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QUI CHẾ 

Phối hợp công tác giữa Hiệu trưởng và Ban Chấp hành Công đoàn 

 

Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ 

thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 

15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 12/TT/LT, ngày 8 tháng 5 năm 1992 của Bộ 

GD&ĐT và Công đoàn GDVN qui định về mối quan hệ phối hợp công tác giữa 

các cấp chính quyền và công đoàn trong ngành GD&ĐT; 

Căn cứ Quyết định số 481/QĐ-SGDĐT ngày 31/3/2014 ban hành Quy chế 

phối hợp công tác giữa Sở GD&ĐT và công đoàn trong Ngành Giáo dục và Đào 

tạo Quảng Bình; 

Hiệu trưởng và Ban Chấp hành CĐCS Trường THCS&THPT Trung Hóa 

thống nhất Qui chế phối hợp công tác như sau: 

 

Phần I 

 TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA HIỆU TRƯỞNG  

VÀ BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN SỞ 

 

A. Trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn  

Điều 1. Phối hợp trách nhiệm trong xây dựng kế hoạch 

1. Hiệu Trưởng và BCH CĐCS chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động của 

nhà trường và Công đoàn  trên nguyên tắc độc lập nhưng bảo đảm tính phối hợp, 

thống nhất.  

2. Trên cơ sở kế hoạch năm học của nhà trường, Hiệu trưởng và BCHCĐ 

trường hướng dẫn các tổ tổ chức Hội nghị Viên chức và người lao động cấp tổ để 

thảo luận về phương hướng, kế hoạch nhiệm vụ năm học và các chỉ tiêu phấn đấu 

của nhà trường, đề xuất, kiến nghị các biện pháp thực hiện, đăng ký thi đua và 

xây dựng các chỉ tiêu phấn đấu của tổ, BCHCĐCS tập hợp ý kiến và cùng Lãnh 

đạo trường nghiên cứu để thống nhất chỉ tiêu.  

Điều 2. Phối hợp trách nhiệm trong thực hiện qui chế chuyên môn  

1. Định kỳ, hàng tháng Hiệu trưởng và BCHCĐ trường báo kế hoạch công 

tác cho cấp uỷ, chi bộ trong cuộc họp chi bộ thường kỳ (bằng văn bản). Trên cơ 

sở đó, hai bên cùng phối hợp triển khai và vận động viên chức và người lao động 

thực hiện tốt kế hoạch công tác của nhà trường và công đoàn đã được Cấp uỷ và 

Chi bộ nhà trường thông qua. 
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2. BCHCĐ trường vận động, đôn đốc, nhắc nhở đoàn viên tham gia thực 

hiện tốt qui chế chuyên môn và nội qui, qui định của nhà trường.  

3. BCHCĐ chỉ đạo Ban Thanh tra nhân dân (TTrND) xây dựng kế hoạch 

để phối hợp với nhà trường trong việc theo dõi, thanh tra, giám sát việc thực hiện 

Qui chế chuyên môn; Qui chế thi, kiểm tra do nhà trường tổ chức và các nội qui 

nề nếp của cơ quan và của các tổ chức đoàn thể trong trường.   

B. Trách nhiệm về thực hiện qui chế dân chủ 

Điều 3. Phối hợp trách nhiệm trong tổ chức Hội nghị VC và người lao 

động 

1. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm chính về nội dung, tổ chức Hội nghị cán 

bộ công chức vào đầu năm học. BCHCĐ trường có trách nhiệm phối hợp với BGH 

nhà trường chỉ đạo, theo dõi Hội nghị Hội nghị VC và người lao động cấp tổ, lắng 

nghe và tổng hợp các ý kiến đóng góp chuyển cho Lãnh đạo nhà trường nghiên 

cứu giải đáp trươc hoặc tại Hội nghị VC và người lao động toàn trường. Sau Hội 

nghị VC và người lao động, BGH phối hợp cùng BCHCĐ trường tổ chức triển 

khai và đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị đã đề ra.  

