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HƯỚNG DẪN
CÔNG ĐOÀN THAM GIA XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN
CHỦ Ở CƠ SỞ TẠI NƠI LÀM VIỆC
Căn cứ Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) Về việc xây
dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở;
Căn cứ Bộ Luật lao động 2012, Luật Công đoàn 2012, Luật Thanh tra 2010 và Điều lệ
Công đoàn Việt Nam khóa XI;
Căn cứ Nghị định số 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 (NĐ60/CP);
Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn các cấp Công đoàn tham
gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc như sau:
Phần 1.
CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ THAM GIA XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN
CHỦ Ở CƠ SỞ TẠI NƠI LÀM VIỆC
MỤC 1. CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ THAM GIA XÂY DỰNG QUY CHẾ DÂN CHỦ
I. Đối với doanh nghiệp chưa xây dựng quy chế dân chủ
Những doanh nghiệp1 chưa xây dựng quy chế dân chủ, công đoàn cơ sở tham gia vào
quá trình xây dựng quy chế dân chủ theo trình tự và nội dung như sau:
1. Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ.
- Ban chấp hành công đoàn cơ sở đề nghị người sử dụng lao động thành lập Ban chỉ đạo
thực hiện quy chế dân chủ tại doanh nghiệp (sau đây gọi là Ban chỉ đạo); thống nhất
thành phần và số lượng thành viên mỗi bên tham gia Ban chỉ đạo; cử đại diện Ban chấp
hành công đoàn cơ sở tham gia thành viên Ban chỉ đạo.
- Đề xuất với Ban chỉ đạo thành lập Tổ biên tập để giúp Ban Chỉ đạo xây dựng quy chế
dân chủ tại doanh nghiệp.
- Đối với các doanh nghiệp có quy mô nhỏ, không nhất thiết thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ
biên tập, có thể thành lập Tổ xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ tại doanh nghiệp.
- Ban chấp hành công đoàn cơ sở lựa chọn, giới thiệu người có trình độ, năng lực đại diện
cho công đoàn tham gia Tổ biên tập quy chế dân chủ. Thành viên đại diện cho công đoàn
cơ sở tham gia Tổ biên tập phải thường xuyên trao đổi, xin ý kiến của Ban chấp hành
công đoàn cơ sở trong quá trình tham gia xây dựng quy chế dân chủ tại doanh nghiệp.

2. Tham gia xây dựng nội dung quy chế dân chủ tại doanh nghiệp
Trong quá trình tham gia xây dựng quy chế dân chủ, công đoàn cơ sở chủ động đề xuất
đưa vào quy chế dân chủ những nội dung đảm bảo quyền của người lao động được biết,
được bàn, được tham gia và kiểm tra giám sát, cụ thể là:
2.1. Đảm bảo quyền người lao động được biết
Những nội dung người sử dụng lao động phải công khai cho người lao động biết quy định
tại Điều 6 NĐ60/CP. Ngoài ra, tùy đặc thù của từng doanh nghiệp, công đoàn cơ sở đề
nghị với người sử dụng lao động quy định thêm những nội dung cần công khai khác liên
quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động để người lao động biết, như: công khai
đơn giá tiền lương trên một sản phẩm; tiền chuyên cần; tiền hỗ trợ đi lại, tiền người lao
động đóng góp lập quỹ trợ giúp khó khăn (nếu có) v.v...
Để đảm bảo nhiều người lao động được biết các nội dung công khai, công đoàn cơ sở cần
đề xuất đưa vào quy chế các hình thức công khai sao cho phù hợp với điều kiện và đặc
điểm sản xuất kinh doanh của từng doanh nghiệp.
2.2. Đảm bảo quyền người lao động được tham gia ý kiến
Những nội dung người sử dụng lao động phải lấy ý kiến tham gia của ng ười lao động quy
định tại Điều 7 NĐ60/CP. Căn cứ vào thực tiễn của doanh nghiệp, công đoàn cơ sở đề
xuất và thỏa thuận với người sử dụng lao động đưa thêm những nội dung khác liên quan
đến quyền, nghĩa vụ của người lao động cần lấy ý kiến tham gia.
