Quy chế văn hóa của tổng công ty

QUY CHẾ VĂN HÓA CỦA TỔNG CÔNG TY
TƢ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM
CHƢƠNG I

NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Mục đích - ý nghĩa
1. Quy chế văn hóa của Tổng công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam –
CTCP (Tổng công ty) là những qui tắc chung về chuẩn mực văn hóa, được xây
dựng và hình thành trên cơ sở những nét văn hóa riêng biệt của Tổng công ty.
2. Hệ thống các giá trị văn hóa này là tài sản văn hóa vật chất và tinh thần, phi
vật thể là sự kế thừa truyền thống và bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc, của
ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn và của Tổng công ty Tư vấn xây
dựng thủy lợi Việt Nam - CTCP từ khi bắt đầu hình thành và phát triển cho đến
nay.
3. Mục đích xây dựng văn hóa Tổng công ty
a. Xây dựng ý thức tổ chức kỷ luật, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, môi trường
làm việc có văn hóa với phong cách ứng xử giải quyết công việc thống nhất,
khoa học nhằm tạo hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng
công ty, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Người lao động;
b. Xây dựng mối quan hệ hợp tác, tương trợ giữa các thành viên trong Tổng công
ty dựa trên cơ sở tin cậy, đoàn kết và tôn trọng lẫn nhau;
c. Xây dựng hình ảnh uy tín của Tổng công ty với những ấn tượng tốt đẹp về giá
trị văn hóa đặc trưng của Tổng công ty trong xã hội, cộng đồng, tạo nên những
lợi thế cạnh tranh cũng như quảng bá hình ảnh, thương hiệu của Tổng công ty
ở trong nước và quốc tế;
d. Xây dựng, nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, ngăn ngừa, phòng chống
tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, hướng tới mục tiêu xây dựng
đội ngũ người lao động trở thành con người toàn diện, có đủ trình độ, năng lực,
phẩm chất đạo đức tốt, đoàn kết để hoàn thành tốt nhiệm vụ của Tổng công ty;
e. Xây dựng hình ảnh người cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và
dũng cảm (sẵn sàng) từ chức khi không hoàn thành nhiệm vụ, chấp nhận đi bất
cứ nơi đâu khi tổ chức điều động.
Điều 2. Phạm vi và đối tƣợng điều chỉnh
Qui chế này là cơ sở để định hướng hành vi người lao động của Tổng công ty trong
giao tiếp ứng xử, trong mối quan hệ làm việc và khi thi hành nhiệm vụ; qui định về
trang phục và sắp xếp bài trí trong văn phòng làm việc, phòng họp và tại khu vực
công cộng của các đơn vị thuộc Tổng công ty bao gồm: Tổng công ty, các công
ty liên kết và các đơn vị sử dụng thương hiệu HEC;
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Qui chế này được áp dụng đến tất cả những người lao động đang công tác và làm
việc tại Tổng công ty.
Điều 3 . Nguyên tắc xây dựng và thực hiện
Các qui định trong qui chế này mang tính kế thừa những giá trị văn hóa tốt đẹp
của Tổng công ty, thể hiện ý chí, nguyện vọng của toàn thể người lao động
trong Tổng công ty xác lập những qui tắc, tiêu chí văn hóa tạo nên bản sắc văn
hóa của Tổng công ty.
Những qui tắc, tiêu chí văn hóa được nêu trong qui chế đảm bảo tính thống nhất,
khả thi, phù hợp với thực tiễn, được mọi người tự giác thực hiện, trở thành nếp
sống, sinh hoạt và làm việc cho người lao động trong Tổng công ty.
Việc xây dựng, thực hiện chuẩn mực văn hóa doanh nghiệp là trách nhiệm của các
cấp lãnh đạo, các tổ chức đoàn thể của mỗi người lao động trong Tổng công ty
Hướng tới xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức chuyên nghiệp và hiện đại hóa
Tổng công ty.
Xây dựng qui chế văn hóa phù hợp với các qui định của pháp luật và mục đích,
yêu cầu cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.
CHƢƠNG II

