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Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy chế này quy định những nội dung chủ yếu về quan hệ phối hợp công tác 
trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ trưởng cơ quan và 
Ban chấp hành Công đoàn Viện Khoa học và Kỹ thuật hạt nhân. 
 
Điều 2. Mục đích xây dựng Quy chế phối hợp hoạt động 
 Xây dựng Quy chế phối hợp giữa Thủ trưởng cơ quan và BCH Công đoàn là 
nhằm tạo sự nhất trí cao trong nội bộ để không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động 
của đơn vị, đồng thời phát huy tốt hơn vai trò của tổ chức công đoàn khi thực hiện 
chức năng của mình. 
 
Điều 3. Nguyên tắc phối hợp hoạt động 

1. Đảm bảo thực hiện nghiêm chỉnh quy định của Luật Viện chức, Luật lao 
động, Luật Công đoàn, Luật Thanh tra và các văn bản pháp luật khác liên quan đến 
quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của cán bộ, viên chức và người lao động 
(CBVCNLĐ). 

 
2. Quan hệ công tác giữa Thủ trưởng cơ quan và BCH Công đoàn được xác lập 

là quan hệ hợp tác, phối hợp để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi 
bên vì mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ chính trị và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, 
chính đáng của CBVCNLĐ trong Viện.   
 
 

Chương II 
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ  

 
Điều 4.  Phối hợp thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan 

1. Thủ trưởng cơ quan và BCH Công đoàn phối hợp trong chỉ đạo, xây dựng 
các biện pháp và hướng dẫn thực hiện Quy chế dân chủ cơ quan đã ban hành. 
 



 2. Thủ trưởng cơ quan mời đại diện BCH Công đoàn tham gia trực tiếp khi xây 
dựng các văn bản quản lý nội bộ liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của 
CBVCNLĐ. Thủ trưởng cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện và giải 
quyết các khiếu nại của CBVCNLĐ về các vấn đề nêu trên. BCH Công đoàn thực 
hiện chức năng giám sát quá trình thực hiện. Khi cần thiết BCH Công đoàn tổ chức 
đối thoại giữa tập thể lao động với Thủ trưởng quan để giải quyết các vấn đề liên quan 
đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của người lao động. 
 

3. Thủ trưởng cơ quan và BCH Công đoàn có trách nhiệm phối hợp chuẩn bị 
nội dung và chủ trì tổ chức Hội nghị cán bộ-viên chức hàng năm, đồng thời chỉ đạo, 
theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của Hội nghị. 
 
Điều 5.  Phối hợp  trong tổ chức các phong trào thi đua 
 1. Thủ trưởng cơ quan phối hợp với BCH Công đoàn tổ chức các phong trào 
thi đua, các cuộc vận động của ngành, đơn vị phù hợp với yêu cầu từng thời kỳ, đặc 
điểm và đối tượng vận động; đẩy mạnh và duy trì nề nếp các hoạt động thi đua, khen 
thưởng trong đơn vị, gắn hoạt động thi đua với việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị 
của Đảng, Nhà nước và của ngành. 
 

2. Sau khi thống nhất với BCH Công đoàn về tiêu chí thi đua, Thủ trưởng cơ 
quan  quyết định mục tiêu, nội dung, chế độ khen thưởng trong thi đua; đảm bảo các 
điều kiện để tổ chức thi đua như thông tin, tài liệu, nhân lực, vật tư, kinh phí và giải 
quyết kịp thời các yêu cầu phát sinh trong quá trình thực hiện; kịp thời khen thưởng 
các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc. 

 
3. BCH Công đoàn thống nhất với Thủ trưởng cơ quan đề ra các biện pháp vận 

động, tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua; tuyên truyền, phổ biến đến 
người lao động mục đích, ý nghĩa, nội dung, kế hoạch tổ chức phong trào thi đua; tổ 
chức phổ biến, học tập và nhân rộng các tấm gương điển hình tiên tiến trong quá trình 
tổ chức thi đua. 

 
4. Thủ trưởng cơ quan phối hợp cùng BCH Công đoàn kiểm tra, theo dõi quá 

trình tổ chức, thực hiện các nội dung thi đua, kịp thời điều chỉnh, sửa đổi những bất 
hợp lý phát sinh trong quá trình thực hiện; tổ chức sơ kết, tổng kết các phong trào thi 
đua. 
 
Điều 6. Phối hợp trong việc chăm lo đời sống và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, 
chính đáng của cán bộ, viên chức, người lao động.  
 1. Thủ trưởng cơ quan tạo điều kiện để BCH Công đoàn tổ chức phổ biến đầy 
đủ, kịp thời các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước và của ngành đến CBVCNLĐ 
để giám sát và thực hiện. Thủ trưởng cơ quan khi thực hiện chức năng quản lý mà có 
những nội dung liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của CBVCNLĐ cần trao đổi 
thống nhất với BCH Công đoàn trước khi triển khai. 
 



