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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm 2023 

         

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; 

Căn cứ Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ về 

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; 

Căn cứ Thông tư số 05/2021/TT-BYT ngày 05/05/2021 của Bộ Y tế Quy định 

về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập; 

Căn cứ Quyết định số 50/2021/QĐ-UBND ngày 26/10/2021 của UBND 

tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định một số nội dung về quyền tự chủ, tự chịu 

trách nhiệm trong quản lý tổ chức, số lượng người làm việc, viên chức, người 

lao động ở các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên trên địa 

bàn tỉnh Bắc Giang;  

Công văn số 183/CĐN ngày 05/01/2023 của Công đoàn ngành Y tế tỉnh 

Bắc Giang về việc công đoàn tham gia thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phối 

hợp tổ chức hội nghị CCVCLĐ, đối thoại, thương lượng, ký thỏa ước lao động 

tập thể năm 2023. 

Căn cứ Quyết định số 682/QĐ-BVĐKT ngày 04/5/2022 Ban hành quy chế 

thực hiện dân chủ trong hoạt động của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang. 

Bệnh viện xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động 

năm 2023 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Không ng ng phát huy dân chủ trong tổ chức và hoạt động của Bệnh 

viện; nêu cao tinh th n đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tập trung trí tuệ để tổng 

kết, đánh giá và đề ra giải pháp tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, 

xây dựng Bệnh viện trong sạch, vững mạnh về mọi mặt. 

- Kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị viên chức, người lao động 

năm 2022 và tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm 2023. 
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2. Yêu cầu 

- Tổ chức hội nghị nghiêm t c, tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả; thể hiện ý 

chí, nguyện vọng của tập thể viên chức, người lao động toàn Bệnh viện. 

- Hội nghị được thực hiện trên nguyên tắc công khai, dân chủ, khách quan 

để bàn biện pháp thực hiện tốt chỉ tiêu kế hoạch năm 2023. 

II. NỘI DUNG  

1. Tổ chức hội nghị viên chức, người lao động tại Khoa, Phòng, Trung 

tâm                              

  a. Th  h phầ   h m dự hộ    h  

 Toàn thể viên chức, người lao động của đơn vị; Hội nghị chỉ tiến hành khi 

có ít nhất 2/3 tổng số viên chức, người lao động của đơn vị tham dự. Biên bản 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 và quy định của Bệnh viện. 

 b. Thờ        ổ chức 

Hội nghị được tổ chức từ ngày 06/01/2023 đến hết ngày 15/01/2023. 

c. Ch ẩ  b   ổ chức hộ    h  

 - Trưởng các đơn vị:  

Chịu trách nhiệm chuẩn bị các văn bản: Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện 

các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có 

liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; báo cáo kiểm điểm việc thực 

hiện Nghị quyết hội nghị năm 2022 và thực hiện bản giao ước thi đua giữa chính 

quyền và công đoàn đơn vị năm 2022; những quy định về thực hiện dân chủ 

trong hoạt động của khoa, phòng, trung tâm và Bệnh viện; đánh giá, tổng kết 

mọi mặt hoạt động của đơn vị năm 2022, phương hướng thực hiện năm 2023. 

 - Công đoàn khoa, phòng, trung tâm: Chuẩn bị báo cáo tổng kết phong trào 

thi đua khen thưởng và dự kiến nội dung phong trào thi đua năm tiếp theo; thông 

qua dự thảo bản cam kết giữa công đoàn và chính quyền khoa, phòng, trung tâm 

năm 2023. 

d. Tổ chức hộ    h  

- Chủ trì: Trưởng khoa, phòng, trung tâm phối hợp với Tổ trưởng Công 

đoàn (hoặc người được giao phụ trách công tác công đoàn của khoa, phòng, 

trung tâm). 

- Thư ký hội nghị là viên chức, người lao động của khoa, phòng, trung tâm. 

- Nội dung hội nghị 
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TT Nội dung Ghi chú 

1 
Trưởng khoa, phòng, trung tâm và đại diện công đoàn đơn 

vị trình bày các văn bản, báo cáo theo sự chuẩn bị. 
 

2 
Viên chức, người lao động dự hội nghị thảo luận các văn 

bản, báo cáo; đề xuất, kiến nghị (nếu có). 
 