NHỮNG GIÁ TRỊ VĂN HÓA CỦA TỔNG CÔNG TY
Điều 4. Những giá trị văn hóa của Tổng công ty
Từ khi thành lập năm 1955 đến nay, qua các thời kỳ Tổng công ty Tư vấn xây
dựng thủy lợi Việt Nam đã vượt qua gian khổ, lao động cần cù sáng tạo phấn
đấu không ngừng cho sự nghiệp phát triển thủy lợi của đất nước. Với những
cống hiến đó, Tổng công ty đã được Đảng, Nhà nước phong tặng nhiều danh
hiệu cao quý tiêu biểu như huân chương độc lập hạng nhất, và nhiều Huân
chương, bằng khen khác của Nhà nước, Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và phát
triển nông thôn cho các tập thể, cá nhân của Tổng công ty đặc biệt là danh hiệu
Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới;
Tạo dựng được uy tín trong xây dựng cơ sở hạ tầng, trong quản lý kinh tế, tài
chính đối với các Bộ, Ngành, địa phương; giữ được uy tín với khách hàng là đối
tác của Tổng công ty trong việc cung cấp dịch vụ tư vấn khảo sát thiết kế công
trình thủy lợi, thủy điện;
Bảo đảm an ninh an toàn cho các công trình thủy lợi, thủy điện do Tổng công ty
khảo sát thiết kế trong hơn 55 năm qua;
Xây dựng ý thức tiết kiệm triệt để trong sản xuất, kinh doanh, phục vụ khách
hàng trong công tác văn phòng và nhất là trong công tác xây dựng cơ bản;
Là một Tổng công ty tư vấn hàng đầu trong công tác tư vấn thiết kế công trình
thủy lợi. Tổng công ty đã tư vấn thiết kế nhiều công trình, hệ thống thủy lợi,
thủy điện có qui mô, tầm cỡ lớn trong nước và quốc tế. Đã và đang góp phần to
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lớn vào sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn, chương trình an ninh
lương thực quốc gia;
Sự đồng lòng nhất trí cao của tập thể cán bộ lãnh đạo và người lao động là chất
keo gắn kết sự toàn tâm toàn ý của mỗi người, là nền tảng sức mạnh của Tổng
công ty;
Với chính sách luôn quan tâm đến lợi ích của đối tác bằng những sản phẩm và
dịch vụ có chất lượng Tổng công ty khẳng định một cách chắc chắn rằng tất cả
sản phẩm cung cấp cho khách hàng đạt được mục tiêu chất lượng đã đề ra với
phương châm: “Chất lượng sản phẩm là mục tiêu hàng đầu và là thách thức
lớn nhất đối với Tổng công ty”, nhằm đem lại cho khách hàng sự hài lòng cả
về chất lượng, giá cả và phong cách phục vụ. Đó là cơ sở để khách hàng có thể
yên tâm và hoàn toàn tin tưởng khi sử dụng những sản phẩm dịch vụ của Tổng
công ty;
Chăm lo thiết thực đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và phúc lợi khác
cho người lao động; thực hiện khuyến tài, khuyến học cho các thế hệ là con
những người lao động;
Tích cực trong công tác xã hội bằng những hoạt động nhân đạo vì người nghèo,
đóng góp xây dựng nhà tình nghĩa, phụng dưỡng các bà mẹ Việt Nam anh
hùng, chăm lo gia đình thương bình liệt sĩ, ủng hộ đồng bào bị thiên tai;
Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong những năm qua phát
triển mạnh, đặc biệt là phong trào văn nghệ quần chúng, tăng cường tình đoàn
kết giữa các đơn vị, góp phần quảng bá tích cực cho hình ảnh của Tổng Công
ty.
CHƢƠNG III

