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5 NĂM 2005 HƯỚNG DẪN VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG ĐẠI HỘI CÔNG 

NHÂN VIÊN CHỨC TRONG CÔNG TY NHÀ NƯỚC 

Để thực hiện Luật Doanh nghiệp nhà nước năm 2003, Luật Công đoàn và Quy chế dân 

chủ ở doanh nghiệp nhà nước ban hành kèm theo Nghị định số 07/1999/ NĐ-CP ngày 

13/02/1999 của Chính phủ; 

Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng 

dẫn tổ chức và hoạt động Đại hội công nhân viên chức như sau: 

1. Phạm vi, đối tượng áp dụng: 

1.1. Thông tư này áp dụng đối với Tổng công ty nhà nước; các Công ty nhà nước độc 

lập; các Công ty thành viên hạch toán độc lập của Công ty do Nhà nước quyết định 

đầu tư được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước; các Công ty 

trách nhiệm hữu một thành viên, hai thành viên trở lên, Công ty cổ phần mà vốn điều 

lệ là của Nhà nước (sau đây gọi chung là Công ty Nhà nước). 

1.2. Khuyến khích các công ty khác mà Nhà nước nắm cổ phần, vốn góp chi phối vận 

dụng hướng dẫn tại Thông tư này để tổ chức Đại hội công nhân viên chức hoặc Hội 

nghị công nhân lao động cho phù hợp với đặc thù của công ty. 

2. Nguyên tắc: 

2.1. Đại hội công nhân viên chức hoặc Đại hội đại biểu công nhân viên chức (sau đây 

gọi chung là Đại hội CNVC) là hình thức thực hiện dân chủ trực tiếp để công nhân 

viên chức, lao động (CNVCLĐ) tham gia quản lý, sử dụng vốn Nhà nước tại công ty. 

Đại hội CNVC được tiến hành từ cấp tổ, đội, phòng, ban, phân xưởng, đơn vị trực 

thuộc đến công ty. 

2.2. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc (Giám đốc) công ty, trưởng các 

phòng, ban, quản đốc, đội trưởng, tổ trưởng sản xuất và Công đoàn cùng cấp có trách 

nhiệm chuẩn bị kế hoạch, nội dung, quyết định triệu tập Đại hội CNVC đồng chủ trì 

Đại hội CNVC của cấp mình và chỉ đạo cấp dưới (nếu có) tổ chức Đại hội CNVC. 

2.3. Đại hội CNVC được tổ chức hợp lệ khi có ít nhất 2/3 tổng số CNVCLĐ (đại hội 

toàn thể) hoặc 2/3 tổng số dại biểu được triệu tập (đại hội đại biểu) tham dự. Nghị 

quyết của đại hội có giá trị thi hành khi có trên 50% tổng số đại biểu dự đại hội biểu 

quyết tán thành và không trái với chính sách, pháp luật của Nhà nước. 



3. Thời gian tổ chức Đại hội CNVC: 

3.1. Cấp Tổng công ty nhà nước 5 (năm) năm tổ chức ít nhất hai lần Đại hội CNVC 

vào Quý II của năm định kỳ lựa chọn. 

3.2. Các Công ty nhà nước còn lại, mỗi năm tổ chức Đại hội CNVC một lần vào Quý I 

năm kế hoạch. 

4. Hình thức Đại hội CNVC: 

4.1. Đại hội toàn thể được tổ chức ở công ty có từ 150 CNVCLĐ trở xuống. 

4.2. Đại hội đại biểu được tổ chức ở công ty có trên 150 CNVCLĐ. 

Trường hợp công ty có dưới 150 CNVCLĐ nhưng do hoạt động phân tán hoặc không 

thể rời vị trí sản xuất thì Giám đốc thỏa thuận với Ban Chấp hành Công đoàn công ty 

tổ chức Đại hội đại biểu. 