Để việc lấy ý kiến người lao động có hiệu quả, chất lượng và tránh hình thức, công đoàn
cơ sở cần đề xuất các hình thức lấy ý kiến sao cho thuận tiện, dễ thực hiện.
2.3. Quyền quyết định của người lao động
Nội dung quyền quyết định của người lao động quy định tại Điều 8 NĐ60/CP. Ngoài ra,
công đoàn cơ sở cần đề xuất bổ sung thêm các nội dung khác mà doanh nghiệp cần trưng
cầu ý kiến người lao động trước khi quyết định thực hiện, trong đó cần có quy định hình
thức phù hợp và thuận lợi cho người lao động thực hiện quyền quyết định và thể hiện
được chính kiến của họ.
2.4. Quyền kiểm tra, giám sát của người lao động
Nội dung người lao động được kiểm tra, giám sát quy định tại Điều 9 NĐ60/CP, trong đó
có quy định người lao động được giám sát các nội dung khác theo quy định của pháp
luật. Do đó công đoàn cần đề xuất với người sử dụng lao động, bổ sung thêm một số nội
dung người lao động được quyền kiểm tra, giám sát, như: Về thanh toán tiền lương hàng
tháng cho người lao động, trang bị bảo hộ lao động, biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh
lao động, bảo vệ môi trường; thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước, v.v...
Người lao động được quyền kiểm tra, giám sát thực hiện các nội dung thống nhất tại các
cuộc đối thoại tại doanh nghiệp; thực hiện nghị quyết Hội nghị người lao động; việc giải
quyết các kiến nghị của người lao động và thực hiện các cam kết của người sử dụng lao
động và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở tại Hội nghị người lao động.
3. Tổ chức lấy ý kiến người lao động tham gia vào dự thảo quy chế dân chủ tại
doanh nghiệp
Tùy đặc thù từng doanh nghiệp mà quy định hình thức, cách thức tổ chức lấy ý kiến
người lao động tham gia vào dự thảo quy chế dân chủ cho phù hợp. Để đạt hiệu quả và
chất lượng, việc tổ chức lấy ý kiến người lao động nên tiến hành theo 02 giai đoạn:

- Giai đoạn một: Lấy ý kiến cán bộ quản lý và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở tại phòng,
ban, phân xưởng, đội sản xuất và tương đương. Tổ biên tập tổng hợp ý kiến tham gia, báo
cáo Ban chỉ đạo cho ý kiến chỉ đạo, tiếp thu hoàn chỉnh dự thảo quy chế lần thứ nhất.
- Giai đoạn hai: Ban chỉ đạo gửi dự thảo quy chế (sau khi đã tiếp thu hoàn chỉnh ở giai
đoạn 1) đến phòng, ban, phân xưởng, đội sản xuất và tương đương để lấy ý kiến tham gia
của người lao động. Tổ biên tập tổng hợp ý kiến tham gia, báo cáo Ban chỉ đạo cho ý
kiến chỉ đạo, tiếp thu hoàn thiện nội dung quy chế dân chủ.
Sau khi hoàn thiện quy chế dân chủ, Tổ biên tập báo cáo xin ý kiến Ban chỉ đạo lần cuối
trước khi trình người sử dụng lao động ký ban hành.
II. Đối với doanh nghiệp đã có quy chế dân chủ.
1. Công đoàn cơ sở chủ động đề nghị với người sử dụng lao động tổ chức rà soát nội
dung quy chế hiện có, đối chiếu với quy định tại NĐ60/CP và các văn bản pháp luật khác
có liên quan, xây dựng kế hoạch nghiên cứu sửa đổi, bổ sung nội dung quy chế dân chủ
nhằm cập nhật quy định mới của pháp luật và phù hợp với thực tế tổ chức hoạt động sản
xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
2. Trình tự, nội dung công đoàn tham gia sửa đổi, bổ sung quy chế dân chủ tại doanh
nghiệp, thực hiện theo quy định tại Điểm I Mục 1 Phần I hướng dẫn này.
MỤC 2. CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ THAM GIA TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY CHẾ
DÂN CHỦ TẠI DOANH NGHIỆP.