CÁC CHUẨN MỰC VĂN HÓA
Mục 1 Hoạt động văn hóa trong giao tiếp - ứng xử
Điều 5. Qui tắc về chào hỏi
1. Chào hỏi là một nghi thức quan trọng đầu tiên trong mối quan hệ giao tiếp, giữa
Các thành viên trong tổng công ty với đối tác, khách hàng, với đồng nghiệp và
các mối quan hệ khác;
2. Việc chào hỏi phải phù hợp với tuổi tác, chức vụ và môi trường công tác. Tùy
những mối quan hệ cụ thể mà có cách chào hỏi khác nhau, song phải tuân theo
phong tục tập quán của người Việt Nam và xu thế hội nhập giao lưu quốc tế;
3. Lời chào phải thể hiện thái độ thân thiện, tùy thuộc đối tượng, hoàn cảnh có thể
kèm theo cử chỉ bắt tay thân mật và thể hiện thái độ tôn trọng.
Điều 6. Các qui định trong giao tiếp ứng xử
Các quy tắc ứng xử trong quan hệ đồng nghiệp phải tuân thủ yêu cầu sau :
1. Với đồ ng nghiê ̣p phải thực sự chân thành , đoàn kế t , trung thực , tương trơ ̣ và
hơ ̣p tác , sẵn sàng lắ ng nghe tiế p thu ý kiế n góp ý của đồ ng nghiê ̣p và sửa chữa
sai sót;
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2. Thể hiê ̣n thái đô ̣ tić h cực , nghiêm túc trong viê ̣c tiế p thu ý kiế n đóng góp , tránh
tình trạng hoài nghi, châm biế m , tức giận. Phê bin
̀ h, góp ý với đồng nghiệp trên
tinh thầ n xây dựng, khách quan, đúng lúc, đúng nơi, vì tập thể và vì công việc;
3. Luôn có ý thức hỗ trơ ̣ , phố i hơ ̣p để hoàn thành tố t công viê ̣c . Trong những
trường hơ ̣p cầ n thiế t , cá nhân trong tập thể đề nghị được giúp đỡ để hoàn thành
nhiê ̣m vu ̣ chung;
4. Đối với nhân viên mới : Cần được giới thiê ̣u với các nhân viên khác ; được quan
tâm giúp đỡ , hướng dẫn để ho ̣ n ắm bắt các quy chế , qui định, truyền thống của
tổng công ty để họ sớm thić h nghi với công viê ̣c , hòa nhập với môi trường làm
việc tại đơn vi ̣và trong Tổng công ty.
Điề u 7. Quan hê ̣ giao tiế p giƣ̃a cấ p lãnh đa ̣o , quản lý với nhân viên trong Tổng
công ty
Trong quá trình làm viê ̣c , mố i quan hê ̣ giữa cấ p lañ h đa ̣o , quản lý với nhân viên
có ảnh hưởng trực tiếp tới tính tích cực, sáng tạo và hiê ̣u quả của công viê ̣c. Các
mố i quan hê ̣ này đươ ̣c xác lâ ̣p trên cơ sở các nguyên tắ c sau :
1. Các nguyên tắc chung trong giao tiếp giữa cấp trên với cấp dƣới
a. Ứng xử đúng mực trong giao tiếp, phù hợp với đạo lý của dân tộc;
b. Thể hiê ̣n sự tôn tro ̣ng lẫn nhau.
2. Các nguyên tắc giao tiếp của cấp quản lý đố i với nhân viên
Giao tiế p giữa các cấ p lañ h đa ̣o , quản lý với nhân viên là mối quan hệ nhằm chỉ
đa ̣o, điề u hành , hướng dẫn công viê ̣c , khuyế n khić h, thúc đẩy nhân viên làm
viê ̣c tić h cực để hoàn thành tố t nhiê ̣m vu ̣ đươ ̣c giao . Để đa ̣t đươ ̣c mu ̣c tiêu này
cán bộ, lãnh đạo cần phải:
a. Thể hiê ̣n đúng cương vi ̣ , trách nhiệm của mình , giữ gin
̀ , bảo vệ uy tín của cá
nhân;
