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QUYET D!NH 
A A 4 A A Ye vice ban hanh Quy che moi quan hç cong tac 

gifra Cong doàn vã Tng giám dc. 

TONG GIAM DOC CONG TY cO PHAN LILAMA 18 

Can th B3 lut Lao dông s 45/2019/QHJ4, ngày 20 tháng 11 näm 2019, 

Can c& Lut COng doàn sO' 12/2012/QH13, ngày 20 tháng 6 nám 2012; 

Can cz- Diu l cza Cong ty cphdn Lilama 18, ngày 24 tháng 4 nám 2021; 

- Cán cz Nghj quylt s 299/NQ-HDQT ngày 08 tháng 6 näm 2021 cz'sa Hi dng 
quán frj Cong ty cphn Lilama 18; 

- Kit qua lam vic giz?a Tang giám dc và Chz tjch Cong doàn COng ty c phn 
Lilama 18 

QUYET D!NH: 

Diêu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay Quy ch m& quan h cong tác giUa 
Cong doàn và Tng giám dc cüa Cong ty C ph.n Lilama 18. 

Diêu 2. Quy& djnh có hiu lirc k tü ngày ki. Thay th Quyt djnh so S1IQD-

LLM18, ngày 20 tháng 6 näm 2018 cüa Tng giám dc Cong ty. 

Diu 3. Ban Tng giám d6c, K toán trithng, Trithng các phông ban, &m vj trrc 

thuc Cong ty và nhi:tng thành viên Co lien quan chlu trách nhim thi hành Quyt 

djnh nay. 
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Qui' chê Môi quan /z cong Mc giüa C'Oizg doàn vâ Tang Gidrn d6c 
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Diu 15. 8 
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Diu17. 8 
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NHtJNG DAM BAO CUA TONG GIAM oOc yE HOiT BONG CUA CONG 
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Diu23. 9 

Chiroiig VII 9 

DIEU KHOAN THI HANU 9 

Diu 24. Hiêu lire thi hãnh 9 
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Quv  cht Mi quan h cong the gifra Cong doàn và Tang Gidin d6c 
Cong ty cô phân Li/ama 18 

QUY CHE 

MO! QUAN Ht CONG TAC 

GIUA CONG DOAN VA TONG GL&M DOC 

CUA CONG TY CO PHAN LILAMA 18 

(Ban hành kern theo Quylt djnh so' 78/QD-LLMJ8, ngày 08 tháng 6 nárn 2021 cüa Tang 
giárn dc Cong ty ccl phcln Lilama 18) 

Ban Thithng vi Cong doàn và Tng Giám d& Cong ty c ph.n Lilama 18 ban 
hành Quy ch phi hçip hot dng và m& quan h cOng tác giüa Cong doàn và Tng 
Giám dc Cong ty c phn Lilama 18 nhu sau: 

Chtrongl 

NHNG QUY D!NH  CHUNG 

Diu 1. 

Quy ch nay quy djnh m6i quan h cong tác và phi hqp hot dng giüa Cong doàn 
Cong ty c phn Lilama 18 (sau day goi tat là Cong doàn Cong ty) và T6ng Giám dc 
Cong ty c phAn Lilama 18 (sau day gi là Tng Giám dc COng ty) nhâm dam bão thrc 
hin nghiêm tiic các chü tnnng, nghj quyt cüa Dâng, pháp lut, chInh sách cüa Nhà 
nuâc, các chü triiong cüa Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam, các thim vi cUa cap trên 
giao cho COng ty cOng nlnr thirc hin nhim vi chäm lo xây dimg và phát trin toàn din 
lirc hrqng can b cong nhân viên - ngtri lao dng (CBCNV-NLD) cüa Cong ty c ph.n 
Lilama 18. 

Diu 2. 

Quy ch nay &rqc xay dirng trên c sà chic näng nhim vii cOa to chrc Cong doàn 
dã dt.rçxc quy djnh ti BO Lut Lao dng, Lut COng doàn và Diu 1 cüa COng ty c phn 
Lilama 18, cii th nh.x sau: 

- Nhüng linh vrc cOng tác Cong doàn Cong ty tham gia vài Cong ty triên khai 
thirc hin; 

- NhOng lTnh vrc cOng tác COng ty tham gia và COng doàn COng ty cOng phi hçip 
thrc hin; 

- NMng lTnh vrc cOng tác COng ty tham gia vth Cong doàn Cong ty in khai 
thrc hin. 
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LILAMA 8 

I 

Quy c/,iMái quan /z cong tdc giüa C'Ong doàn và T6ng Giám d6c 
Cong ty cO phân Li/ama 18 

Chirong II 

NHfrNG LINH VC CONG TAC CONG DOAN CONG TV 
THAM GLA VOl CONG TY TRIEN KHAI THI)'C HhiN 

Diêu 3. 