1. Sau khi quy chế dân chủ ký ban hành, Ban chấp hành công đoàn cơ sở phối hợp với
người sử dụng lao động, hoặc chủ động tổ chức phổ biến, tuyên truyền nội dung quy chế
đến toàn thể người lao động; giám sát thực hiện quy chế dân chủ.
2. Kiến nghị với người sử dụng lao động hoặc phối hợp với người sử dụng lao động
nghiên cứu sửa đổi, bổ sung những nội quy, quy chế của doanh nghiệp trái với các quy
định của quy chế dân chủ.
3. Công đoàn bộ phận hoặc tổ công đoàn giám sát việc tổ chức thực hiện quy chế dân chủ
tại đơn vị mình, phản ánh kịp thời những vướng mắc tồn tại về Ban chấp hành công đoàn
cơ sở để phối hợp với người sử dụng lao động xem xét, giải quyết.
4. Tham gia với người sử dụng lao động định kỳ 6 tháng sơ kết, hàng năm tổng kết đánh
giá việc thực hiện quy chế dân chủ; Báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ lên công
đoàn cấp trên trực tiếp.
Phần 2.
CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ PHỐI HỢP VỚI NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TỔ
CHỨC ĐỐI THOẠI TẠI NƠI LÀM VIỆC
I. Công đoàn tham gia xây dựng quy chế đối thoại.
1. Công đoàn cơ sở chủ động đề nghị với người sử dụng lao động xây dựng quy chế đối
thoại tại doanh nghiệp.
2. Việc xây dựng quy chế đối thoại phải bám sát các nội dung quy định tại Mục 1
Chương III Nghị định 60/CP và phù hợp với loại hình doanh nghiệp, với tình hình thực
tiễn, đặc điểm sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

3. Trong quá trình tham gia xây dựng quy chế đối thoại, Công đoàn đề nghị đưa vào quy
chế đối thoại:
+ Các nguyên tắc đối thoại, các nội dung đối thoại định kỳ, đối thoại đột xuất; thành
phần, số lượng thành viên mỗi bên tham gia đối thoại và biên bản kết quả từng nội dung
đối thoại.
+ Quy định người lao động được đề xuất nội dung đối thoại; được tham gia ý kiến vào
những vấn đề, nội dung đối thoại với người sử dụng lao động.
+ Quy định người lao động được quyết định nội dung nào cần đối thoại, nội dung nào cần
ưu tiên đối thoại; quy định người sử dụng lao động có trách nhiệm chuẩn bị cơ sở vật
chất cho các cuộc đối thoại.
II. Số lượng, thành phần, tiêu chuẩn thành viên đại diện cho tập thể lao động tham
gia đối thoại
1. Số lượng thành viên đại diện tập thể người lao động tham gia đối thoại
Số lượng thành viên đại diện tập thể người lao động tham gia đối thoại do Ban chấp h ành
công đoàn cơ sở hoặc người đại diện Ban chấp hành công đoàn cấp trên trực tiếp quyết
định phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp.
2. Thành phần tham gia đối thoại
2.1. Đối với doanh nghiệp đã thành lập công đoàn cơ sở, thành phần gồm:
- Các Ủy viên Ban Chấp hành công đoàn cơ sở doanh nghiệp.
- Các thành viên đại diện bên tập thể người lao động được bầu tại Hội nghị người lao
động do Ban chấp hành công đoàn cơ sở đề cử trên cơ sở lựa chọn các đồng chí là chủ
tịch, phó chủ tịch công đoàn bộ phận, tổ trưởng, tổ phó tổ công đoàn, hoặc đoàn viên
công đoàn theo tiêu chuẩn quy định trong quy chế này.
- Công đoàn có thể thành lập nhóm tư vấn gồm cán bộ công đoàn cấp trên, cán bộ trung
tâm tư vấn pháp luật hoặc đoàn viên công đoàn, người lao động có năng lực, trình độ,
hiểu biết và có kiến thức về pháp luật lao động, công đoàn để tư vấn cho thành viên Tổ
đối thoại trước mỗi cuộc đối thoại.