3 

Trưởng khoa, phòng, trung tâm và đại diện công đoàn đơn 

vị giải đáp thắc mắc, kiến nghị của viên chức, người lao 

động đối với các nội dung thuộc thẩm quyền. Đề nghị cấp 

trên giải quyết các nội dung thắc mắc, kiến nghị của viên 

chức, người lao động ngoài phạm vi cấp khoa, phòng, trung 

tâm nhưng không được trái với quy định của pháp luật. 

 

4 
Thông qua dự thảo bản cam kết giữa công đoàn và chính 

quyền khoa, phòng, trung tâm năm 2023 
 

5 

Thực hiện ký kết bản cam kết giữa công đoàn và chính 

quyền khoa, phòng, trung tâm năm 2023 (có mẫu biểu kèm 

theo). 
 

6 Thông qua Biên bản hội nghị (có mẫu biểu kèm theo).  

e. Hồ    hộ    h    ê  chức,   ườ    o  ộ   cấp kho , phò  , trung tâm 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Báo cáo tổng kết các hoạt động của khoa, phòng, trung tâm (theo mẫu 

gửi kèm theo); 

+ Bản cam kết giữa công đoàn và chính quyền năm 2023; 

+ Biên bản hội nghị viên chức, người lao động năm 2023. 

+ Danh mục đăng ký phát triển kỹ thuật mới năm 2023. 

- Thời gian nộp hồ sơ 

Trước 16h ngày 15/02/2023 (Nộp cho Đ/c: Chương hoặc Thu Hiền - 

Phòng Tổ chức cán bộ bao gồm cả bản giấy và bản mềm).  

2. Tổ chức hội nghị viên chức, người lao động cấp Bệnh viện 

a. Th  h phầ   h m dự  

-  Đại biểu đương nhiên dự tại hội trường: Đảng ủy, Ban Giám đốc, BCH 

công đoàn, Trưởng ban Thanh tra nhân dân, Chủ tịch Hội cựu chiến binh, Bí thư 

ĐTNCS HCM, Trưởng ban Nữ công, Bí thư chi bộ, Trưởng các đơn vị.  

- Đại biểu tại các đơn vị: Toàn thể viên chức, người lao động tham dự hội 

nghị qua ph n mềm Zoom tại đơn vị (Tổ trưởng công đoàn chịu trách nhiệm chủ 

trì tại đơn vị, đảm bảo tối thiểu có 70% viên chức, người lao động tham gia dự 

hội nghị). 

- Đại biểu khách mời: Số lượng và thành ph n khách mời do Ban Giám đốc 

thống nhất với BCH Công đoàn Bệnh viện.  
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b. Thờ        ổ chức 

Dự kiến tổ chức hồi 13 giờ 30 phút ngày 22/02/2023. 

c. Ch ẩ  b   ổ chức hộ    h  

        * Xây dựng các dự thảo văn bản phục vụ hội nghị 

- Ban Giám đốc Bệnh viện: Chịu trách nhiệm chỉ đạo chuẩn bị các văn bản: 

+ Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của 

bệnh viện. 

+ Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết hội nghị năm 2022 và 

những quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của bệnh viện. 

+ Đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đ u bệnh 

viện trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm. 

+ Tổng hợp các ý kiến hội nghị của các đơn vị để có phương án giải đáp. 

+ Thống nhất với BCH Công đoàn các nội dung công khai hoặc những nội 

dung lấy ý kiến viên chức, người lao động tại hội nghị theo quy định tại Điều 7, 

Điều 9 Nghị định số 04/2015/NĐ-CP. 

- BCH Công đoàn Bệnh viện chuẩn bị các văn bản: 

+ Xây dựng hướng dẫn tổ chức hội nghị viên chức, người lao động cho các 

khoa, phòng và trung tâm trong Bệnh viện để tổ chức thực hiện; xây dựng Bản 

cam kết trách nhiệm giữa Ban Giám đốc và Ban Chấp hành Công đoàn trong 

việc thực hiện nhiệm vụ; dự kiến nhân sự b u hoặc b u bổ sung thành viên ban 

thanh tra nhân dân theo quy định của pháp luật (nếu có). 

+ Chuẩn bị báo cáo của Ban thanh tra nhân dân và chương trình công tác 

hoạt động của Ban thanh tra nhân dân. 

* Tổ chức lấy ý kiến cán bộ chủ chốt và triệu tập hội nghị. 

d. Tổ chức hộ    h  

* Đoàn chủ tịch và thư ký hội nghị 

- Đoàn chủ tịch gồm Ban Giám đốc Bệnh viện và Chủ tịch Công đoàn.  

