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UBND HUYỆN KIM BẢNG 
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 
            Số: 362/PGDĐT-TCCB 
V/v hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ, 

công chức, viên chức 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Kim Bảng, ngày 18 tháng 9 năm 2019 

 

  

Kính gửi:  Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trong huyện 
  

   Căn cứ Nghị định số 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 số 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, 

 Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) huyện Kim Bảng hướng dẫn các trường 
mầm non, tiểu học, trung học cơ sở tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức 
năm học 2019-2020 như sau: 

I. Nguyên tắc tổ chức hội nghị 

1. Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi tắt là hội nghị) là hình 
thức dân chủ trực tiếp để cán bộ, công chức, viên chức tham gia quản lý, xây dựng cơ 
quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh. 

2. Hội nghị được tổ chức dân chủ, thiết thực, bảo đảm các nội dung quy định 
tại Điều 5 Nghị định số 04/2015/NĐ-CP. 

3. Hội nghị được tổ chức hợp lệ khi có ít nhất 2/3 tổng số cán bộ, công chức, 
viên chức của đơn vị có mặt dự hội nghị. Nghị quyết, quyết định của hội nghị được 
thông qua khi có trên 50% số người dự hội nghị tán thành và nội dung không trái với 
quy định của pháp luật. 

II. Chuẩn bị tổ chức hội nghị  

1. Họp trù bị 

Hiệu trưởng triệu tập họp trù bị để thống nhất chủ trương, thông qua kế hoạch, 
mục tiêu, nội dung hội nghị; dự kiến thời gian tổ chức hội nghị;  

Thành phần dự họp gồm: Hiệu trưởng, Bí thư chi bộ, Chủ tịch Công đoàn cơ 
quan, Phó hiệu trưởng, trưởng Ban Thanh tra nhân dân và các tổ trưởng; 

- Hiệu trưởng chuẩn bị các văn bản, báo cáo sau: Báo cáo kiểm điểm việc thực 
hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước của 
đơn vị; báo cáo kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết hội nghị trước đó và những quy 
định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; đánh giá, tổng kết và 
kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện kế 
hoạch công tác năm học; 

- Ban chấp hành Công đoàn đơn vị chuẩn bị văn bản, báo cáo sau: Báo cáo 
tổng kết phong trào thi đua; nội dung xét khen thưởng và dự kiến nội dung phong trào 
thi đua năm học tiếp theo; dự thảo bản giao ước thi đua; dự kiến nhân sự bầu hoặc 
bầu bổ sung thành viên Ban Thanh tra nhân dân theo quy định của pháp luật (nếu có); 
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- Ban Thanh tra nhân dân chuẩn bị báo cáo hoạt động trong năm học trước và 
chương trình công tác của thanh tra nhân dân năm tiếp theo;  

- Ngoài các văn bản, báo cáo nêu trên, Hiệu trưởng thống nhất với Công đoàn 
quyết định các nội dung công khai tại hội nghị hoặc những nội dung lấy ý kiến cán 
bộ, công chức, viên chức tại hội nghị theo quy định tại Điều 7, Điều 9 Nghị định số 
04/2015/NĐ-CP. 

Tất cả các văn bản được giao phân công chuẩn bị để gửi tới các bộ phận, các tổ 
chuyên môn để xin ý kiến trước khi tổ chức hội nghị. 

2. Lấy ý kiến cán bộ chủ chốt và triệu tập hội nghị 

- Nội dung lấy ý kiến: Dự kiến thời gian tổ chức hội nghị và dự thảo các văn 
bản, báo cáo nêu tại Mục a. 

- Thành phần lấy ý kiến gồm: Hiệu trưởng, Bí thư chi bộ, Chủ tịch Công đoàn, 
các Phó hiệu trưởng, trưởng Ban Thanh tra nhân dân Trưởng ban nữ công hoặc cán bộ 
phụ trách ban nữ công, bí thư Đoàn thanh niên, Tổng phụ trách Đội và các Tổ trưởng. 

- Hiệu trưởng phối hợp với Công đoàn tổng hợp, tiếp thu ý kiến và hoàn chỉnh 
dự thảo các văn bản, báo cáo để lấy ý kiến tại hội nghị của các tổ chuyên môn; quyết 
định triệu tập hội nghị. 

3. Tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức ở tổ chuyên môn (do tổ trưởng chuyên 
môn và tổ trưởng công đoàn chuẩn bị, chỉ đạo và tổ chức hội nghị).  

Nội dung bao gồm:   

- Tổng kết công tác của tổ năm học trước và phương hướng hoạt động của tổ 
năm học mới; tổng kết hoạt động công đoàn, báo cáo việc thực hiện các phong trào 
thi đua, các cuộc vận động của tổ Công đoàn do nhà trường, Công đoàn và ngành 
phát động; phương hướng hoạt động của tổ Công đoàn năm học mới; 

- Thảo luận cho ý kiến đối với các dự thảo báo cáo được gửi đến xin ý kiến;  

 - Đề xuất kiến nghị với thủ trưởng cơ quan và Ban Chấp hành Công đoàn 
những vấn đề liên quan đến việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của đơn vị; 

- Đăng ký thi đua của tổ và từng cá nhân; 

Sau hội nghị báo cáo kết quả hội nghị cán bộ, viên chức ở tổ với thủ trưởng đơn vị. 

4. Hiệu trưởng, Ban chấp hành Công đoàn căn cứ kết quả hội nghị ở tổ 
chuyên môn để tổng hợp ý kiến, hoàn chỉnh các văn bản, báo cáo đưa ra hội nghị của 
đơn vị 

III. Tổ chức hội nghị  

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức ở các đơn vị, trường học do lãnh đạo 
đơn vị và BCH Công đoàn chuẩn bị, chỉ đạo và tổ chức.  

Thời gian tổ chức: Các đơn vị chuẩn bị các điều kiện và bố trí tổ chức hội nghị 
xong trước ngày 15/10/2019.  

1. Đoàn chủ tịch và thư ký hội nghị 

- Đoàn chủ tịch gồm Hiệu trưởng (Thủ trưởng cơ quan), Chủ tịch Công đoàn và 
một đại biểu đại diện cho cán bộ, giáo viên, nhân viên.  

- Thư kí hội nghị do Đoàn chủ tịch cử và thực hiện nhiệm vụ theo phân công của 
Đoàn chủ tịch. 
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2. Nội dung hội nghị  

a) Thủ trưởng đơn vị trình bày dự thảo báo cáo kiểm điểm việc thực hiện các nghị 
quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức 
năng, nhiệm vụ của đơn vị; Kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công 
chức, viên chức của năm học 2018-2019 và những quy định về thực hiện dân chủ trong 
hoạt động của đơn vị; Đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu 
cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2018-2019; Thông báo 
nhiệm vụ trọng tâm, chỉ tiêu, biện pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 
của đơn vị.  

b) Chủ tịch Công đoàn Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm học 2018-
2019 và dự kiến nội dung phong trào thi đua năm học 2019-2020; dự thảo bản giao 
ước thi đua; Báo cáo kết quả hội nghị cán bộ, công chức, viên chức ở các tổ; Báo cáo 
tập hợp ý kiến tham gia và những đề xuất kiến nghị của cán bộ, công chức, viên 
chức; Thông báo quy định về khen thưởng, kỷ luật, thống nhất các tiêu chí thi đua. 

c) Cán bộ, công chức, viên chức thảo luận các văn bản, báo cáo; đề xuất, kiến 
nghị (bàn biện pháp thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2019-2020 của đơn vị, biện 
pháp cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống của cán bộ, công chức, viên chức...) 

d) Thủ trưởng đơn vị giải đáp thắc mắc, kiến nghị của cán bộ, công chức viên 
chức, người lao động. 

 đ) Thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị. 

e) Trưởng Ban Thanh tra nhân dân báo cáo hoạt động trong năm học 2018-
2019 và chương trình công tác của thanh tra nhân dân năm tiếp theo;  

g) Bầu mới hoặc kiện toàn Ban Thanh tra nhân dân (nếu có) 

h) Tổ chức khen thưởng cá nhân, tập thể của cơ quan, đơn vị có thành tích 
trong công tác (nếu có); phát động phong trào thi đua. 

i) Kí kết giao ước thi đua giữa Hiệu trưởng và Chủ tịch Công đoàn cơ quan. 

 k) Thông qua Nghị quyết hội nghị. 