Di vâi nMng van bàn pháp quy cüa Cong ty có lien quan dn quyn lqi và trách 
nhim cüa CBCNV-NLD, tnrâc khi ban hânh Cong ty thông báo và gri vAn bàn dir thão 
cho Cong doàn Cong ty d ly kin tham gia dóng gop ciia Ban Chp hành Cong doàn 
COngty. 

Diu 4. 

D& vài k hoach phát trin kinh th xä hOi,  k hoach dào tao, bi dung phát trin 
lirc lucmg can b cong nhân viên trong don vj, Cong ty gl'ri vAn bàn dir thào cho Cong 
ctoàn Cong ty d ly kin tham gia vao thUng vn d có lien quan dn nghia vii, trách 
nhim, quyn lçri cüa ngtri lao dng tnrâc khi trin khai thrc hin. 

Diu 5. 

Di vài vic thành lap, sap nhp hoc giAi th các dan vj thành viên, các t6 chirc 
nghip vii và diu dng, d bt can b thuc din Cong ty quAn 1, tnrOc khi 1p vAn bàn 
trInh Hi dng quãn trj, Cong ty thông báo vài Ban Thumg vi Cong doàn Cong ty bit 
d tham gia kin nh.m dAm bAo th'iLrc hin dy dU cAc ch dO chinh sAch vâi ngu&i lao 
dng cüng nhu sp xp M chrc Cong doàn Cong ty cho phi hp vài tlnh hinh mâi. 

Diu 6. 

Khi xét va d nghj Nba rn.r6c hoc cp trên khen thirng phong tang  các danh hiu 
thi dua cüng nhu vic khen thithng hoc thi hành k' 1ut cüa Cong ty dôi vâi tp th& CA 
nhãn thuOc  din COng ty quAn li', COng ty gi danh sAch kern theo bàn thành tIch hay cAc 
bàn tir kim dim CA nhân, biên bàn cüa HOi  dng khen thirông k' lust  don vj thành viên 
cho Ban Thung vi COng doàn Cong ty d ly kin tham gia, tniâc khi trinh cp trên 
ho.c ban hAnh quyt djnh khen thuâng hoc quyt djnh k5' lust. 

Chtro'ng Ill 

NH1JNG LINTI VIIC CONG TAC CONG TV VA 
CONG DOAN CONG TV CUNG PHOI Hç1P TH1C HIN 

Diéu 7. 

Cong ty và Cong doàn Cong ty cüng ph& h thirc hin các nhim vi Cong tAc dithi 
day: 

1. T chirc cAc phong trao thi dua, phong trào hành dng cAch mng trong 
CBCNV-NLD nh&m thrc hin thing igi mi nhim vi cüa DAng, NM nuàc, BO và Tng 
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Quv c/il Mi quaiz /z cong iác giüa Cong doàn và Tiiig Giárn d6c 
Cong ty cô phân Lilarna 18 

Cong ty Lp may Vit Nam-CTCP giao cho Cong ty. T chirc tim kim vic lam d tii 

can d6i k hoach và giãi quyt vic lam thtrâng xuyên cho can b cong than viên trong 
Cong ty. 

2. Ban hành và t chrc huàng dn, kim tra vic thirc hin các van bàn lien tjch 
gila Tng giám dc và Thuäng vi Cong doàn Cong ty. 

3. Djnh kS'  t6 chirc Hi nghj ngxi lao dng mi näm mt l.n (vao qu i hang nAm); 
thirc hin dan chü ti nai lam vic (con gçi d& thoai ti nai lam vic) mi näm mt ln. 
To chjrc HOi  nghj ngträi lao dng, d6i tho?i tai  nai lam vic bAt thithng khi cO yêu cu. 
Huàng dan, kim tra các cAp trong Cong ty thirc hin quyn, nghTa vii cüa CBCNV-NLD 
thông qua Hi nghj ngir?ii lao dOng. 

4. T chrc huâng dn và kim tra các dan vj thành viên trong Cong ty triên khai 
thc hin k kt hçip dng lao dng, thoã i.râc lao dng tp th& các quy djnh v bão hO 
lao dng, các chinh sách v nhà O, v tin lirang, v djnh miirc lao dng, bão him x hOi, 
và các quyn loi nghia vii khác dã di.rçic ghi trong Bô Lut Lao dng và các van bàn pháp 
luât khác cüa Nba nuâc. 

