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QUY B!NH 
v giám sat cüa các t chuc chInh trl  - xã hi Va ngtrôi lao dng 

SO vi k hiêu hO  ff VMV c tu dir&ng, rèn 1uyn do dfrc, li sng cüa ngirô'i ding du, 
can b chü cht và can b, dãng viên trong doanh nghip, do'n v 

thuc Khi Doanh nghip Trung ircrng 

- Can ci'r Diu 1 Dãng Cong  san Vit Nam; 

- Can cü Quyt djnh s 28-QD/TW ngày 16/08/202 1 cüa B ChInh tn v chüc 

näng, nhim vçi, t chüc b may cüa Dáng u' Kh6i Doanh nghip Trung ucmg; 

- C.n cr Quy djnh s 124-QD/TW, ngày 02/02/2018 cüa Ban BI thu Trung 

uong Dãng v giám sat cüa M.t trn T quc Vit Nam, các t chüc chInh trj - xã 

hi va nhân dan d6i vâi vic tu duong, rèn 1uyn do düc, 16i sng cüa nguôi dung 

du, can b chü ch& và can b, dãng viên; 

- Can cir Quyt djnh s' 217-QD/TW ngày 12/12/2013 cüa B ChInh tn v 

vic ban hành Quy ch giám sat và phán bin xA hi cüa Mt trn T quc Vit 

Nam và các doàn th chInh tn - xa hôi; 

- Can cir Kt 1un s 21-KL/TW ngày 25/10/2021 cUa Ban ChAp hãnh Trung 

uong v dAy mnh xây drng, chinh din Dãng vâ h thông chInh trj; kiên quyt 

ngàn ch.n, dAy liii, xü 1 nghiêm can bi, dãng viên suy thoái v tu tu&ng chInh trj, 

do düc, 1i sng, biu hin "tir din bin", "tir chuyn hoá"; 

Ban Thithng vi Dãng üy Khi Doanh nghip Trung i.rong quy djnh v giám 

sat cüa cac t chüc chInh trj - xã hi va ngu?i lao dng di vi vic tu duOng, rèn 

luyén dao düc, 1i sng cüa ngui dirng dAu, can b chü ch& Va can b, dáng viên 

trong doanh nghip, dcm vj thuc Khi Doanh nghip Trung ucmg nhu sau: 

Churmgl 

QUY B!NH  CHUNG 

Biu 1. Phm vi diu chinh và di ttrçrng áp diing 

1. Quy djnh nay quy djnh v giám sat cüa các t chüc chInh trj - xA hii và 
ngiii lao dng trong các tp doàn, tèng cong ty, ngân hang, dn vj thuc KhOi di 

voi vic tu dung, rèn 1uyn do dirc, 1i sng cia nguôi di'rng cti'. can b chü ch& và can 

bi, dãng viên. 
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2. Quy djnh nay áp diing thêng nht dêii vói các c.p üy, t chüc dàng; các t 

chüc chInh trj - xã hi; can b, dãng viên, nguii lao dng trong các tp doàn, tng 

cong ty, ngân hang, don vj thuc Dàng bQ Khi Doanh nghip Trung iiclng. 
, ., V Dieu 2. Mtic dich giam sat 

Phát huy vai trô giám sat cüa các t chirc chInh trj - xã hi và ngu?ii lao dng 

trong giám sat vic tu duàng, rèn 1uyn dao  düc, li sting cUa ngithi dung d.u, can 

b chü cht và can bO,  dãng viên, gop phn xây dirng Dáng trong sch vüng mnh. 

Diu 3. Nguyen tc giám sat 

1. Bão dam sir lãnh do cüa cp ui', t chüc dâng; phü hqp vói Hin pháp, 

pháp lu.t, Diu l cüa các t chüc chInh trj - xâ hi. 

2. Co sir phi hçip ch.t chë giUa cac t chüc chInh trj - xã hii vói lAnh dao 

doanh nghip, don vj; không lam can tth ho.c ành hu&ng dn cong vic, hot dng 

cüa t chrc, cá nhãn, gia dmnh ngi.thi dung du, can b chü ch& và can b, ding viên. 

3. Trên tinh th..n xây drng, dam bâo dan chü, cong khai, khách quan, minh 

bach; tránh nê nang, né tránh hoc d bj lçii diing. 
.7 ., V Dieu 4. Chu the glam sat 

1. Cong doàn, Doàn Thanh niên Cong  san H ChI Minh, Hi ciu chin 

binh (nu co) các c.p trong doanh nghip. 

2. Can b, dáng viên, ngithi lao dng giám sat thông qua các t chirc 

chInh trj - xã hi ma can b, dáng viên và ngui lao dng là thành viên. 