Trường hợp đơn vị hạch toán phụ thuộc, phân xưởng đội sản xuất, có trên 150 

CNVCLĐ, thì lãnh đạo chuyên môn và Ban Chấp hành Công đoàn đồng cấp thống 

nhất chọn hình thức Đại hội toàn thể hoặc đại biểu, trước khi thực hiện phải xin ý kiến 

của lãnh đạo chuyên môn và Công đoàn cấp trên trực tiếp. 

4.3. Đại hội CNVC bất thường: 

Tổng Giám đốc (Giám đốc) thống nhất với BCH Công đoàn công ty quyết định triệu 

tập Đại hội CNVC bất thường theo hình thức Đại hội toàn thể hoặc Đại hội đại biểu 

chậm nhất sau 15 ngày, kể từ ngày nhận được một trong những yêu cầu sau: 

- Tổng Giám đốc (Giám đốc) công ty yêu cầu; 

-  Ban Chấp hành Công đoàn công ty yêu cầu; 

-  Trên 50% tổng số CNVCLĐ đề nghị (Công đoàn tập hợp bằng văn bản); 

-  Khi công ty tiến hành cổ phần hóa, giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê, tổ chức 

lại công ty (sáp nhập, hợp nhất, chia tách), giải thể, hoặc phá sản công ty. 

Đại hội CNVC bất thường ở các đơn vị thành viên được tổ chức khi có sự nhất trí của 

lãnh đạo chuyên môn và Công đoàn cấp trên trực tiếp. 

5. Thành phần tham dự Đại hội CNVC: 

5.1.  Đại hội toàn thể: là toàn thể CNVCLĐ. 

5.2.  Đại hội đại biểu: gồm các đại biểu đương nhiên ở cấp triệu tập và đại biểu được 

bầu từ cấp dưới lên: 

a) Đại biểu đương nhiên gồm: thành viên Hội đồng quản trị (nếu có); Tổng Giám đốc 

(Giám đốc), Phó Tổng Giám đốc (Phó Giám đốc), Kế toán trưởng; Chủ tịch, Phó Chủ 

tịch, ủy viên thường vụ BCH Công đoàn công ty; Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư 



Đảng ủy hoặc Bí thư Chi bộ (nơi không có Đảng ủy). Nếu Bí thư Đảng ủy hoặc Bí thư 

Chi bộ kiêm Tổng Giám đốc (Giám đốc) thì đồng chí phó bí thư là đại biểu đương 

nhiên; Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Trưởng ban Nữ công; Trưởng 

ban Thanh tra nhân dân; Trưởng ban Kiểm soát. 

Đại biểu đương nhiên nếu đang chịu hình thức kỷ luật từ khiển trách trở lên thì chỉ 

được mời dự Đại hội để trả lời kiến nghị và chất vấn của Đại hội, không được quyền 

biểu quyết trong Đại hội. 

b. Đại biểu bầu cử: 

- Số lượng đại biểu do Tổng Giám đốc (Giám dốc) và Ban Chấp hành Công đoàn công 

ty thỏa thuận, nhất trí phân bổ cho các đơn vị thành viên, bộ phận của công ty đảm bảo 

tỷ lệ tương ứng với số lượng công nhân trực tiếp, thanh niên, lao động nữ trong công 

ty. 

- Đại biểu bầu cử phải có tín nhiệm với CNVCLĐ; có khả năng tham gia đóng góp ý 

kiến cho Đại hội; không là người đang bị xử lý kỷ luật từ khiển trách trở lên; được Đại 

hội cấp đó bầu cử thông qua bỏ phiếu kín; phải được trên 50% số phiếu bầu. 

Trường hợp nếu có nhiều người được trên 50% số phiếu bầu thì lấy theo số thứ tự từ 

người được số phiếu cao nhất trở xuống cho đến đủ số đại biểu được phân bổ. 

Trường hợp bầu lần thứ nhất chưa đủ số đại biểu được phân bổ thì tiếp tục bầu cho đến 

khi có đủ số đại biểu. 