5. T chirc quàn 1 t& vic sr dmg qu phUc lqi, qu "H trçi dng nghip"; to 
chirc t& diu kin sng và lam vic dam bão an toãn v sinh lao dng 

6. cho CBCNV-NLD. 

7. Thu?ng xuyên th chi'rc nâng cao d?ñ sng van hoá, tinh thin, ch dO nghi ngcii, 
phong trào th dijc th thao cho CBCNV-NLD. 

8. Giãi quyt tranh chAp lao dng, giãi quy& khiu ni, th cáo cüa nguñ lao dng 
va nhUng kin nghj cüa các dan v trrc thuOc  theo quy djnh cüa pháp lust  hin hành. 

9. T chirc so k&, tng kt cac nghj quyt lien tjch, các chuyên d ma Tng giám 
d& và Cong doàn cüng phi hqp chi dao  thirc hin. 

10. Phãn cong trách thim chü tn chInh hoc phi hgp giüa Cong ty và Cong 
doàn Cong ty thirc hin các thim vi cüa Diu 7 (tr mic 1 dn miic 8) do Tng giám d6c 
và Chü tjch COng doãn COng ty thirc hin. 

Chirong IV 

NII1JNG LINH VC CONG TAC CONG TY THAM GIA 
vOi CONG DOAN CONG TY TRIEN KHAI TIIIIC HIN 

Then 8. 

Khi xây dirng k hoch tuyên truyn giáo diic pháp 1ut và chInh sách cüa Nhà nixâc, 
các k hoach cong tác cüa Cong doàn trong CBCNV-NLD và h thng Cong doàn, 
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LILAMA 18 

Quy ch Mi quail h cong tdc gifra C'ông doàn và Tang Gidm dôc 
COng ty cô phân Lilama 18 

Thumg vii Cong doân Cong ty thông báo và gfri van ban di thão cho Cong ty d 1y 
kiin tham gia tniâc khi hirâng dn các dan vj trirc thuc thrc hin. 

Diu 9. 

Khi t chirc hoat dng xä hOi,  t1r thin, các hot dng van hoá, th thao trong 
CBCNV-NLE) Cong ty, Ban Thuông vi Cong doàn Cong ty báo cáo và gfri k hoch dir 
thão cho Cong ty d COng ty tham gia chi dao  các dan vj trirc thuc cUng vâi Ban Chp 
hành Cong doàn dng cp th chirc thirc hin. 

Diu 10. 

Di vOi vic 1p k hoch dào tao, bM d.rng can b Cong doàn tCr to trLthng cong 
doãn tr1rc thuOc trâ len, Ban Thu?ing vi Cong doàn gri van ban d tháo cho Cong ty d 
thy kin tham gia truâc khi trin khai th chrc thirc hin. 

Chirong V 

CHE DQ LAM VIC, MO! QUAN H CONG TAC 
VA TRACH NHIM CUA MO! BEN 

Diu 11. 

Cong ty và Cong doàn Cong ty dam bão cung cp thông tin thrnmg xuyên cho nhau 
v nhüng hoat dng chInh cia mInh, v nhUng kt qua trin khai thrc hin các mt trong 
ffing giai don. 

Diu 12. 

Các phOng, ban nghip vii cüa Cong ty va thu?mg trirc Cong doàn Cong ty có trách 
nhim phi hqp giái quyt, thc hin nhng nhim vii ci th khi duçic Tng giám d& và 
Thtthng vii Cong doàn Cong ty phân cOng. 

Diu 13. 

Sáu (06) tháng mt thn vao giüa näm và cu& näm Tng giám dc Cong ty và Ban 
Th.thng vii Cong doàn Cong ty hçp lien tjch nhm kim dim dánh giá vic thirc hin các 
lI'nh vijc cong tác cüng phi hçrp trin khai thirc hin. 

Diu 14. 

Tng giám d6c mài dng chI Ch tjch Cong doân Cong ty dir các cuc h9p cUa 
Cong ty có lien quan dn quyn và trách nhim cüa Cong doàn Cong ty. Khi Chü tjch 
Cong doân Cong ty di vng, dng chI Phó ChU tjch Cong doàn Cong ty tham gia các cuc 
h9p trên. Các dng chI u' viên thi.r&ng trirc Cong doàn Cong ty duçic mi tham dii các 
hi nghj sa k&, tng kt (hoc Hi nghj giao ban m& rng sáu (06) tháng du näm và 
cui nàm) cüa Cong ty. 
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Quj' chE M6i quaii h cong tác girth COng doan và Tang Gidrn d6c 
Cong ty cô phân Li/ama 18 

Diêu 15. 