Kinh phí tổ chức hội nghị được bố trí từ nguồn kinh phí hoạt động thường 
xuyên của cơ quan, đơn vị. 

Lưu ý về trang trí hội trường: Phía trái (từ dưới nhìn lên) treo lá cờ Tổ quốc, 
tượng hoặc ảnh Bác Hồ đặt dưới cánh sao vàng 25-30 cm; Phía phải và chính giữa là 
dòng chữ "Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2019-2020" (dòng chữ không được 
đặt cao hơn cánh sao vàng phía trên). 

IV. Những công việc sau khi tổ chức Hội nghị 

1. Báo cáo kết quả hội nghị 

a) Sau hội nghị, đơn vị tập hợp các văn bản, các loại báo cáo đã triển khai trước, 
trong hội nghị để lưu hồ sơ. 

b) Báo cáo kết quả hội nghị về Phòng GD&ĐT qua bộ phận Tổ chức cán bộ 
trước ngày 15/10/2019 (gồm Biên bản, Nghị quyết của hội nghị CBCCVC, cam kết 
trách nhiệm giữa BCH Công đoàn và thủ trưởng đơn vị, Danh sách trích ngang Ban 
TTND). 
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2. Tổ chức thực hiện nghị quyết hội nghị 

a) Hiệu trưởng phối hợp với công đoàn phổ biến, hướng dẫn, đôn đốc việc thực 
hiện nghị quyết hội nghị; cử đầu mối để phối hợp, theo dõi, đề xuất xử lý kịp thời 
những phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện. 

b) Định kỳ 6 tháng  một lần, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phối hợp với 
công đoàn cơ quan, đơn vị tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết 
hội nghị; thông báo kết quả kiểm tra, đánh giá đến toàn thể cán bộ, công chức, viên 
chức trong cơ quan, đơn vị. 

V. Tổ chức hội nghị bất thường 

1. Hội nghị bất thường được tổ chức khi có 1/3 tổng số cán bộ, công chức, viên 
chức của đơn vị hoặc Ban chấp hành Công đoàn đơn vị yêu cầu hoặc người đứng đầu 
đơn vị thấy cần thiết. 

Người đứng đầu đơn vị chủ trì, phối hợp với công đoàn quyết định triệu tập hội 
nghị bất thường chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu tổ chức hội 
nghị bất thường. 

2. Thành phần tham dự hội nghị bất thường gồm cán bộ, công chức, viên chức 
đã dự hội nghị thường kỳ năm trước liền kề có mặt tại thời điểm tổ chức hội nghị bất 
thường và thành phần khác do người đứng đầu đơn vị thống nhất với Chủ tịch công 
đoàn đơn vị quyết định. 

3. Hội nghị bất thường thảo luận, quyết định những vấn đề do tập thể, cá nhân 
yêu cầu, đề xuất. Việc chuẩn bị, tổ chức hội nghị và thực hiện nghị quyết hội nghị 
thực hiện theo quy định tại mục II, III và IV Hướng dẫn này và phù hợp với vấn đề 
cần giải quyết. 

VI. Xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan, 
đơn vị 

1. Căn cứ quy định tại Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, Thông tư số 01/2016/TT-
BNV và hướng dẫn tại Công văn này, người đứng đầu đơn vị chỉ đạo rà soát, sửa đổi, 
bổ sung hoặc xây dựng mới Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan đơn vị. 

2. Người dứng đầu cơ quan đơn vị chủ trì phối hợp với công đoàn cơ quan tổ 
chức thực hiện và thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thự hiện quy chế dân chủ trong 
hoạt động của cơ quan, đơn vị mình; định kì hàng tháng báo cáo cơ quan có thẩm quyền 
kết quả thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị theo quy định. 

Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức là một nhiệm vụ chính trị trong 
mỗi cơ quan, đơn vị, nhà trường. Căn cứ vào công văn hướng dẫn trên, yêu cầu các 
đơn vị tổ chức nghiêm túc Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2019–
2020, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học./. 

Nơi nhận:                                        

- UBND huyện; 
- Lãnh đạo Phòng GD&ĐT;                                                                        
- Như kính gửi;                  
- Lưu: VT. 

 
 

Trần Văn Hậu 



 5 

 
 

 
                                                                                          
 
 
 