Trường hợp nhiều đại biểu có cùng số phiếu bầu vượt quá số đại biểu được phân bổ thì 

tổ chức bầu tiếp những người có cùng số phiếu bầu này để lấy người có phiếu bầu cao 

nhất ứng với số đại biểu được phân bồ. Nếu vẫn không chọn được đủ số đại biểu thì 

Đoàn chủ tịch Đại hội xin ý kiến Đại hội quyết định. 

6. Nội dung Đại hội CNVC: 

6.1. Thảo luận, góp ý kiến trước khi cấp có thẩm quyền quyết định các vấn đề liên 

quan thuộc cấp mình và cấp trên trực tiếp sau đây: 

a. Phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch, biện pháp phát triển sản xuất, kinh doanh, sắp 

xếp lại sản xuất công ty; tài chính công khai; 

b. Phương án cổ phần hóa, đa dạng hóa sở hữu công ty; 

c. Các nội quy, quy chế của công ty liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của 

người lao động; 

d. Các biện pháp bảo hộ lao động, cải thiện điều kiện làm việc, đời sống vật chất và 

tinh thần, vệ sinh môi trường, đào tạo và đào tạo lại nghề cho người lao động của công 

ty; 

e. Bỏ phiếu thăm dò tín nhiệm đối với các chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, 

thành viên Hội đồng quản trị (nếu có), Tổng Giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng Giám 



đốc (Phó Giám đốc), Kế toán trưởng khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu 

cầu. 

6.2. Thảo luận và biểu quyết quyết định các vấn đề sau đây: 

a. Nội dung hoặc sửa đổi, bổ sung nội dung thỏa ước lao động tập thể để đại diện tập 

thể người lao động ký kết với Tổng giám đốc hoặc Giám đốc công ty; 

b. Quy chế sử dụng các quỹ phúc lợi, khen thưởng và các chỉ tiêu kế hoạch của công ty 

có liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động phù hợp với quy 

định của Nhà nước; 

c. Đánh giá kết quả hoạt động và chương trình hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; 

d. Bầu Ban thanh tra nhân dân (bổ sung hoặc theo nhiệm kỳ). 

6.3. Nội dung của Đại hội CNVC bất thường tập trung bàn và quyết nghị các vấn đề là 

nguyên nhân phải triệu tập Đại hội CNVC. 

7. Kinh phí tổ chức Đại hội CNVC: được hạch toán vào chi phí của công ty. 

8. Trình tự tổ chức Đại hội CNVC: 

8.1. Hội nghị trù bị. 

- Thành phần: Hội đồng quản trị (nếu có), Tổng giám đốc (Giám đốc Bí thư Ban cán 

sự Đảng, Bí thư Đảng ủy hoặc Bí thư Chi bộ (nếu có đại biểu kiêm nhiệm 2 chức danh 

hoặc đi vắng thì cấp phó thay thế), Chủ tịch Công đoàn công ty. 

- Nội dung: xây dựng kế hoạch Đại hội CNVC của công ty; phân công chuẩn bị nội 

dung, triển khai kế hoạch Đại hội CNVC xuống cấp dưới. 

8.2. Hội nghị cán bộ công ty. 

- Thành phần: Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy (Bí thư Chi bộ); 

Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc (Giám đốc), các Phó Tổng Giám đốc (Phó Giám 

đốc), trưởng ban Kiểm soát Kế toán trưởng, Chủ tịch, phó chủ tịch và các Uỷ viên Ban 

thường vụ công đoàn cơ sở, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân; Bí thư Đoàn thanh niên 

Cộng sản Hồ Chí Minh, Trưởng ban Nữ công, Trưởng các Phòng, ban, phân xưởng, 

Đội sản xuất, Chủ tịch Công đoàn bộ phận. 