Tng giãm dc và Ban Thtrng vi Cong doàn Cong ty quyt ctjnh ni dung, thành 
phn, thii gian, kinh phi cho hOi  ngh sc kit, thng kt (hoc Hi nghj giao ban mi rng 
sáu (06) thang dAu nä.m và cu6i näm), các nghj quy& lien tjch, các chuyên d cOng tãc ma 
Cong ty và Cong doàn Cong ty cüng ph6i hqp t6 chirc. 

Diu 16. 

Cong doàn Cong ty miii dng chI Tng giám d& COng ty dr các k' hçp cüa Ban 
Chip hành COng doàn Cong ty d dng chI Tng giam d6c thông báo vâi Ban ChAp hành 
Cong doàn Cong ty v nhng chü trticmg cong tác Ian cüa Cong ty, tham gia vài Ban 
ChAp hành trong vic quyt djnh nhUng ni dung cong tác cüng phi hqp thiic hin chi 

dao. 

Diêu 17. 

Tng giám dc Cong ty Co trách nhim tm trich kinh phi COng doàn (2%) hang 
qu và thanh toán düt dim vào cu& tháng dAu qu sau cho Cong doàn hoat dng. 

Diêu 18. 

Các phOng, ban nhii Tài chInh - K toán, T chc - Hành chinh CO trách nhim thirc 
hin quãn l chInh sách va ngán sách theo yêu cAn sau khi Cong doàn Cong ty và T6ng 
giám doe quyêt dinh. 

Diu 19. 

Các cong  tác viên lam t& các khâu tài chInh COng doàn k ca Tng giám dc và 
Chü tjch Cong doàn du d.rçic thrâng theo nhUng quy djnh hin hãnh. 

Chtrong VI 

NHUNG DAM BAO CUA TONG GIAM oOc yE 
HOAT DQNG CUA CONG DOAN 

Then 20. 

Tin lumg, tin thrnng: Ngoài hrang chInh theo ehirc vi cüa can b Cong doân 
chuyên trách, Tng giám dc chi "phAn mm" vào hrcing và các khoãn tin thuàng theo 
ch d cho can bt cOng doàn chuyên trách nhi.r nhCng CBCNV khác. 

0ieu21. 

Các phixang tin lam vic: Phông lam vic, phuong tin di 1i, in An tài 1iu, cOng 
tác phi, tin tAu xe nghi phép, v.v... Tng giám dc bão dam cho can bO cOng doãn 
chuyên trách duçic huang theo ch dO và tiêu chuAn nhu CBCNV khác. 
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PHAN HÔNG TUAN 

CONG DOAN 

CIiAP 
 j TICH 

CONG UOAU 
,CONGTYCi .N 

M 1: \i  IL 

Quy c/il M6i quan h cong tác giü'a C'Ong doàn và Tong Gián, dôc 
Cong ty cô phân Lilama 18 

.A Dieu 22. 

Di vâi can bO cong doãn ban chuyên trách, tuS' tirng d& tirclng khác nhau, Tng 
giám d6c và Cong doãn s có quy djnh riêng t?o  diu kin và thñ gian lam vic cho tirng 
di tuclng. Can bO cOng doàn ban chuyên trách thrçrc triu tp h9p hoc lam vic theo h 
thng Cong doàn dirçic hung các quyn lçii dung nhu nMng CBCNV khác. 

Diu 23. 

Tng giám d& nghiên elm thirc hin phi cp vão lirong cho t trir&ng Cong doàn 
nhiz t tnrâng san xut. 

Chuinig VU 

DIEU KHOAN THI HANH 

Diu 24. Hiu hyc thi hành 

1. Trong qua trInh thirc hin Quy ch nay nu có nhUng dim không con phü hqp 
thI Tng giám dc và Cong doàn Cong ty có trách nhim nghiên cIru si:ra di và b sung. 

2. Quy che nay co hiçu lrc ke tr ngay ky. Thay the Quy che mol quan he cong tac 
gifla COng doân và Tng giám d& Cong ty, ban hành kern theo Quy& djnh S6 5  1/QD-, ) * 
LLM18 ngày 20 thang 6 näm 2018 cüa T6ng giám d6c Cong ty. 

Diu 25. Trách nhim thi hành 

Ban T6ng giám d6c, Ban Chip hành COng doàn Cong ty, thu tru&ng các phOng 
ban, cac dcm vj, Cong doàn các dan vj tn.rc thuc và nguri lao dng COng ty chju trách 
nhim thi hành Quy ch nay.!. 

NGO QUANG D!NH 
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