b. Đối xử công bằ ng và quan tâm kip̣ thời đô ̣ng viên nhân viên để hoàn thành tốt
công viê ̣c;
c. Có thái độ đúng mực để nhân viên có thể trình bày , trao đổ i những suy nghi ̃ ,
thắ c mắ c và yêu cầ u của mình .
3. Các nguyên tắc giao tiếp của nhân viên đố i với các cấ p quản lý
Giao tiế p giữa nhân viên với cấp quản lý là mối qua n hệ đươ ̣c hiể u là sự phản
hồ i thông tin , báo cáo công việc của cá nhân hay tập thể lên cấp quản lý , lãnh
đa ̣o tùy theo yêu cầ u nhiê ̣m vu ̣ đươ ̣c giao . Giao tiế p của nhân viên đố i với cấ p
quản lý cầ n đảm bảo nguyên tắ c sau :
a. Tuân thủ nghiêm chin̉ h và phu ̣c tùng các quyết định , quy đinh,
̣ mê ̣nh lê ̣nh, yêu
cầ u của cấp trên theo đúng chức trách nhiệm vụ được giao;
b. Thể hiê ̣n đúng vai trò, vị trí công tác của mình;
c. Thẳ ng thắ n, trung thực trong ứng xử, làm đúng chức trách nhiệm vụ được giao.
4. Giao tiếp và ứng xử với đồng nghiệp
Trong giao tiếp và ứng xử với đồng nghiệp phải có thái độ trung thực, thân thiện và
hợp tác.
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Điề u 8: Giao tiế p với đối tác, khách hàng
Mỗi cán bô ̣ , nhân viên của Tổng công ty có nghiã vu ̣ tuân thủ nguyên tắ c của
Tổng công ty là đảm bảo Chất lượng - an toàn - văn minh - lịch sự nhằm
mang la ̣i hiê ̣u quả kinh doanh cho Tổng công ty.
1. Nguyên tắ c giao tiế p với đối tác, khách hàng.
a. Tôn tro ̣ng, lắ ng nghe ý kiế n của khách ; niề m nở thân thiê ̣n , biế t thuyế t phu ̣c và
tạo sự tin tưởng ở khách hàng để họ an tâm sử dụng sản phẩ m dịch vụ của Tổng
công ty;
b. Tìm hiểu những tập quán , phong tục, thị hiếu , thẩ m mỹ của các đố i tá c, đố i
tươ ̣ng khách phu ̣c vu ̣;
c. Quan tâm chăm sóc khách hàng : Cung cấ p thông tin đầ y đủ , chính xác để giới
thiệu các hoa ̣t đô ̣ng dịch vụ của Tổng công ty;
2. Với những hoa ̣t đô ̣ng dich
̣ vu ̣ mang tính tiế p xúc trực tiế p khách hàng, cầ n phải
có thái độ tiếp đón , phục vụ ân cần , niề m nở , lịch sự, nhã nhặn, tâ ̣n tin
̀ h và chu
đáo.
3. Đối với những đối tác của đơn vị cần thể hiện thiện chí hợp tác làm việc, trên
cơ sở bình đẳng, đảm bảo lợi ích hợp pháp của cả hai bên.
4. Trong giao tiếp với cộng đồng, người lao động thực hiện việc bảo vệ uy tín
những dịch vụ sản phẩm của Tổng công ty đồng thời tuyên truyền, quảng bá
hình ảnh của Tổng công ty ở mọi lúc mọi nơi khi có điều kiện.
Điều 9: Giao tiếp với nhân dân nơi đóng quân
Đối với các tổ đội khảo sát địa hình, địa chất, thủy văn khi thực hiện công việc
ở xa đơn vị phải làm lán trại gần nhà dân hoặc ở trọ nhà dân phải đảm bảo giao
tiếp thân thiện, đúng mực đảm bảo thuận phong mỹ tục và thực hiện tốt các quy
định sau:
1. Khi đến ở phải tìm hiểu tập quán, phong tục, tín ngưỡng của dân và địa phương
nới đóng quân để thực hiện giao tiếp cho phù hợp;
