ban Chi do thirc hin Quy ch ph& hçp. Ban Chi do có 
trách nhim tham muu cho Ban Thithng vii Dâng u Khi và Ban Thung vi Lien 
doàn Lao dng tinh c1t th boa các hoat dng chi dao  vic tang cu?ing lãnh dao,  chi 
dao cüa cp u Dãng vâ Cong doàn cp trên di vâi hot dng cong doàn trong các 
co quan, don vj, doanh nghip trirc thuc Dâng b Khi; thuing xuyên kim tra, 
djnh kS'  so kt, thng kt, rut kinh nghim và d ra các giái pháp chi do thirc hin 
hiu qua các ni dung phi hçip. 

A A Then 6. Phan cong trach nhiçm 

1. Ban Thixing vi Dáng uST Khi trirc tip lãnh dao CC co quan chuyên 
trãch tham miu, giüp vic Dâng üy Kh&, cp üy co sO' ctâng trin khai thirc hiên 
các nOi  dung phi hçip. 
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2. Ban Thu?mg vçi Lien doàn Lao dng tinh trçrc tip chi dio các Ban tham 
muu, cong doàn cp trên trrc tip Co sâ, chi dao,  hi..thng dn cong doàn ccr sâ trong 
các co quan, don vj, doanh nghip trin khai thrc hin ni dung phM hçip. 

3. Các co quan chuyên trách tham mixu, giüp vic hai ben thong img v chirc 
näng nhim vi:1 djnh kS'  hotc dt xut, lam vic, thông tin, trao di, cung cp 
nhitng van ban, tài 1iu; thng nht ni dung tham mixu lãnh dao  hai ben chi do, 
hung dn cp üy co sé dáng, cong doàn co si thirc hin các ni dung phi hçip. 

Djnh k3 hang näm, cp u co sâ dâng báo cáo tInh hInh chi do trin khai 
thirc hin v Dáng u Khi (qua Ban t chirc cüa Dáng u Khii); các cp cong 
doàn báo cáo kt qua thirc hin v Lion doàn lao dng tinh (qua Ban T chirc-
Kim tra LiOn doán Lao dng tinh). 

Diu 7. lieu lire thi hành 

1. Quy ch nay có hiu 1irc k tir ngày k. 

2. Dãng üy Khi và LiOn doàn Lao dng tinh ph bin, quán trit các Co 

quan chuyOn trách tham muu, gilip vic hai ben, các t chüc co sâ dâng, Cong 
doàn co s&, can b, dáng viên, doàn viOn cong doàn thirc hin Quy ch nay.!. 

Noi nhân:  
-BanThi.r?mgviTU, 
- Doàn chU tjch Tong LDLD VN, (dé báo cáo) 
-BanDnvnTU, 
- Van phông TU, 
- Ban Thutmg vii DUK, 
- Ban Thumg v LDLf) tinh, 
- Cong doãn các huyn, TP, ngành TT CD tinh, 
- Các TCCSD trirc thuc DUK, 
- Luu VP, BTC DUK; VP, BTC LDLD tinh. 
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