2.2. Đối với doanh nghiệp chưa thành lập công đoàn cơ sở, gồm:
- Người đại diện Ban chấp hành công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở;
- Các thành viên đại diện bên tập thể người lao động được bầu tại Hội nghị người lao
động do người đại diện Ban chấp hành công đoàn cấp trên trực tiếp đề cử trên cơ sở lựa
chọn trong danh sách người lao động từ các phòng, ban, phân xưởng, đội sản xuất hoặc tổ
sản xuất giới thiệu lên và hội đủ các tiêu chuẩn thành viên tham gia đối thoại quy định
trong quy chế dân chủ tại doanh nghiệp.
3. Tiêu chuẩn thành viên tham gia đối thoại
- Có hiểu biết về pháp luật lao động và công đoàn, chế độ chính sách đối với người lao
động, các nội quy, quy chế của doanh nghiệp.
- Có hiểu biết về tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đời sống, việc làm của
người lao động và được người lao động tín nhiệm.
- Có khả năng thuyết trình, thuyết phục hoặc phản biện.

- Thời hạn thực hiện Hợp đồng lao động ít nhất đủ từ 12 tháng trở lên.
4. Thành lập Tổ đối thoại đại diện tập thể người lao động
4.1. Thành phần, số lượng thành viên tham gia Tổ đối thoại:
Tùy thuộc nội dung của cuộc đối thoại, Chủ tịch công đoàn cơ sở hoặc người đại diện
Ban chấp hành công đoàn cấp trên trực tiếp quyết định thành phần, số lượng thành viên
tham gia Tổ đối thoại, nhưng ít nhất phải có 03 người.
Thành viên Tổ đối thoại được lựa chọn từ thành phần tham gia đối thoại nêu tại tiết 2,
điểm II, Phần II Hướng dẫn này.
Chủ tịch công đoàn cơ sở hoặc người đại diện Ban chấp hành công đoàn cấp trên trực
tiếp làm Tổ trưởng tổ đối thoại. Trường hợp Chủ tịch công đoàn cơ sở vắng, hoặc không
tham gia đối thoại được thì Phó Chủ tịch công đoàn cơ sở thay và làm Tổ trưởng.
4.2. Nhiệm vụ của Tổ đối thoại
- Thực hiện nhiệm vụ được giao.
- Tổ chức lấy và tổng hợp ý kiến người lao động, đề xuất nội dung đối thoại, kế hoạch đối
thoại; phân công trách nhiệm cho từng thành viên tổ đối thoại chuẩn bị ý kiến về nội
dung đối thoại.
- Trình bày và bảo vệ nội dung đối thoại do phía tập thể người lao động đề xuất và phân
tích, giải trình, phản biện nội dung đối thoại do người sử dụng lao động đề xuất.
- Báo cáo kết quả đối thoại với Ban chấp hành công đoàn cơ sở và tập thể người lao
động. Theo dõi tổ chức thực hiện kết quả đối thoại.
III. Chuẩn bị nội dung và tiến hành đối thoại
1. Đối thoại định kỳ
Trước khi cuộc đối thoại diễn ra, Ban chấp hành công đoàn cơ sở và Tổ đối thoại tiến
hành một số việc sau:
1.1. Chuẩn bị nội dung đối thoại
- Tổ chức lấy ý kiến của người lao động tại doanh nghiệp về những nội dung cần đưa ra
đối thoại; Ban chấp hành công đoàn cơ sở quyết định lựa chọn hình thức lấy ý kiến phù
hợp với đặc thù của doanh nghiệp, như: Bằng phiếu hỏi, thông qua phản ánh của người
lao động, qua họp công đoàn bộ phận, hoặc tổ công đoàn ... Các Ủy viên Ban chấp hành
công đoàn cơ sở, các thành viên tham gia đối thoại nắm bắt tình hình thực tế tại doanh
nghiệp, nghiên cứu đề xuất nội dung đối thoại.
- Tổng hợp ý kiến đề xuất nội dung đối thoại từ người lao động, ban chấp hành công đoàn
cơ sở, thống nhất sắp xếp vấn đề, nội dung đề xuất đối thoại theo thứ tự ưu tiên; bàn bạc,
lựa chọn, biểu quyết vấn đề, nội dung thiết thực, khả thi đ ưa vào nội dung đối thoại. Phân
công thành viên Tổ đối thoại chuẩn bị ý kiến, tài liệu liên quan để bảo vệ nội dung đối
thoại đề xuất.