Ghu'o'ng H 

NQI DUNG, PHAM VI, HINII THUC GIAM SAT, 

TIEP NHN, xU' L THÔNG TIN GIAM SAT 

Diu 5. DM tu'qng giám sat, ni dung giám sat 

1. D6i tuqng giám sat gm ngu?ii dung du c.p üy, doanh nghip, can bi chü 

ch& và can b, dãng viên trong doanh nghip, don vj tmng Dãng bi Khi. 

2. Ni dung giám sat: 

- Các biu hin suy thoái v do duc, li sing dugc xác djnh trong Nghj quyt 

Trung uong 4 Khóa XII, XIII ye thng ci.r?ng xây dimg, chinh dén Dãng vâ các quy 

djnh, huó'ng dn cüa Trung uong v xây dmg, chinh dn Dang và h thng cbinh ti-i, 

v phông, chng tham thtirig, tiêu crc. 

- Vic thirc hin các chu.n mirc dao  due cong vii và dao duc ngh nghip cüa 

nguñ dung du, can bi chü ch&, can b, dãng viên. 
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Diu 6. Phm vi giám sat 

1. Giám sat ngixñ dung du, téi chizc dáng, doanh nghip, t chüc chInh trj-
xã hii, can b chü ch&, can b, dáng viên thuc phm vi quàn 1 cüa cap üy cüng 
cap a ncii lam vic. 

2. Truàng hcip phát hin can b, dãng viên không thuc c.p üy cüng cap 
quân l có biu hin suy thoai v dao  duc, 1i song thi chü the giám sat báo cáo, 
phan anh vcn cap co tham quyen quan ly can bQ, dang vien. 

, ., , 

Dieu 7. ffinh thirc giam sat 

- Thông qua vic quan sat, tim hiu, giao tip vth nguñ dung d.u, can b 
chü ch& và can b, dãng viên. 

- Thông qua tip nhan thông tin báo cáo, phân ánh cüa các to chüc, cá nhân, 
doan viên, hOi  viên và ngu?ii lao dng; du lun xã hi thông qua các phrnmg tin 
thông tin, truyên thông di chüng. 

- Thông qua Ban Thanh tra nhân dan. 

- Thông qua vic nghiên ciru các van ban, báo cáo, thông báo kt 1u.n v các 
cuc thanh tra, kim tra, giám sat; theo dOi két qua tir phê bInh và phé bInh cüa cap 

üy, t chüc dáng và can bi, dáng viên v kt qua thirc hin các nii dung giám sat 
tai Diêu 5 cüa Quy djnh nay. 

., , 

Then 8. Quy trinh giam sat 

1. Hang nàm can cu chuimg trInh, k hoach  cong tác näm cüa c.p us', các to 
churc chInh trj-xã hi xây dirng chucing trInh, ké hoach  näm, trong do xác djnh rO 
ni dung, cMi tuçlng giám sat báo cáo cap üy. 

2. Can cü chircing trInh, cong tác näm, các t chüc chInh trj-xã hi ban hánh 
k hoch giám sat (trong qu I) báo cáo cp Uy truâc khi thirc hin và tO churc trin 
khai giám sat theo Kê hoch. 

3. Vic 1p doàn (ti) giám sat chi tin hánh khi thc sir cn thit theo chi d.o 
cüa cap u có thâm quyên và thirc hin theo các quy dinh, huàng dn cüa Dang và 
cüa các to chirc chInh trj - xã hii có lien quan. 

A 9 r A Then 9. Tiep nhn, xtr ly thong tin giam sat 

1. Khi phát hin hoc tip nh.n báo cáo, phán ánh v nhUng biu hin suy 
p . , - . . p A P A 9 A • A 9 A thoai dao  due, loi song cua ngurn dung dau, can bç chu chot va can b9, dang vien, 

ban thuang vi (ban ch.p hành) các t chüc chInh trj - xã hi báo cáo vói cap u' 
cüng cap. 

2. C.p üy, t chüc clang cO th.m quyn sau khi tip nhn báo cáo cüa các t 
chüc chInh trj - xã hi và nguai lao dng có trách nhim lãnh dao,  chi  dao  xem xét, 
giái quyk Chm nht 20 ngày lam vic k tir ngày nhn ducic báo cáo, phán ánh 
cüa chñ th giám sat, cp cO thm quyn thông báo b&ng van ban kêt qua giâi quyt 
dn chü th giám sat và các co quan, tO churc có lien quan. Nêu vçi vic phüc tp thI 
thai hn có th kéo dài nhung không qua 30 ngày lam vic. 
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chitong HI 
QUYEN, TRACH NHIM CUA CHU THE GIAM SAT, 

oOi TU'NG GIAM SAT vA CUA cAp UY, TO CHUC BANG 

Diu 10. Quyn, trách nhim cüa chü th giám sat 

1. Giám sat thtthng xuyên di vó'i vic tu duOng, rèn 1uyn dto due, li sang 
cüa nguii dung du, can b chü ch& và can b, dãng viên trong phm vi giám sat. 