- Thư ký hội nghị do đoàn chủ tịch cử và thực hiện nhiệm vụ theo phân 

công của đoàn chủ tịch. 

* Nội dung Hội nghị 

TT Nội dung Ghi chú 

1 

Ban Giám đốc, Chủ tịch công đoàn Bệnh viện trình bày các 

văn bản, báo cáo theo phân công tại Điểm b, c, d Khoản 1 

Điều 6 Thông tư số 01/2016/TT-BNV. 

 

2 Viên chức, người lao động dự hội nghị thảo luận các văn  
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TT Nội dung Ghi chú 

bản, báo cáo; đề xuất, kiến nghị (nếu có). 

3 

Giám đốc Bệnh viện, Chủ tịch công đoàn giải đáp thắc mắc, 

kiến nghị của viên chức, người lao động đối với các nội 

dung thuộc thẩm quyền, bàn các biện pháp cải tiến điều kiện 

làm việc, nâng cao đời sống của viên chức, người lao động. 

 

4 

Trưởng ban Thanh tra nhân dân trình bày báo cáo hoạt động 

của Ban Thanh tra nhân dân trong năm và chương trình 

công tác năm tiếp theo. 

 

5 B u mới hoặc kiện toàn Ban Thanh tra nhân dân.  

6 Thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ của Bệnh viện.  

7 
Ký kết giao ước thi đua giữa thủ trưởng đơn vị và Ban Chấp 

hành Công đoàn đơn vị. 
 

8 Thông qua Nghị quyết hội nghị.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Giám đốc Bệnh viện 

- Chỉ đạo các bộ phận liên quan chuẩn bị dự thảo các văn bản phục vụ hội nghị. 

- Chỉ đạo giải quyết các kiến nghị của viên chức, người lao động tại hội nghị. 

2. Ban Chấp hành Công đoàn bệnh viện 

- Phối hợp phòng Tổ chức cán bộ xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức 

hội nghị. 

- Hướng dẫn các Tổ Công đoàn tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động 

cấp khoa, phòng, trung tâm xong trước ngày 15/02/2023. 

- Chuẩn bị các nội dung liên quan phục vụ Hội nghị viên chức, người lao 

động cấp Bệnh viện. 

- Thông báo kết quả hội nghị đến toàn thể đoàn viên công đoàn Bệnh viện.  

3. Các khoa, phòng và trung tâm  

      hu n b  nội dung hội ngh   

Tổ chức hội nghị c n tập trung thảo luận tham gia đóng góp giải pháp thực 

hiện kế hoạch công tác năm 2023 của đơn vị (Chỉ tiêu kế hoạch được giao, nâng 

cao chất lượng khám chữa bệnh, phát triển các kỹ thuật mới, đào tạo, nghiên cứu 

khoa học, công tác xã hội hóa...).  

Thảo luận biện pháp thực hiện thay đổi phong cách thái độ của viên chức, 

người lao động hướng tới sự hài lòng người bệnh. Tổ chức thực hiện, đề xuất 

sửa đổi, bổ sung nội quy, quy định của đơn vị trong công tác chuyên môn, công 

tác quản lý, công tác khen thưởng, k  luật, quy chế chi tiêu nội bộ… 
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3.2. Công tác chu n b  t  ch c hội ngh  c p B nh vi n 

- Phòng Tổ chức cán bộ: Phối hợp BCH Công đoàn xây dựng chương trình, 

kế hoạch tổ chức hội nghị. 

- Phòng Tài chính kế toán: Chuẩn bị các nội dung liên đến Quy chế chi tiêu 

nội bộ của Bệnh viện; chuẩn bị kinh phí tổ chức hội nghị. 

- Phòng Hành chính quản trị, phòng Công nghệ thông tin: Chuẩn bị công 

tác hậu c n phục vụ hội nghị đáp ứng tình hình thực tế của Bệnh viện. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm 

2023, yêu c u các khoa/phòng/trung tâm triển khai thực hiện đảm bảo chất 

lượng, tiến độ./. 

 

N    hậ : 
- Sở Y tế (Báo cáo); 

- Công đoàn ngành Y tế (Báo cáo); 

- ĐU, BGĐ, BCHCĐBV; 

- Các khoa, phòng, trung tâm; 

- Lưu: VT, TCCB. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Thân Trọng Hưng 
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