- Chủ tịch công đoàn cơ sở gửi nội dung đối thoại cho người sử dụng lao động và thông
báo cho người lao động biết.
1.2. Tiếp nhận và xử lý nội dung đối thoại do người sử dụng lao động chuyển đến

Chủ tịch công đoàn cơ sở tiếp nhận nội dung đối thoại từ người sử dụng lao động chuyển
đến; họp Ban chấp hành công đoàn cơ sở xem xét, thống nhất những nội dung chấp
thuận, không chấp thuận, lý do chấp thuận, không chấp thuận; số lượng, thành phần và
quyết định cử thành viên tham gia Tổ đối thoại; phân công nhiệm vụ cho thành viên Tổ
đối thoại nghiên cứu, phân tích tìm các căn cứ để phản biện nội dung không chấp thuận.
1.3. Thống nhất nội dung, thời gian và địa điểm đối thoại; rà soát công việc chuẩn bị
đối thoại
Sau khi nhận được nội dung yêu cầu đối thoại của người sử dụng lao động, Chủ tịch công
đoàn cơ sở gặp người sử dụng lao động trao đổi thống nhất nội dung đối thoại, địa điểm,
thời gian đối thoại, danh sách số thành viên tham gia đối thoại của mỗi bên.
Họp Tổ đối thoại để rà soát lại công việc đã phân công cho các thành viên chuẩn bị, hoàn
thiện các tài liệu, số liệu liên quan đến nội dung đối thoại đã gửi cho người sử dụng lao
động; ý kiến phản biện nội dung đối thoại chưa phù hợp của người sử dụng lao động; dự
kiến các phương án và các tình huống phát sinh và phương án xử lý.
1.4. Tiến hành cuộc đối thoại
- Chủ tịch công đoàn cơ sở thay mặt Tổ đối thoại trình bày từng nội dung đưa ra đối
thoại, các căn cứ pháp luật và thực tiễn của từng nội dung đối thoại.
- Tổ đối thoại lắng nghe, theo dõi người sử dụng lao động trình bày nội dung đối thoại
của họ.
- Chủ tịch công đoàn cơ sở yêu cầu thành viên của Tổ đối thoại trả lời nội dung được
phân công hoặc phản biện lại nội dung không phù hợp và không khả thi do người sử dụng
lao động đưa ra. Trường hợp có vấn đề phát sinh chưa chuẩn bị trước thì Chủ tịch công
đoàn cơ sở đề nghị với người sử dụng lao động tạm ngừng cuộc đối thoại để hội ý thống
nhất ý kiến, sau đó trở lại bàn đối thoại tiếp.
- Thống nhất với phía người sử dụng lao động kết luận từng nội dung đối thoại và lập
Biên bản cuộc đối thoại. Nội dung Biên bản cuộc đối thoại phải ghi rõ những nội dung
thống nhất, biện pháp thực hiện, những nội dung còn ý kiến khác nhau chưa thống nhất,
cách thức giải quyết tiếp.
2. Đối thoại đột xuất
Là cuộc đối thoại để giải quyết những vấn đề bức xúc, cấp thiết, nhằm ổn định tình
hình sản xuất, kinh doanh, tránh xung đột dẫn đến tranh chấp lao động, đình công tại
doanh nghiệp.
Trình tự, thủ tục tiến hành cuộc đối thoại đột xuất như thực hiện với cuộc đối thoại định
kỳ nhưng được tiến hành khẩn trương hơn. Do đó, công đoàn cơ sở phải thực hiện tốt một
số công việc sau:
2.1. Với nội dung đối thoại do tập thể người lao động yêu cầu:
- Khi thực tế có phát sinh vấn đề, nội dung bức xúc, cấp thiết liên quan đến quyền lợi của
người lao động cần được giải quyết ngay, Ban chấp hành công đoàn cơ sở tập hợp nhanh
yêu cầu của người lao động, của công đoàn bộ phận hoặc tổ công đoàn; thống nhất nội
dung đối thoại làm văn bản gửi người sử dụng lao động yêu cầu tổ chức đối thoại đột
xuất. Văn bản cần nêu rõ nội dung đối thoại, lý do đối thoại, thời gian, địa điểm đối thoại
và số lượng thành viên Tổ đối thoại.