2. Hiệu trưởng có trách nhiệm công khai cho VC và người lao động biết 

những vấn đề luật định: Những vấn đề liên quan tới lương bổng, phụ cấp, đề bạt, 

cử tuyển đi học, nhận xét công chức, quỹ lương khoán, khen thưởng, phân công,… 

BCHCĐ chỉ đạo Ban TTrND có nhiệm vụ giám sát việc thực hiện Nghị quyết Hội 

nghị VC và người lao động và qui chế dân chủ trong nhà trường.  

3. Theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình hàng tháng Hiệu 

trưởng và BCHCĐ trường cụ thể hoá Nghị quyết Hội nghị VC và người lao động 

thành kế hoạch, nhiệm vụ của mình và phối hợp cùng nhau quản lý, chỉ đạo và 

động viên CB,GV,NV, tổ chức thực hiên tốt kế hoạch nhiệm vụ đã đề ra.  

Điều 4. Phối hợp trách nhiệm trong giải quyết khiếu kiện 

1. Trường hợp có khiếu kiện, liên quan đến VC và người lao động trong 

trường thì Hiệu trưởng phối hợp cùng BCHCĐ trường chỉ đạo và giao cho Ban 

TTrND tìm hiểu sự thật và đề xuất biện pháp giải quyết sự việc. (trừ trường hợp 

Hiệu trưởng bị khiếu kiện).  

2. BCH CĐCS có nhiệm vụ  phối hợp với Hiệu trưởng kiểm tra, theo dõi, 

đôn đốc Ban Thanh tra nhân dân điều tra, tìm hiểu đúng thực tế sự việc và đề xuất 

các biện pháp giải quyết, xử lý theo luật định.  

3. BGH và BCH CĐ trường có trách nhiệm tạo điều kiện cho VC và người 

lao động phát huy quyền làm chủ của mình trong việc đóng góp xây dựng nhà 

trường. BCH lắng nghe và tập họp ý kiến góp ý chuyển cho Hiệu trưởng nhà 

trường chỉ đạo các bộ phận liên quan nghiên cứu giải quyết và trả lời trực tiếp 

hoặc gián tiếp cho các đương sự liên quan. Khi có vấn đề liên quan đến uy tín, 

quyền lợi của CĐV thì Hiệu trưởng chủ động phối hợp với BCHCĐ cùng nhau 

xem xét giải quyết. Nếu vấn đề có liên quan đến nữ CĐV thì để nghị đại diện Ban 

nữ công cùng tham gia giải quyết.  
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C. Trách nhiệm về tổ chức phong trào và quản lý phong trào thi đua 

Điều 5. Phối hợp trách nhiệm về tổ chức phong trào thi đua “Hai tốt” 

1. Hiệu trưởng là Trưởng Ban thi đua nhà trường có trách nhiệm phối hợp 

cùng BCHCĐ xây dựng kế hoạch, nội dung, tiêu chuẩn thi đua; tổ chức phát động 

phong trào thi đua, chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào, xét duyệt và quyết 

định công nhận các danh hiệu thi đua theo luật định. Chủ tịch CĐCS là Thường 

trực Ban Thi đua khối VC và người lao động có trách nhiệm tổ chức, vận động 

VC và người lao động đăng kí các danh hiệu thi đua và phối hợp cùng Hiệu trưởng 

tổ chức triển khai, theo dõi, đôn đốc VC và người lao động thực hiện nhiệm vụ, 

sơ tổng kết các phong trào và bình xét kết quả thi đua.  

2. Hiệu trưởng và BCHCĐ trường phối hợp xây dựng tiêu chuẩn các danh 

hiệu thi đua  thật cụ thể để việc theo dõi, đánh giá và xét duyệt thi đua thực sự 

khoa học, công bằng và khách quan; thực hiện các báo cáo và lưu trữ hồ sơ thi 

đua của khối VC và người lao động và nhà trường.  