- Nội dung hội nghị: Tổng Giám đốc (Giám đốc), Chủ tịch Công đoàn báo cáo tóm tắt 

những nội đung phân công tại hội nghị trù bị; Đại biểu thảo luận tham gia ý kiến bổ 

sung nội dung các báo cáo trên; Tổng Giám đốc (Giám đốc), Chủ tịch Công đoàn tiếp 

thu, hoàn thiện các báo cáo. 

8.3. Đại hội CNVC tổ, đội, phân xưởng, phòng, ban, đơn vị thành viên. 



- Thành phần: CNVCLĐ có giao kết hợp đồng lao động với công ty. Trường hợp số 

lượng CNVCLĐ ở phân xưởng, đơn vị thành viên có trên 150 người thì có thể tiến 

hành Đại hội theo quy định tại tiết 2 khoản 4.2 Mục 4 Thông tư này. 

- Nội dung: Trưởng phòng, ban, phân xưởng, đội sản xuất trình bày dự thảo báo cáo 

của Giám đốc công ty về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và thực hiện các chế độ 

chính sách với CNVCLĐ tại đơn vị; Tổ trưởng Công đoàn (Chủ tịch Công đoàn bộ 

phận) trình bày dự thảo các báo cáo thuộc trách nhiệm của Công đoàn Công ty chuẩn 

bị để trình ra Đại hội CNVC công ty; Đại hội thảo luận, tập trung vào những vấn đề:: 

phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty, giải pháp thực 

hiện nhiệm vụ sản xuất của bộ phận; biện pháp nâng cao đời sống vật chất tinh thần và 

môi trường làm việc của CNVCLĐ; nội dung sửa đổi, bổ sung hoặc xây đựng mới 

Thỏa ước lao động tập thể; nội dung sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế của công ty 

(nếu có); Bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu CNVC công ty theo chỉ tiêu phân bổ (nếu 

có); Thông qua danh sách đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân tại đơn vị; Thông qua 

ý kiến, kiến nghị lên Đại hội cấp trên. 

8.4. Đại hội công nhân viên chức Công ty: 

- Tổng Giám đốc (Giám đốc) công ty: 

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và phương hướng năm kế hoạch; Báo cáo kết quả 

thực hiện chế độ, chính sách với CNVCLĐ về sắp xếp lại lao động, tuyển dụng, cải 

thiện điều kiện làm việc, đào tạo và đào tạo lại tiền lương và thu nhập, bảo hiểm xã 

hội, bảo hiểm y tế, phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ của công ty, ...; Nội dung 

dự thảo bổ sung, sửa đổi (nếu có) các nội quy, quy chế nội bộ trong công ty; Báo cáo 

công khai tài chính theo quy định hiện hành. 

Đối với Tổng công ty nhà nước, Công ty mẹ, Tổng Giám đốc báo cáo các nội dung 

nêu trên, tập trung vào các vấn đề thuộc kế hoạch phát triển dài hạn, ngắn hạn; các chỉ 

tiêu sản xuất kinh doanh giao cho các đơn vị thành viên thực hiện; những biện pháp tổ 

chức nâng cao hiệu quả kinh doanh của Tổng công ty đối với các công ty thành viên; 

- Chủ tịch Công đoàn Công ty: Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Thỏa ước lao 

động tập thể và dự thảo nội dung sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới; báo cáo việc 

tiếp thu và kết quả thương lượng Thỏa ước lao động tập thể; tổng kết phong trào thi 

đua và kế hoạch tổ chức phong trào thi đua năm tới; về ý kiến của công nhân viên 

chức về việc kiến nghị với cấp có thẩm quyền cho tổ chức bỏ phiếu thăm dò tín nhiệm 

đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị (nếu có), Tổng Giám 

đốc (Giám đốc), Phó Tổng Giám đốc (Phó Giám đốc), Kế toán trưởng. 

- Trưởng ban Thanh tra nhân dân báo cáo kết quả và kế hoạch hoạt động của Ban 

Thanh tra nhân dân. 

- Đại biểu thảo luận các báo cáo. 