2. Trong quan hệ phải ứng sử đúng mực, tôn trọng, lịch sự phải trình báo tạm trú
khi đến và báo chuyển khi rút quân với chính quyền địa phương;
3. Có tinh thần bảo vệ vật chất, tinh thần của nhân dân, không làm gì ảnh hưởng
đến dân khi họ chưa đồng ý;
4. Tuyên truyền vận động, giúp đỡ nhân dân, tranh thủ sự ủng hộ giúp đỡ của
nhân dân để hoàn thành nhiệm vụ.
Mục 2 Hoạt đô ̣ng văn hoá trong hoạt động kinh doanh
Điề u 10: Nhƣ̃ng nguyên tắ c trong hoa ̣t đô ̣ng kinh doanh của Tổng công ty
Tổng công ty cam kế t thực hiê ̣n các nguyên tắ c kinh doanh cơ bản sau :
1. Kinh doanh đúng pháp luâ ̣t , chấ p hành nghiêm chin
̉ h cá c chin
́ h sách và luâ ̣t
pháp trong kinh doanh, thực hiê ̣n đầ y đủ nghiã vu ̣ với Nhà nước;
2. Xem tro ̣ng chữ tín trong kinh doanh , đảm bảo chấ t lươ ̣ng sản phẩ m và dich
̣ vụ
cung cấ p cho khách hàng;
3. Tôn tro ̣ng khách hàng;
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4. Tôn tro ̣ng và đả m bảo thực hiê ̣n quyề n , lơ ̣i ích hơ ̣p pháp , chính đáng của người
lao đô ̣ng trong pha ̣m vi trách nhiê ̣m của Tổng công ty ; gắ n kế t hài hòa , hơ ̣p lý
giữa lơ ̣i ić h của Tổng công ty và người lao động, của cổ đông.
Điề u 11. Quy đinh
̣ về ý thƣ́c, tác phong làm việc của nhân viên
Mỗi người lao động của Tổng công ty có nhận thức thống nhất là Tổng công ty
không chỉ quan tâm đế n kế t quả công viê ̣c mà còn quan tâm đế n viê ̣c kế t quả đó
đươ ̣c thực hiê ̣n như thế nào . Để đa ̣t đươ ̣c thành công trong công viê ̣c , mỗi
người lao động cầ n phải tuân thủ các nguyên tắ c cơ bản sau :
1. Về ý thƣ́c làm viêc̣
a. Chấ p hành nghiêm các nô ̣i quy , quy đinh
̣ của đơn vi ̣ , của Tổng công ty về kỷ
luâ ̣t lao đô ̣ng, an toàn vê ̣ sinh lao đô ̣ng;
b. Thái độ làm việc nghiêm túc, sử du ̣ng thời gian làm viê ̣c hợp lý, hiê ̣u quả;
c. Làm việc chăm chỉ với tinh thần trách nhiệm cao , với phương châm “hết việc
chứ không hết giờ”, có tinh thần chủ động, ý thức khắc phục khó khăn để hoàn
thành tốt nhiệm vụ;
d. Thường xuyên ho ̣c tâ ̣p để nâng cao hiể u biế t , trình độ chuyên môn, nghiê ̣p vu ̣.
2. Về tác phong làm viêc̣
a. Thể hiê ̣n giao tiế p trí thức, lịch sự, thái độ vui vẻ, có trách nhiệm với công viê ̣c;
b. Tác phong l àm việc năng động , chuyên nghiệp, thái độ làm việc tích cực , hiê ̣u
quả;
c. Chủ động tự giác trong công việc;
Có ý thức hợp tác, cầ u tiến và sẵn sàng nhâ ̣n và hoàn thành nhiê ̣m vu .̣
Trang phục làm việc
Khi thực hiện nhiệm vụ phải mặc đúng trang phục, chỉnh tề, gọn gàng, lịch sự;
Người lao động có trang phục do đặc thù công việc (Bảo vệ, bảo hộ lao động)
thì thực hiện theo đúng qui định;
c. Tổng công ty khuyến khích các đơn vị mặc đồng phục và phù hiệu đơn vị để
tôn vinh và nêu cao tinh thần trách nhiệm với đơn vị.
4. Thẻ cán bộ, nhân viên (thẻ ra vào)
d.
3.
a.
b.

