
 

 
 

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM 

  CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM 
 
 

                   Số: 198 /CĐN-CSPL 
V/v: Thực hiện dân chủ cơ sở trong hoạt động 

của cơ quan, đơn vị, trường học 

năm học 2018-2019 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
           

 

              Hà Nội, ngày  29 tháng 8 năm 2018 

Kính gửi: 

 

 

- Công đoàn các đại học Quốc gia, đại học vùng; 

- Công đoàn Cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- Công đoàn các trường đại học, cao đẳng sư phạm và đơn vị trực thuộc. 
 

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam khóa XV, Chương 

trình công tác năm học 2018-2019, Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam đề 

nghị Công đoàn các đại học Quốc gia, đại học vùng; Công đoàn Cơ quan Bộ Giáo dục 

và Đào tạo; Công đoàn các trường đại học, cao đẳng sư phạm và đơn vị trực thuộc 

Công đoàn Giáo dục Việt Nam (sau đây gọi chung là công đoàn các đơn vị) triển khai, 

xây dựng kế hoạch thực hiện dân chủ cơ sở trong hoạt động của đơn vị năm học 2018-

2019, trong đó tập trung một số vấn đề sau đây:  

 1. Tiếp tục phổ biến, tuyên truyền và quán triệt Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 

09/01/2015 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; Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 

13/01/2016 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 

04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 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; Nghị định 

60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 điều 63 của 

Bộ luật Lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; Chương trình 

công tác toàn khóa của Công đoàn Giáo dục Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023 về việc 

“nâng cao hiệu quả việc thực hiện dân chủ cơ sở trong các cơ quan, đơn vị, trường 

học”. 

Tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, nhà giáo, người lao động (CBNGNLĐ) 

về việc thực hiện dân chủ cơ sở; chủ động nghiên cứu, cụ thể hóa các chủ trương của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện dân chủ cơ sở; đổi mới hình thức tuyên 

truyền, phổ biến pháp luật về thực hiện dân chủ cơ sở tới CBNGNLĐ; lồng ghép việc 

thực hiện dân chủ cơ sở với các cuộc vận động, các chương trình hành động lớn tại đơn 

vị để nâng cao hiệu quả việc thực hiện dân chủ ở cơ sở.  

2. Đề xuất với người đứng đầu đơn vị thành lập Ban chỉ đạo xây dựng, kiện toàn 

và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Đối với các đơn vị chưa xây dựng Quy chế dân 



 

chủ ở cơ sở, công đoàn các đơn vị chủ động nghiên cứu, kịp thời tham mưu với cấp ủy 

Đảng và người đứng đầu cơ quan đơn vị ban hành quy chế thực hiện dân chủ trong các 

lĩnh vực hoạt động cụ thể của đơn vị, nhất là các lĩnh vực có liên quan trực tiếp đến 

quyền và lợi ích của CBNGNLĐ; Đối với các đơn vị đã ban hành Quy chế dân chủ ở 

cơ sở, công đoàn các đơn vị thường xuyên rà soát, nghiên cứu, kịp thời xây dựng, sửa 

đổi, bổ sung quy chế thực hiện dân chủ theo khuôn khổ pháp luật và phù hợp với đặc 

điểm, tình hình hoạt động của đơn vị. Đảm bảo 100% các đơn vị có Quy chế dân chủ ở 

cơ sở. 

3. Triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả các hình thức dân chủ cơ sở, đặc 

biệt là việc tổ chức hội nghị CBCCVC, hội nghị NLĐ (theo quy định tại Công văn số 

204/CĐN-CSPL ngày 22/8/2016 của Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam 

về việc Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động 

của cơ quan, đơn vị); tổ chức đối thoại tối thiểu 1 lần/1 năm học để tạo điều kiện cho 

CBNGNLĐ được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định và giám sát những vấn 

đề có liên quan đến quyền, lợi ích và nghĩa vụ của mình, qua đó góp phần xây dựng 

khối đoàn kết nội bộ, công bằng, công khai, minh bạch trong mọi hoạt động của đơn 

vị. Việc tổ chức đối thoại cần chuẩn bị kỹ lưỡng về nội dung, phương pháp, đúng chức 

năng, quyền hạn của tổ chức công đoàn đảm bảo mục tiêu đề ra. 

4. Đề xuất với người đứng đầu đơn vị thực hiện công khai đầy đủ những hoạt 

động của đơn vị cho CBNGNLĐ biết theo quy định của pháp luật; bố trí nơi tiếp 

CBNGNLĐ và tổ chức hòm thư góp ý; hàng tuần mở hòm thư góp ý, nghiên cứu và đề 

xuất giải quyết các ý kiến góp ý được gửi đến, báo cáo người đứng đầu đơn vị để đề ra 

những biện pháp hợp lý nhằm tiếp thu và giải quyết các ý kiến góp ý kịp thời.  

5. Nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể và Ban Thanh tra 

nhân dân. Kiện toàn tổ chức và chỉ đạo Ban Thanh tra nhân dân hoạt động hiệu quả 

đảm bảo thực hiện tốt, đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo yêu cầu; có kế hoạch hoạt 

động cụ thể, phù hợp để phát huy tối đa vai trò đại diện cho quyền lợi của CBNGNLĐ, 

tạo không khí dân chủ, cởi mở, đoàn kết trong nội bộ, đẩy mạnh các phong trào thi đua 

phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác của đơn vị.  

6.Tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện dân chủ ở từng bộ 

phận trong đơn vị. Chủ động nắm tình hình, phát hiện vấn đề, vi phạm trong thực hiện 

dân chủ cơ sở tại nơi làm việc. Đối với những tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm cần 

phải xử lý kịp thời, nghiêm túc theo quy định, trong trường hợp phức tạp cần có báo 

cáo về công đoàn cấp trên. Đồng thời, giới thiệu những tập thể, cá nhân làm tốt trong 

thực hiện dân chủ cơ sở để tuyên dương khen thưởng trong dịp sơ kết, tổng kết các 

chương trình công tác trọng tâm nhiệm kỳ 2018-2023 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam. 

 



 

 

Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam đề nghị Công đoàn các đơn vị 

triển khai thực hiện đúng nội dung, yêu cầu và báo cáo kết quả thực hiện dân chủ cơ 

sở; tổ chức Hội nghị CBCCVC, Hội nghị NLĐ năm học 2018-2019 (theo mẫu báo cáo 

đính kèm) gửi về Công đoàn Giáo dục Việt Nam (qua Ban Chính sách - Pháp luật) - 

Số 02 Trịnh Hoài Đức, Hà Nội; Email: chinhsachphapluat@congdoangdvn.org.vn;  

trang lãnh đạo website CĐGD Việt Nam: chinhsachphapluat trước ngày 25/01/2019.  

 

 
Nơi nhận: 
- Như trên (để thực hiện); 

- Tổng LĐLĐ Việt Nam (để báo cáo); 

- CĐGD tỉnh, thành phố (để tham khảo) 

- Lưu: VP, CSPL. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

CHỦ TỊCH 

 

Đã ký 

 

Vũ Minh Đức 
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Mẫu báo cáo  

Về việc thực hiện dân chủ cơ sở tại các đơn vị trong ngành giáo dục 

       CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

CÔNG ĐOÀN ..........................                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                     Số:         /                                        ............., ngày        tháng       năm  

BÁO CÁO 

Về việc thực hiện dân chủ cơ sở năm học ............... 
 

I. Đặc điểm tình hình chung của đơn vị 

II. Kết quả thực hiện dân chủ ở cơ sở năm học …………… 

1. Công tác tổ chức, triển khai 

- Công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật liên quan đến việc thực 

hiện dân chủ ở cơ sở. 

- Công tác triển khai chương trình công tác toàn khóa của Công đoàn Giáo dục Việt 

Nam nhiệm kỳ 2018-2023 về việc “nâng cao hiệu quả việc thực hiện dân chủ cơ sở trong 

các cơ quan, đơn vị, trường học”. 

- Công tác phối hợp với người đứng đầu đơn vị thực hiện dân chủ ở cơ sở tại đơn vị. 

2. Kết quả thực hiện  

2.1. Thực hiện dân chủ trong quản lý và điều hành hoạt động của đơn vị 

 - Các nội dung dân chủ trong quản lý và điều hành đơn vị. 

 - Trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị. 

2.2. Triển khai thực hiện các hội nghị hàng năm: Hội nghị CBCCVC, hội nghị 

NLĐ, hội nghị đối thoại, hội nghị sơ kết, tổng kết và các chế độ hội họp theo quy định 

(báo cáo kèm theo trích biên bản hội nghị CBCCVC, hội nghị NLĐ, hội nghị đối thoại của 

đơn vị; nêu rõ phương pháp tiến hành và những điểm mới trong tổ chức từng loại hình, 

vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện). 

2.3. Thực hiện việc lấy ý kiến góp ý của CBNGNLĐ 

- Các nội dung được tổ chức lấy ý kiến góp ý. 

- Hình thức góp ý. 

2.4. Trách nhiệm của CBNGNLĐ trong việc thực hiện dân chủ ở cơ sở 

- Các nội dung CBNGNLĐ đã làm được? chưa làm được? 

2.5. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

- Số lượt tiếp công dân? Số đơn thư giải quyết khiếu nại, tố cáo? 

- Số đơn thư giải quyết khiếu nại, tố cáo đã được giải quyết? chưa được giải quyết 

và nêu rõ lý do? 



 

3. Vai trò của công đoàn và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân trong việc thực 

hiện dân chủ ở cơ sở 

3.1. Vai trò của công đoàn 

- Các nội dung công đoàn chủ trì - Kết quả cụ thể? 