2. Duqc mi tham d%r các cuc h9p, hi nghj cüa cp üy, t chi'rc dãng, Hi 
dng quãn trj/HOi dng thành Viéfl, co quan diu hành doanh nghip lien quan dn 
ni dung giám sat; các cuc déi thoi gitta ngtri dung du c.p üy, t chirc dãng, 

doanh nghip, don vj vài ng.thi lao dng. 

3. Cong tam, dan chà, khách quan khi thirc hin giám sat; chju trách thim 
trithc c.p üy, t chirc dãng v kt qua giám sat; tránh n nang, né tránh hoc d bj 
1çi diing trong hoat dng giám sat. 

4. Báo cáo kt qua giám sat vth cp üy, t chuc dãng có th.m quyn và co 
quan quàn i can bO,  dáng viên; d xut, kin nghj cp có thm quyn xem xét, 
kim tra, xü 1 kt qua giám sat; theo dOi vic xü l k& qua giám sat cUa các co 
quan, t chirc có th.m quyn vá di tuqng di.içic giám sat. 

Biu 11. Quyn, trách nhim cüa di tirçrng giám sat 

1. Dixçc dê nghj, phãn ánh, báo cáo viii cap üy, to chüc dãng, cci quan có 
thm quyn xem xét v báo cáo, nhn xét, dánh giá cüa chü th giám sat di vri 
mInh hoac khi chU th giam sat thc hin không dung nOi  dung, pham vi, trách 
nhim, vi phm Quy djnh nay. 

2. Tü chi trã lôi, cung cp thông tin, tài lieu không thuc quyn han,  chüc 
trách, thim vi cüa mInh hoc không lien quan dn nii dung, pham vi giám sat. 

3. Chju sr giám sat cüa chü th giám sat theo các ni dung tai  Diu 5 cüa 
Quy djnh nay. 

ChumgIV 
MIEN THIXONG, XI LY VI PHJM 

Biu 12. Khen thir&ng Va xu' 1 vi phm 

Các t chuc chInh tn - xã hi và các Ca nhân có thành tIch trong thirc hin 
Quy djnh nay thI thrcic biu dixong, khen thuô'ng theo Quy djnh; nu vi pham Quy 
djnh thI tüy theo nOi  dung, tInh chat, mire d hu qua, nguyen nhân vi pham së bj 
xem xét, xCr l. 
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Chu'oiig V 

TO CHUC THIXC HIN 

Diu 13. Trách nhiêm thirc hiên 

1. Các cAp üy, t chüc dáng trirc thuc Dâng b Khi lãnh do, chi do các 

th chirc chInh tn - xA hi cüng cAp trin khai thirc hin Quy djnh nay; djnh k' h&ng 

nm báo cáo kt qua thirc hin Quy djnh vài cAp üy, t chüc dzang cAp trên. 

2. Ngithi dung dAu, can b chü cht, can b, dãng viên chAp hành nghiêm sr 

giám sat cüa các t chüc chInh tn - xA hi và nguài lao dng theo Quy djnh nay. 

3. Các t chüc chInh trj - xA hi t chüc tuyên truyn, ph bin và trin khai 

thirc hin Quy djnh tâi các cAp thuc t chuc mInh. 

4. Ban Dan 4n Dàng üy Khoi chü trI phôi hcip vài các ban, dcm vj Dáng üy 

Khi theo dOi, don dc, kim tra, giám sat vic so kt, tng k& vic thirc hin Quy 

djnh nay; djnh k' báo cáo Ban Thu?mg vii Dãng u' Khi. 

Diu 14. Hiêu lire thi hành 
9 , , 9 

Quy djnh nay có hiu 11rc tr ngày ki và drçic phô biên den chi b, to 
• - A A 9 A A 9 • A 

chuc chinh tr - xa h91 va cong khai tal  ncn lam viçc de can bç, dang vien, 

ngu1i lao dng bit và thirc hin./. 

Ncyi nhân: 
- Ban Dan v Trung uong (b/cáo), 
- Các dông chI UVBCH Dáng b Khôi, 
- Các ban, dcm vi DUK (tb/h), 
- Các dàxig üy trrc thuOc (tb/h), 
- Ban Dan vn DUK (03 ban), 
-LtruVT. 
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