a. Người lao động phải đeo thẻ khi thực hiện nhiệm vụ;
b. Sử dụng thẻ thống nhất theo mẫu và cách đeo thẻ đúng như qui định của Tổng
công ty.
Mục 3 Môi trƣờng văn hóa trong Tổng công ty
Điề u 12. Hoạt đô ̣ng xây dƣṇ g môi trƣờng, nế p số ng văn hoá trong Tổng công ty
Mỗi người lao động trong Tổng công ty có trách nhiê ̣m :
1. Xây dƣṇ g môi trƣờng văn hóa sa ̣ch, đep,
̣ an toàn
a. Giữ vê ̣ sinh nơi làm viê ̣c, nơi công cô ̣ng;
b. Sắ p xế p văn phòng, nơi làm viê ̣c ngăn nắ p, gọn gàng, sạch đẹp;
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c. Trong giờ làm việc, đi la ̣i, nói năng nhẹ nhàng, không quá ồn ào làm ảnh hưởng
tới hoa ̣t đô ̣ng của đơn vi,̣ bô ̣ phâ ̣n khác;
d. Có ý thức bảo vệ cây xanh trong khuôn viên trụ sở nơi làm việc, giữ gìn tài sản,
trang thiế t bi ̣của cơ quan như của chính mình;
e. Tuân theo các quy đinh
̣ của Tổng công ty và các đơn vi ̣hữu quan trong viê ̣c
đảm bảo an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ.
2. Xây dƣṇ g nế p số ng kỷ cƣơng, kỷ luật
a. Thực hiê ̣n tố t nô ̣i quy, kỷ luật của đơn vi ̣và Tổng công ty;
b. Xây dựng tác phong công nghiê ̣p: Làm việc có kỷ luật, nề nế p, khoa ho ̣c;
c. Xây dựng công sở văn minh , không thực hiê ̣n các hành vi tín ngưỡng như cúng
lễ, bói toán, cờ ba ̣c, mê tín di ̣đoan ta ̣i nơi làm viê ̣c;
d. Xây dựng ý thức tiế t kiê ̣m trong cá c hoa ̣t đô ̣ng của Tổng công ty;
e. Giữ gìn thuầ n phong mỹ tu ̣c và đa ̣o lý truyề n thố ng tố t đe ̣p của dân tô ̣c;
f. Không hút thuố c lá trong phòng làm viê ̣c , trong các buổ i lễ , họp tập trung đông
người. Khi hút thuố c lá phải theo đúng khu vực quy đinh
̣ .
Mục 4 Các quy định về nghi lễ trong hội họp trong Tổng công ty
Điề u 13. Tổ chƣ́c các cuô ̣c ho ̣p trong Tổng công ty
1. Mục đích của hội họp nhằm trao đổi thông tin
các hoạt động, phong trào thi đua;