- Giới thiệu nhân sự của Công đoàn để tham gia Ban kiểm soát; giới thiệu người đủ 

điều kiện đại diện CNVC và LĐ để cấp có thẩm quyền xem xét, bổ nhiệm vào Hội 

đồng quản trị (nếu có). 

- Bầu Ban thanh tra nhân dân (nếu có). 

- Tổng Giám đốc (Giám đốc), Chủ tịch Công đoàn giải đáp chất vấn về các nội dung 

thuộc thẩm quyền. 

- Biểu quyết thông qua các văn bản: nội dung Thỏa ước lao động tập thể hoặc nội dung 

sửa đổi, bổ sung để Chủ tịch Công đoàn ký kết với Tổng Giám đốc (Giám đốc) công 

ty; Quy chế sử dụng các quỹ phúc lợi, khen thưởng và các chỉ tiêu kế hoạch của công 

ty có liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động phù hợp với 

quy định của Nhà nước; đánh giá kết quả hoạt động và chương trình hoạt động của 

Ban Thanh tra nhân dân; biểu quyết giới thiệu người đại điện cho tập thể CNVCLĐ 

tham gia Hội đồng quản trị khi có đủ điều kiện. 

- Ký kết Thỏa ước lao động tập thể: 

Khi dự thảo Thỏa ước lao động tập thể đã đảm bảo các quy định của pháp luật lao 

động hiện hành thì Chủ tịch Công đoàn, Tổng Giám đốc (Giám đốc) ký kết ngay tại 

Đại hội. 

Nếu chưa đủ điều kiện theo quy định của pháp luật thì sau Đại hội tiếp tục thương 

lượng và ký kết. 

- Công bố khen thưởng và phát động phong trào thi đua. 

- Khi cấp có thẩm quyền cho phép thì Đại hội bỏ phiếu thăm dò tín nhiệm đối với các 

chức danh Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản trị (nếu có), Tổng Giám đốc (Giám 

đốc), Phó Tổng Giám đốc (phó Giám đốc), Kế toán trưởng. 

- Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội CNVC. 

8.5 Thông báo kết quả Đại hội. 

Sau Đại hội CNVC, Tổng Giám đốc (Giám đốc) và Ban Chấp hành Công đoàn công ty 

thông báo kết quả Đại hội cho toàn thể CNVCLĐ biết và gửi báo cáo lên cấp trên trực 

tiếp quản lý. 

9. Tổ chức thực hiện Nghị quyết đại hội CNVC: 

- Trách nhiệm của Tổng Giám đốc (Giám đốc) công ty: chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị 

lập kế hoạch, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội; phối hợp với Ban Chấp hành 

Công đoàn giải quyết các kiến nghị của CNVCLĐ đã thông qua tại Đại hội; tạo điều 

kiện để Ban Thanh tra nhân dân hoạt động theo đúng quy định của pháp luật; định kỳ 6 

tháng, cùng với Ban Chấp hành Công đoàn sơ kết đánh giá tình hình thực hiện Nghị 

quyết Đại hội CNVC, Thỏa ước lao động tập thể và phong trào thi đua, thông báo cho 

CNVCLĐ trong công ty biết và báo cáo cấp trên. 



- Trách nhiệm của Ban Chấp hành Công đoàn công ty: kiểm tra, giám sát việc thực 

hiện kế hoạch triển khai Nghị quyết Đại hội CNVC, Thỏa ước lao động tập thể; chỉ 

đạo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; phối hợp với các đoàn thể trong công ty 

động viên CNVCLĐ thực hiện Nghị quyết của Đại hội CNVC, Thỏa ước lao động tập 

thể. 

10. Điều khoản thi hành: 

- Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo, thay thế 

Văn bản số 1584/TLĐ ngày 15 tháng 11 năm 1999 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt 

Nam. 

- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội hàng năm kiểm tra, đánh giá việc tổ chức Đại hội CNVC trong các công ty nhà 

nước; giải quyết kịp thời các vướng mắc của cơ sở. 
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