Điều 6. Trách nhiệm phối hợp trong nhân điển hình 

1. Qua các phong trào thi đua, Hiệu trưởng và BCHCĐ trường phát hiện 

những cá nhân và tập thể tiêu biểu để kịp thời tuyên dương nhân rộng điển hình 

tiên tiến.  

2. Hiệu trưởng và BCHCĐ phối hợp phát động và tổ chức thực hiện tốt các 

phong trào thi đua; phong trào NCKH, viết SKKN, làm ĐDDH; thúc đẩy phong 

trào tự học, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội 

ngũ nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới GD&ĐT.  

 D. Trách nhiệm về kiểm tra, giám sát và bảo vệ quyền và lợi ích hợp 

pháp chính đáng và chăm lo đời sống cho người lao động 

Điều 7. Phối hợp trách nhiệm trong việc chăm lo đời sống vật chất 

1. Hiệu trưởng chỉ đạo các bộ phận liên quan thực hiện đầy đủ, kịp thời  

mọi chế độ chính sách cho VC và người lao động theo đúng các văn bản qui định 

của nhà nước. BCHCĐ chỉ đạo Ban TTrND theo dõi, giám sát việc thực hiện các 

quyền và lợi ích hợp pháp của VC và người lao động theo đúng qui định hiện 

hành. Khi phát hiện có dấu hiêu vi phạm BCHCĐ trường đề nghị và phối hợp với 

Hiệu trưởng chỉ đạo Ban Thanh tra nhân dân tổ chức kiểm tra, kết luận và xử lý 

kịp thời, đúng mức các cá nhân sai phạm.   

2. Trên cơ sở phẩm chất, năng lực, sở trường của từng VC và người lao 

động; yêu cầu nhiệm vụ và điều kiện hoàn cảnh cụ thể của nhà trường, Hiệu trưởng 

có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho mọi thành viên một cách khoa học, hợp 

lý và tham khảo ý kiến của các đồng chí trong Chi uỷ, BGH và BCHCĐ trường 

để tạo sự đồng thuận và thống nhất cao trong lãnh đạo trước khi công bố chính 

thức.  

Điều 8. Phối hợp trách nhiệm trong chăm sóc đời sống tinh thần 
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1. Hiệu Trưởng cần tạo điều kiện, tổ chức để VC và người lao động tham 

gia các hoạt động TDTT, văn nghệ, giao lưu, tham quan học tập. 

2. BCH CĐ trường chỉ đạo Ban VHVN-TT và Ban Tài chính Công đoàn 

vận động, đôn đốc công đoàn viên tập dượt, rèn luyện các hoạt động văn hoá, văn 

nghệ, TDTT; phát động gây quỹ… và phối hợp cùng BGH Nhà trường tổ chức 

tham quan, giao lưu học tập cho VC và người lao động định kỳ ít nhất 01 năm/ 

lần. 

3. Hiệu trưởng và Chủ tịch CĐCS phối hợp tranh thủ các lực lượng trong 

và ngoài nhà trường hỗ trợ chăm sóc đời sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ 

VC và người lao động truờng. 

E. Trách nhiệm về xây dựng bộ máy tổ chức 

Điều 9. Phối hợp trách nhiệm trong xây dựng tổ chức bộ máy 

1. Hiệu trưởng và BCH CĐCS cần phối hợp tham mưu cho Cấp uỷ, chi bộ 

trong việc qui hoạch, tạo nguồn cán bộ chủ chốt cho các vị trí công tác của nhà 

trường và tổ chức Công đoàn để tránh sự chồng chéo, bị động và hụt hẫng trong 

công tác cán bộ. 

2. Khi cử VC và người lao động là công đoàn viên đi hội họp, tập huấn về 

nghiệp vụ CĐ… Chủ tịch công đoàn phải báo cho Hiệu trưởng biết trước để chỉ 

đạo sắp xếp công việc, và phân công thay thế nhằm tránh sự đình trệ, ách tắc ảnh 

hưởng đến công việc chung của nhà trường. 