- Trong thời gian không quá 02 ngày làm việc sau khi gửi văn bản, hai bên phải tiến hành
cuộc đối thoại giải quyết nội dung đối thoại; kết thúc, lập Biên bản cuộc đối thoại.
- Trường hợp đối thoại không thành, không giải quyết được những vấn đề, nội dung bức
xúc của người lao động thì Ban chấp hành công đoàn cơ sở tiến hành các thủ tục giải
quyết tranh chấp lao động tập thể theo quy định của pháp luật.
2.2. Với nội dung đối thoại do bên người sử dụng lao động yêu cầu
Ngay sau khi nhận được yêu cầu nội dung đối thoại từ người sử dụng lao động gửi đến,
Ban chấp hành công đoàn cơ sở họp bàn thống nhất thành lập Tổ đối thoại, số lượng
thành viên Tổ đối thoại, phân công chuẩn bị nội dung phương án trả lời hoặc chất vấn,
phản biện nội dung đối thoại.
Thời gian, địa điểm do người sử dụng lao động quyết định.
3. Tổ chức thực hiện kết quả cuộc đối thoại
3.1. Ban chấp hành công đoàn cơ sở tổ chức thông báo kết quả cuộc đối thoại cho tập thể
người lao động biết, với kết quả cuộc đối thoại đột xuất phải thông báo cho người lao
động biết sớm nhất có thể; và giám sát việc thực hiện các nội dung kết quả đối thoại.
3.2. Các nội dung đối thoại chưa thành, Ban chấp hành công đoàn cơ sở cần chuẩn bị
thêm tư liệu, số liệu cho cuộc đối thoại tiếp, hoặc không tiến h ành đối thoại tiếp thì chuẩn
bị thủ tục tranh chấp lao động theo quy định pháp luật.
Phần 3.
CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ THAM GIA TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG
I. Tham gia xây dựng quy chế tổ chức Hội nghị Người lao động.
1. Công đoàn cơ sở chủ động đề nghị với người sử dụng lao động xây dựng quy chế tổ
chức Hội nghị người lao động tại doanh nghiệp.
2. Việc xây dựng quy chế tổ chức Hội nghị người lao động phải bám sát các nội dung quy
định tại Mục 2 Chương III Nghị định 60/CP và phù hợp với loại hình doanh nghiệp, với
tình hình thực tiễn, đặc thù sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
3. Trong quá trình tham gia xây dựng quy chế, công đoàn cơ sở đề nghị đưa vào quy chế:
+ Quy định công khai cho người lao động biết nội dung các báo cáo được trình bày và
thảo luận tại Hội nghị người lao động; những nội dung phải biểu quyết thông qua tại Hội
nghị người lao động; Nội dung Nghị quyết Hội nghị người lao động:
+ Cần có quy định người lao động được tham gia ý kiến vào nội dung các báo cáo trước,
trong quá trình diễn ra Hội nghị người lao động.
+ Các quy định nguyên tắc, hình thức thông qua những nội dung quan trọng liên quan
đến quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động; biểu quyết thông qua nội dung thỏa ước lao
động tập thể, nghị quyết Hội nghị người lao động và các nội dung quan trọng khác.
II. Trách nhiệm của công đoàn cơ sở trong tổ chức Hội nghị người lao động
1. Tham gia với người sử dụng lao động xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị người lao động.
2. Chuẩn bị Báo cáo các nội dung được phân công, gồm: Giám sát tình hình doanh
nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách cho người lao động, cải thiện điều kiện lao động;
thực hiện quy chế dân chủ tại doanh nghiệp, thực hiện kết quả các cuộc đối thoại tại

doanh nghiệp, v.v...; nội dung sửa đổi, bổ sung hoặc ký mới thỏa ước lao động tập thể
đưa ra thông qua tại Hội nghị người lao động.
3. Tổng hợp các kiến nghị của người lao động tại Hội nghị người lao động phòng, ban,
phân xưởng, đội sản xuất trong doanh nghiệp.
4. Báo cáo kết quả phong trào thi đua, khen thưởng; báo cáo kết quả và phương hướng
hoạt động Ban thanh tra nhân dân tại doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp nhà nước).
