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Quy chế 
phối hợp giữa chính quyền và công đoàn 

 
- Căn cứ văn bn tho thuận số 394/CĐ GDVN- Bộ GD & ĐT     ngày 
15/8/2005 giữa Công đoàn giáo dục Việt Nam và      Bộ GD - ĐT. 
-Căn cứ Luật Công đoàn 
- Căn cứ tình hình của Trường THPT Số I Qung Trạch 
Ban chấp hành Công đoàn và  lnh đạo  nhà trường đã bàn bạc và đi đến 
thống nhất các điểm sau trong công tác. 
I.Về mối quan hệ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn 
 1, lãnh đạo nhà trường có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin về 
đường lối chính sách của Đng ,Pháp luật của  Nhà nước về thực hiện nhiệm 
vụ năm học cho BCH Công đoàn và  toàn thể CB, GV, CNV trong đn vị. 
 2, BCHCĐ chủ động phối hợp với chính quyền động viên toàn thể 
CB, GV, CNV thực hiện tốt ,nội qui ,quy chế chuyên môn- Rèn luyện phẩm 
chất đạo đức ý thức tự học tự nghiên cứu để không ngừng nâng cao trình độ 
chuyên môn - tham gia học tập nâng cao trình độ. 
 3, Lãnh đạo nhà trường tạo điều kiện để Công đoàn tổ chức các hoạt 
động tham gia qun lý nhà trường thu hút nguồn nhân lực xây dựng nhà 
trường và cùng có trách nhiệm trong giáo dục đạo đức học sinh, thực hiện 
công bằng trong đánh giá CB, GV. 
II.Về quan hệ phối hợp thực hiện quy chế dân chủ c sở 
 1, Lãnh đạo nhà trường khi xây dựng chưng trình kế hoạch năm học 
cần có ý kiến đóng góp của BCHCĐ. Lấy ý kiến của BCHCĐ để xây dựng 
và ban hành các nội quy, quy chế  trong đn vị. 
 2, BCHCĐ có trách nhiệm cử đồng chí chủ tịch hoặc phó chủ tịch 
cùng với lãnh đạo nhà trường tham gia xây dựng chưng trình kế hoạch cũng 
như các nội quy, quy chế trong đn vị. 
 3, BCHCĐ và Lãnh đạo nhà trường phối hợp tổ chức thực hiện tốt 
quy chế dân chủ c sở .Chuẩn bị và tổ chức tốt Hội nghị cán bộ công chức 
hàng năm theo đúng qui định. 
III.Về quan hệ phối hợp trong việc tổ chức, qun lí phong trào thi đua 
 1.Lãnh đạo nhà trường  phối hợp với BCHCĐ thực hiện đổi mới công 
tác thi đua, khen  thưởng. Tổ chức và lãnh đạo các phong trào thi đua có 
hiệu qu  cùng nhau động viên đội ngủ thực hiện tốt  các cuộc vận động của 
ngành. 



 2.Lãnh đạo nhà trường sau khi thống nhất với BCHCĐ  quyết định nội 
dung hình thức, biện pháp, chế độ khen thưởng cho các phong trào thi đua. 
Phối hợp kiểm tra s kết, tổng kết các phong trào thi đua. Khi bàn đến lợi ích 
quyền lợi của nữ cán bộ giáo viên thì mời đại diện của ban nữ côngâthm gia. 
IV.Về quan hệ phối hợp để tạo điều kiện cần thiết cho hoạt động công đoàn: 
 1.Lãnh đạo nhà trường có trách nhiệm trang cấp và tạo điều kiện 
CSVC cho công đoàn  làm việc(như Phòng Công đoàn,máy vi tính). Hàng 
tháng hổ trợ thêm  một phần kinh phí   cho Công đoàn tổ chức hoạt động. 
 2.Lãnh đạo nhà trường tạo điều kiện và thanh toán công tác phí theo 
chế độ hiện hành cho các đồng chí trong BCHCĐ được công đoàn cấp trên 
triệu tập công tác. 
 3. Đồng chí chủ tịch công đoàn  được gim  6 tiết/tuần so với tiêu 
chuẩn qui định. 
 4. Lãnh đạo nhà trường  tạo điều kiện và ủng hộ BCHCĐ thực hiện 
các nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức các phong tào thi đua. 
V.Về quan hệ phối hợp trong chăm lo đời sống và bo vệ quyền lợi hợp 
pháp, chính đáng của người lao động 
 1.Lãnh đạo nhà trường  có trách nhiệm  cung cấp đầy đủ các văn bn 
về chế độ chính sách đối với cán bộ giáo viên để công đoàn tổ chức phổ biến 
đầy đủ kịp thời đến tận cán bộ giáo viên . Trong quá trình qun lý có những 
vấn đề liên qaun đến quyền và lợi ích của cán bộ giáo viên thì phi có sự  tho 
luận với BCHCĐ trước khi quyết đinh. 
 2.Lãnh đạo nhà trường tạo điều kiện để BCHCĐ thực hiện tốt chức 
năng kiểm tra, giám  sát việc thực hiện các chế độ chính sách cho cán bộ 
giáo viên và có trách nhiệm xem xét gii quyết những kiến nghị của BCHCĐ 
 3.Lãnh đạo nhà trường và  BCHCĐ  phối hợp xây dựng kế hoạch 
công tác, tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho 
cán bộ giáo viên. Tạo điều kiện để công đoàn tổ chức hoạt động dịch vụ theo 
quy định của pháp luật để tăng nguồn kinh phí nâng cao đời sống cho cán bộ 
giáo viên. Qun lý và sử dụng quỷ phúc lợi theo đúng quy định tạo điều kiện 
cho công đoàn tổ chức hoạt động văn nghệ thể thao. 
        T/M BCHCĐ 
    Hiệu trưởng                             Chủ tịch 
       
     (   Đã kí)                                                                    (   Đã kí) 
 
 Hoàng Đình Bường                                                    Trần Tiến Dũng 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