, kiể m soát công viê ̣c , tổ ng kế t

2. Các quy định về hội họp:
a. Yêu cầ u đố i với Ban tổ chức
- Có chương trình, nô ̣i dung làm việc cụ thể, khoa ho ̣c;
-

Tiế n hành hô ̣i nghi ̣phải bảo đảm tin
́ h dân chủ , thời gian và đa ̣t hiê ̣u quả ;

-

Thể hiê ̣n sự nghiêm túc, trang tro ̣ng;

Hô ̣i nghi ̣phải có kế t luâ ̣n về vấn đề thảo luâ ̣n, rút kinh nghiệm.
b. Yêu cầ u đố i với cá nhân tham dự
-

Lễ phục của người lao động sử dụng trong những buổi lễ, mít tinh, hội nghị
trọng thể và các cuộc tiếp khách.

+

Lễ phục của nam: bộ comple, áo sơ mi, cavat

+

Lễ phục của nữ: áo dài truyền thống hoặc bộ comple nữ.

-

Đế n dự đúng giờ , không tự đô ̣ng ra về khi hô ̣i nghi ̣chưa kế t thúc
. Trong
trường hơ ̣p cầ n ra ngoài , phải xin phép và đươ ̣c sự đồ ng ý của Ban tổ chức
hoă ̣c cán bô ̣ chủ trì hội nghị;
Tôn tro ̣ng và lắ ng nghe các ý kiến trong cuộc họp;

-

Tuân thủ quy đinh
̣ của hô ̣i nghi :̣ Không nói chuyê ̣n riêng , không đo ̣c sách báo ;
tắt điê ̣n thoa ̣i di động hoặc để chế độ rung, giữ vê ̣ sinh chung;
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-

Cá nhân tham dự hội nghị phải tích cực phát biểu với tinh thần xây dựng vì lợi
ích đúng đắn của tập thể , đồ ng nghiê ̣p . Tuỳ theo nội dung , tính chất của hội
nghị, các cá nhân đư ợc phân công phát biểu phải chuẩn bị bài phát biểu trước ,
nô ̣i dung đầy đủ, ngắn gọn và rõ ràng.
Mục 5 Hoạt động nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho ngƣời lao động
Tổng công ty

Điề u 14. Mục đích các hoạt động văn hoá tinh thần trong Tổng công ty
Mô ̣t trong những mu ̣c tiêu quan tro ̣ng của Tổng công ty là xây dựng Tổng công
ty trở thành mô ̣t đa ̣i gia đình, trong đó tâ ̣p thể quan tâm tới mỗi thành viên trong
Tổng công ty và mỗi thành viên đề u quan tâm đế n tâ ̣p t hể , chia sẻ , hỗ trợ, giúp
đỡ nhau để cùng hoàn thành tố t nhiê ̣m vu ̣ của Tổng công ty và trong cuô ̣c số ng .
Để thực hiê ̣n đươ ̣c mu ̣c tiêu này cầ n tâ ̣p trung vào các nô ̣i dung chính như sau :
1. Hoạt động giáo dục truyền thống.
a. Thông tin, tuyên truyề n về quá trình hình thành , phát triển của Tổng công ty , về
các thành tích thi đua của Tổng công ty đã đa ̣t đươ ̣c;
b. Tổ chức tham quan di tích lich
̣ sử , các hoạt động về nguồn, tham quan danh lam
thắ ng cảnh của đấ t nước, căn cứ cách ma ̣ng;
c. Xây dựng phòng truyề n thố ng Tổng công ty nhằ m bảo tồ n và giới thiê ̣u về
truyề n thố ng các giá trị văn hóa của Tổng công ty .
2. Hoạt động chăm lo, quan tâm tới đời số ng tinh thầ n của ngƣời lao động
a. Tại các đơn vị, bộ phận tổ chức kỷ niệm ngày sinh nhâ ̣t cho người lao động chu
đáo, ân tình, đảm bảo tiết kiệm;
b. Tiế p tu ̣c duy trì và thực hiê ̣n mô ̣t cách chu đáo sự quan tâm của tâ ̣p thể đố i với
người lao động và thân nhân trong các trường hợp cưới hỏi , ma chay, ốm đau,
khi gia điǹ h người lao động có hoàn cảnh khó khăn cầ n sự giúp đỡ ;
c. Quan tâm tới các cháu là con của người lao động trong Tổng công ty : khen
thưởng các cháu có thành tić h xuấ t sắ c trong ho ̣c tâ ̣p ; Tổ chức các hoa ̣ t đô ̣ng
tham quan, sinh hoa ̣t trong các ngày Tế t thiế u nhi , Trung thu, trong các dip̣ nghỉ
hè của các cháu.
Điề u 15. Hoạt động văn nghệ quần chúng.
Xác định hoa ̣t đô ̣ng văn hoá văn nghê ̣ không chỉ mang lại bầ u không khí đoàn
kế t, tăng cường hiể u biế t , nâng cao đời số ng tinh thầ n của người lao động Tổng
công ty, mà còn là hình thức tuyên truyền , quảng bá hình ảnh của Tổng công ty
mô ̣t cách hữu hiê ̣u . Các yêu cầu đối với hoạt động văn nghệ quần chúng của
Tổng công ty như sau:
1. Về nô ̣i dung
a. Hoạt động văn nghệ quần chúng phải đạt được yêu cầu về tính tư tưởng
thuâ ̣t và tiń h cô ̣ng đồ ng;