- Các nội dung công đoàn phối hợp với người đứng đầu đơn vị - Kết quả cụ thể? 

3.2. Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân: 

- Đã có Ban Thanh tra nhân dân? Ban TTND có quy chế hoạt động không? 

- Chưa có Ban Thanh tra nhân dân? Nguyên nhân? 

- Các nội dung Ban Thanh tra nhân dân đã thực hiện? Kết quả?  

4. Tồn tại, nguyên nhân và đề xuất giải pháp 

4.1. Tồn tại, hạn chế 

4.2. Nguyên nhân 

4.3. Giải pháp trong thời gian tới 

        5. Kiến nghị, đề xuất 

 

Nơi nhận: 

TM. BAN CHẤP HÀNH 

CHỦ TỊCH 

(Ký, đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dành cho CĐCS 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN DÂN CHỦ CƠ SỞ NĂM HỌC ……………….. 

T

T 

Nội dung Đơn vị 

tính 

Năm 

trước 

liền kề 

Năm  

báo 

cáo 

Tỷ lệ % 

tăng (+) 

giảm (-) 

1 Tuyên truyền, tập huấn, học tập quán triệt việc thực 

hiện dân chủ cơ sở 

 

 - Số cuộc tuyên truyền, tập huấn, học tập quán triệt cuộc    

 - Số người tham dự người    

2 Ban hành quy chế, quy định thực hiện dân chủ cơ sở  

 - Quy chế dân chủ cơ sở trong hoạt động cơ quan, đơn 

vị 

quy chế    

 - Quy chế phối hợp công tác giữa công đoàn với chuyên 

môn đồng cấp 

quy chế    

3 Tổ chức Hội nghị CBCCVC, Hội nghị NLĐ  

 - Đã tổ chức Hội nghị CBCCVC  lần    

 - Đã tổ chức Hội nghị NLĐ lần    

 - Tổ chức đối thoại lần    

4 Tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân  

 - Thành lập Ban Thanh tra nhân dân ban    

 - Tập huấn nghiệp vụ cho Ban Thanh tra nhân dân lần    

5 Giám sát giải quyết đơn thư khiếu nại của 

CBNGNLĐ 

 

 - Số đơn, thư khiếu nại phát sinh trong cơ quan, đơn vị  đơn    

 - Số đơn thư đã giải quyết đơn    

 - Số đơn thư chuyển cơ quan khác giải quyết đơn    

6 Số vụ việc xác minh của Ban TTND cuộc    

 

NGƯỜI LẬP BIỂU TM. BAN CHẤP HÀNH 

 

 

 



 

Dành cho CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN DÂN CHỦ CƠ SỞ NĂM HỌC …………… 

Tổng số CĐCS trực thuộc: ………… 

T

T 

Nội dung Đơn vị 

tính 

Năm 

trước 

liền kề 

Năm  

báo 

cáo 

Tỷ lệ % 

tăng (+) 

giảm (-) 

1 Tuyên truyền, tập huấn, học tập quán triệt việc thực 

hiện dân chủ cơ sở 

 

 - Số đơn vị đã tổ chức tuyên truyền, tập huấn, học tập 

quán triệt 

đơn vị    

 - Số cuộc tuyên truyền, tập huấn, học tập quán triệt cuộc    

 - Số người tham dự người    

2 Xây dựng quy chế, quy định thực hiện dân chủ cơ sở  

 - Tổng số cơ quan, đơn vị xây dựng và thực hiện quy chế 

dân chủ, trong đó: 

đơn vị    

 + Đã ban hành quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan, 

đơn vị 

đơn vị    

 + Đã ban hành quy chế phối hợp công tác giữa công đoàn 

với chuyên môn đồng cấp 

đơn vị    

3 Tổ chức Hội nghị CBCCVC, Hội nghị NLĐ  

 - Số cơ quan, đơn vị đã tổ chức Hội nghị CBCCVC  đơn vị    

 - Số cơ quan, đơn vị đã tổ chức Hội nghị NLĐ đơn vị    

 - Số cơ quan, đơn vị đã tổ chức đối thoại đơn vị    

4 Tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân  

 - Số cơ quan, đơn vị đã thành lập Ban Thanh tra nhân dân đơn vị    

 - Số CĐCS đã tập huấn nghiệp vụ cho Ban Thanh tra nhân 

dân 

đơn vị    

5 Giám sát giải quyết đơn thư khiếu nại của CBNGNLĐ  

 - Số đơn, thư khiếu nại phát sinh trong các cơ quan, đơn 

vị  

đơn    

 - Số đơn thư đã giải quyết đơn    

 - Số đơn thư chuyển cơ quan khác giải quyết đơn    

6 Số vụ việc xác minh của Ban TTND cuộc    

NGƯỜI LẬP BIỂU TM. BAN CHẤP HÀNH 

 