 2. Thủ trưởng cơ quan mời đại diện BCH Công đoàn tham gia là thành viên 
chính thức của các hội đồng do Thủ trưởng cơ quan quyết định thành lập để giải quyết 
những vấn đề thuộc chế độ, chính sách đối với CBVCNLĐ như: Hội đồng nâng 
lương, nâng ngạch, thi đua - khen thưởng, kỷ luật…Khi bàn về những vấn đề liên 
quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của lao động nữ thì mời đại diện của Ban nữ công 
tham gia. 

 
3. BCH Công đoàn tham gia giám sát việc sử dụng quỹ phúc lợi tập thể, phục 

vụ lợi ích người lao động. Thủ trưởng cơ quan phối hợp với BCH Công đoàn quyết 
định nội dung, mức thưởng phúc lợi. 

  
4. Thủ trưởng cơ quan phối hợp với BCH Công đoàn xây dựng các biện pháp 

phát triển dịch vụ kỹ thuật, tăng thêm nguồn thu sự nghiệp, từng bước nâng cao thu 
nhập cho CBVCNLĐ.  

 
5. Thủ trưởng cơ quan tạo điều kiện và hỗ trợ về tài chính, thời gian và phương 

tiện vật chất để công đoàn tổ chức và phát triển các hoạt động tinh thần như văn hóa, 
văn nghệ, thể dục, thể thao, tham quan, du lịch, nghỉ mát… trong cơ quan.    
 
Điều 7. Phối hợp trong việc giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của 
CBVCNLĐ 

1. BCH Công đoàn có trách hiệm phối hợp và giám sát việc thực hiện các chế 
độ, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của CBVCNLĐ trong cơ quan. Trong 
quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh cần giải quyết, BCH Công đoàn phản ánh 
kịp thời với Thủ trưởng cơ quan; Thủ trưởng cơ quan chỉ đạo các đơn vị chức năng 
hoặc trực tiếp phối hợp chặt chẽ với BCH Công đoàn xem xét, giải quyết.   

 
2. Khi có những vấn đề không nhất trí trong giải quyết chế độ, chính sách liên 

quan đến quyền và lợi ích của người lao động giữa Thủ trưởng cơ quan và BCH Công 
đoàn, Thủ trưởng cơ quan có quyền quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định của 
mình. BCH Công đoàn có quyền báo cáo lên cấp trên và bảo lưu ý kiến. 

 
3. Thủ trưởng cơ quan phối hợp với BCH Công đoàn giải quyết các khiếu nại, 

tố cáo của CBVCNLĐ dựa trên các văn bản pháp luật của Nhà nước. 
 

Điều 8. Phối hợp đảm bảo các điều kiện cần thiết cho hoạt động công đoàn 
1. Thủ trưởng cơ quan xem xét hỗ trợ kinh phí cho hoạt động công đoàn trên 

cơ sở kế hoạch thu-chi hàng năm của BCH Công đoàn. BCH Công đoàn có trách 
nhiệm báo cáo kết quả thu chi với Thủ trưởng cơ quan cuối mỗi năm tài chính. 

 
2. Thủ trưởng cơ quan tạo điều kiện thuận lợi về bố trí nhân lực, thời gian và 

phương tiện cho các hoạt động công đoàn khi cần thiết. 
 
3. Khi điều động, thuyên chuyển công tác, cho thôi việc đối với các ủy viên 

BCH, tổ trưởng công đoàn, Thủ trưởng cơ quan cần trao đổi, thỏa thuận với BCH 



Công đoàn, nếu là Chủ tịch công đoàn thì trao đổi thỏa thuận với Thường vụ BCH 
Công đoàn Viện NLNTVN. 

 
Điều 9. Chế độ làm việc 
 1. Chủ tịch công đoàn hoặc đại diện BCH Công đoàn được mời tham dự các 
buổi họp giao ban mở rộng định kỳ hàng tháng, hội nghị sơ kết, tổng kết hàng năm, 
các kỳ họp phổ biến những công tác lớn của ngành, của Viện hoặc xem xét giải quyết 
các vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích  của CBVCNLĐ do Thủ trưởng 
cơ quan chủ trì. 
 
 2. Thủ trưởng cơ quan được mời tham dự các hội nghị sơ kết, tổng kết của 
BCH Công đoàn để góp ý cho hoạt động của công đoàn và nghe kiến nghị của công 
đoàn viên đối với công tác của Viện. 
 
 3. Định kỳ hàng năm (hoặc khi cần thiết) Thủ trưởng cơ quan và BCH Công 
đoàn tổ chức họp liên tịch nhằm kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện Quy chế phối hợp 
và trao đổi những vấn đề cần giải quyết trong mối quan hệ công tác giữa hai bên. 

 
 

Chương III 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 
Điều  10. Tổ chức thực hiện 

1. Thủ trưởng cơ quan và BCH Công đoàn có trách nhiệm phổ biến Quy chế 
này đến toàn thể CBVCNLĐ trong cơ quan và phối hợp cùng nhau triển khai thực 
hiện. 

 
2. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2014.   .  
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị liên quan 

phản ánh về Viện (qua Phòng Hành chính- Tổ chức) hoặc BCH Công đoàn để hai bên 
phối hợp xem xét, sửa đổi.   
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