F. Trách nhiệm trong việc đảm bảo điều kiện, phương tiện cần thiết 

cho hoạt động Công đoàn 

Điều 10. Hỗ trợ tài chính và cơ sở vật chất cho hoạt động Công đoàn 

Dựa vào điều kiện tình hình CSVC nhà trường và nhu cầu công việc thực 

tế, Hiệu trưởng sắp xếp, bố trí tạo điều kiện về phương tiện vật chất cần thiết để 

BCHCĐ thực hiện tốt nhiệm vụ chung. Các thành viên trong BCHCĐ và VC và 

người lao động được Công đoàn cử đi công tác theo giấy triệu tập của công đoàn 

cấp trên được nhà trường thanh toán công tác phí theo qui chế chi tiêu nội bộ của 

nhà trường và các chế độ hiện hành. 

 

PHẦN II: LỀ LỐI LÀM VIỆC 

Điều 11. Quan hệ và phương thức hoạt động 

1. Theo định kỳ đầu năm, giữa năm và cuối mỗi năm học hoặc khi có công 

việc quan trọng, đột xuất, Hiệu trưởng triệu tập họp Liên tịch để thông qua kế 

hoạch, nhiệm vụ, biện pháp và chỉ tiêu công tác, sơ kết, tổng kết công tác… 

2. Hàng tháng BCHCĐ họp định kỳ. Khi có những công việc quan trọng, 

cần thiết BCHCĐ có thể mời Hiệu trưởng dự họp để thống nhất ý kiến và có kế 

hoạch chỉ đạo phối hợp hiệu quả, kịp thời. Những vấn đề phát sinh đột xuất, Hiệu 

trưởng và BCH CĐ chủ động trao đổi, thống nhất và phối hợp kịp thời. 
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3. BCHCĐ chỉ đạo Ban TTrND giúp Hiệu trưởng và BCHCĐ trường theo 

dõi giám sát việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị VC và người lao động và kế 

hoạch hoạt động hàng tuần, hàng tháng, của nhà trường và Công đoàn đảm bảo 

thực hiện kịp thời, đầy  đủ, hiệu quả các kế hoạch nhiệm vụ mà Nhà trường và 

Công đoàn đã đề ra. 

 4. Quan hệ công tác giữa Hiệu trưởng và BCHCĐ là quan hệ phối hợp nhằm 

mục đích chung là tổ chức thực hiện thắng lợi mọi kế hoạch công tác và nhiệm vụ 

chính trị của nhà trường. Khi có những vấn đề mà 2 bên chưa thống nhất thì Hiệu 

trưởng và BCHCĐ báo cáo (bằng văn bản) xin ý kiến của Giám đốc Sở và Công 

đoàn ngành để có ý kiến chỉ đạo giải quyết. Trong khi chờ ý kiến chỉ đạo của cấp 

trên, thì vẫn phải thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Hiệu trưởng và Hiệu trưởng 

sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về quyết định của mình. 

 

PHẦN IV: QUI ĐỊNH THỰC HIỆN 

 

Điều 12. Điều khoản thi hành    

Hiệu trưởng và Chủ tịch CĐCS có trách nhiệm tổ chức, thực hiện nghiêm 

túc qui chế này. 

Sau mỗi học kì, Hiệu trưởng và Chủ tịch CĐCS phải kiểm điểm việc thực 

hiện các nội dung ghi trong qui chế này để rút kinh nghiệm và kịp thời sửa đổi, 

bổ sung cho phù hợp với tình hình mới. 

Qui chế này được thông qua tại Hội nghị VC và người lao động năm học 

2021 - 2022, ngày    tháng 10 năm 2021 và có hiệu lực kể từ ngày ký./.          

     

  

        TM. BCH CÔNG ĐOÀN                                HIỆU TRƯỞNG 

                 CHỦ TỊCH                                         

        

  

 

               Đinh Văn Phượng                                   Hoàng Văn Hải 
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