5. Chuẩn bị nhân sự giới thiệu cho Hội nghị người lao động bầu thành viên đại diện bên
tập thể người lao động tham gia đối thoại tại doanh nghiệp, bầu Ban thanh tra nhân dân
(đối với doanh nghiệp nhà nước).
6. Phổ biến và giám sát việc thực hiện Nghị quyết hội nghị người lao động; cùng người
sử dụng lao động định kỳ đánh giá thực hiện Nghị quyết hội nghị người lao động.
III. Công tác chuẩn bị Hội nghị người lao động
1. Công đoàn cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động xây dựng kế hoạch tổ chức Hội
nghị người lao động và tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo phân công.
2. Trường hợp doanh nghiệp tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động hoặc tổ chức Hội nghị
người lao động tại các phòng, ban, phân xưởng, đội sản xuất thì Ban chấp hành công đoàn cơ
sở cần hướng dẫn công đoàn bộ phận hoặc tổ công đoàn phối hợp chuyên môn đồng cấp
chuẩn bị nội dung, báo cáo và cách thức tổ chức Hội nghị người lao động tại bộ phận đó.
3. Phân công trong ban chấp hành chuẩn bị từng nội dung báo cáo thuộc trách nhiệm của công
đoàn, bao gồm các nội dung báo cáo nêu tại tiết 2, 3, 4 và 5 Điểm II Phần III Hướng dẫn này.
IV. Công đoàn cơ sở tham gia tổ chức Hội nghị người lao động
1. Chủ tịch công đoàn cơ sở tham gia Đoàn Chủ tịch Hội nghị, cùng người sử dụng lao
động chủ trì Hội nghị người lao động.
2. Chủ tịch công đoàn cơ sở trình bày các báo cáo theo nội dung được phân công chuẩn bị.
3. Trả lời chất vấn vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của công đoàn.
4. Thông qua nội dung thỏa ước lao động tập thể (mới, hoặc sửa đổi, bổ sung), nếu đủ
điều kiện tổ chức hai bên ký kết ngay trong Hội nghị.
5. Giới thiệu nhân sự để Hội nghị bầu thành viên đại diện tập thể người lao động tham gia
đối thoại; bầu Ban Thanh tra nhân dân (với doanh nghiệp nhà nước).
6. Phát động phong trào thi đua (nếu có).
V. Tổ chức thực hiện Nghị quyết hội nghị người lao động
1. Tham gia tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị người lao động.
2. Chủ động triển khai các nội dung thuộc trách nhiệm của công đoàn cơ sở đã được Hội
nghị người lao động thông qua.
3. Kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết hội nghị người lao động.
4. Tham gia với người sử dụng lao động định kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá thực hiện Nghị
quyết hội nghị người lao động.
VI. Báo cáo công đoàn cấp trên

Định kỳ 6 tháng, một năm báo cáo công đoàn cấp trên trực tiếp về kết quả tham gia tổ
chức Hội nghị người lao động và giám sát thực hiện Nghị quyết Hội nghị người lao động;
những tồn tại, vướng mắc, nguyên nhân; kiến nghị, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn.
Phần 4.
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
I. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
1. Ban hành văn bản hướng dẫn công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân
chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; phát hành tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, tập huấn
cho các cấp công đoàn.
2. Tổ chức phổ biến, quán triệt cho các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn
ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn về các quy định
tại NĐ60/CP và các quy định pháp luật khác liên quan về xây dựng và thực hiện quy chế
dân chủ ở cơ sở.
3. Tham gia với các cơ quan Nhà nước xây dựng và hoàn thiện quy định pháp luật về
thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
4. Định kỳ kiểm tra công đoàn cấp dưới triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, pháp
luật của Nhà nước về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
5. Định kỳ sơ, tổng kết đánh giá kết quả công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy
chế dân chủ ở cơ sở. Hàng năm báo cáo Ban chỉ đạo Trung ương về thực hiện quy chế
dân chủ ở cơ sở.
II. Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn
Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn
1. Tổ chức tuyên truyền về chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Hướng dẫn
của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ
ở cơ sở tại nơi làm việc đến cán bộ công đoàn, người lao động thuộc phạm vi quản lý.
2. Tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng cho cán bộ công đoàn cấp dưới, nhất là công đoàn cơ sở để
nắm được nội dung và quy trình tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
3. Đề nghị Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở c ơ sở đồng cấp ban hành văn bản chỉ
đạo yêu cầu các doanh nghiệp tiến hành xây dựng (mới, hoặc sửa đổi, bổ sung) và thực
hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo quy định tại NĐ60/CP.
4. Định kỳ kiểm tra công đoàn cấp dưới thực hiện nhiệm vụ quy định tại Hướng dẫn này,
chỉ đạo và hướng dẫn công đoàn cấp dưới tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân
chủ ở cơ sở, tổ chức đối thoại, tổ chức Hội nghị người lao động.
5. Định kỳ 6 tháng, một năm tiến hành sơ, tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện Quy chế
dân chủ, tổ chức đối thoại, tổ chức Hội nghị ng ười lao động về Tổng Liên đoàn Lao động
Việt Nam.
III. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở
1. Tổ chức hoặc phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp tuyên truyền các quy
định của pháp luật về thực hiện quy chế dân chủ ở c ơ sở đến cán bộ công đoàn, người lao
động, người sử dụng lao động thuộc phạm vi quản lý.

2. Tổ chức tập huấn cho cán bộ công đoàn cơ sở, người sử dụng lao động nội dung
NĐ60/CP và các quy định pháp luật khác liên quan đến thực hiện quy chế dân chủ ở
cơ sở.
3. Hướng dẫn công đoàn cơ sở tham gia xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ, phối
hợp tổ chức đối thoại và tham gia tổ chức Hội nghị người lao động tại doanh nghiệp theo
Hướng dẫn này. Chỉ đạo làm điểm, rút ra bài học kinh nghiệm và nhân ra diện rộng.
4. Định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo công đoàn cấp trên kết quả thực hiện quy chế dân chủ
ở cơ sở, đối thoại và Hội nghị người lao động trong các doanh nghiệp thuộc phạm vi
quản lý.
5. Với doanh nghiệp chưa thành lập công đoàn
5.1. Khi nhận được yêu cầu đề nghị của người lao động, phải cử người đại diện Ban chấp
hành công đoàn cấp mình vào làm việc với người sử dụng lao động để bàn, trao đổi thống
nhất kế hoạch phối hợp xây dựng quy chế dân chủ, tổ chức đối thoại và Hội nghị người
lao động.
5.2. Thông báo cho người lao động biết kế hoạch công đoàn cấp trên; đại diện cho người
lao động tổ chức việc tham gia xây dựng Quy chế dân chủ, tổ chức đối thoại và Hội nghị
người lao động.
5.3. Hướng dẫn người lao động thực hiện các quyền, trách nhiệm của họ quy định trong
Quy chế dân chủ tại doanh nghiệp, trợ giúp công đoàn cấp trên thực hiện quyền đại diện
tập thể người lao động theo quy định của pháp luật.
Hướng dẫn này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Các hướng dẫn trước đây của Tổng Liên
đoàn trái quy định tại hướng dẫn này hết hiệu lực thi hành.
Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc, phản ánh về Tổng Liên đoàn Lao
động Việt Nam để nghiên cứu, xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế./.

Nơi nhận:
- Văn phòng TW Đảng; (bc);
- Ban Dân vận TW Đảng (bc);
- Ban chỉ đạo TW thực hiện QCDCCS (bc);
- Văn phòng Chính phủ; (bc)
- Bộ LĐTB-XH (phối hợp chỉ đạo);
- Thường trực ĐCT;
- Các LĐLĐ tỉnh, TP; CĐ ngành TƯ;
- Các Công đoàn TCT trực thuộc TLĐ;
- Trang Web của Tổng Liên đoàn;
- Lưu: Văn thư; CSPL.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Mai Đức Chính

1 Từ “doanh nghiệp” dùng trong hướng dẫn này được hiểu gồm: Doanh nghiệp, hợp tác xã; đơn
vị sự nghiệp ngoài công lập; tổ chức hợp pháp khác, hộ gia đình và cá nhân có thuê mướn, sử
dụng lao động theo Hợp đồng lao động quy định tại Bộ Luật Lao động năm 2012.