, nghê ̣
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b. Nô ̣i dung hoa ̣t đô ̣ng văn nghê ̣ quầ n chúng phải đa da ̣ng , phản ánh những hoạt
đô ̣ng của Tổng côn g ty, của các đơn vi ̣trên các liñ h vực xây dựng môi trường
văn hoá , tuyên truyề n những tâ ̣p thể , cá nhân điển hình tiên tiến , đấ u tranh phê
phán những tư tưởng, viê ̣c làm không phù hơ ̣p với pháp luật của Nhà nước , đạo
đức của xã hội và văn hoá của Tổng công ty.
2. Về hin
̀ h thƣ́c
a. Hoạt động văn hoá văn nghệ của Tổng công ty phải mang tính quần chúng rộng
rãi, thu hút đông đảo người lao động trong Tổng công ty tham gia;
b. Hình thức tổ chức các hoạt động văn hoá , văn nghê ̣ phải phong phú , phát huy
tính sáng tạo của người lao động, gồ m: Sinh hoa ̣t câu la ̣c bô ̣ , liên hoan văn
nghê ̣, tổ chức hô ̣i thi , hô ̣i diễn , biể u diễn giao lưu giữa các đơn vi ̣trong và
ngoài Tổng công ty.
c. Tổ chức , phát động các cuộc t hi, sáng tác những bài hát , thơ, điê ̣u múa , tiể u
phẩ m trong người lao động của Tổng công ty.
Điề u 16. Hoạt động thể thao quần chúng.
Đây là hoa ̣t đô ̣ng nhằ m xây dựng ý thức rèn luyê ̣n sức khoẻ cho người lao động
để giúp ích cho bản thân và phu ̣c vu ̣ Tổng công ty lâu dài . Mă ̣t khác ta ̣o khí thế
vui, khoẻ trong Tổng công ty và cũng là cơ hội để phát hiện các năng khiếu , tài
năng tham gia vào phong trào thể thao quầ n chúng của Tổng công ty cũng như
của ngành.
1. Đối với cấ p Tổng công ty
Hàng năm tổ chức ít nhất một lần giải thể thao toàn Tổng công ty vào các dịp
ngày lễ, kỷ niệm, tuỳ theo tình hình để đề ra những nội dung cho phù hợp bằng
các hình thức: Giao hữu , thi đấ u . Thành lập các đô ̣i tuyể n , tổ chức tâ ̣p luyê ̣n và
tham gia thi đấ u các giải do Tổng công ty tổ chức .
2. Đối với các thành viên trong Tổng công ty
a. Tạo điều kiện về sân bãi , cơ sở vâ ̣t chấ t cho người lao động chơi thể thao hàng
ngày sau giờ làm việc;
b. Tích cực tham gia các giải thể thao do Tổng công ty tổ chức .
Điề u 17. Hoạt động xã hội từ thiện
Tổng công ty luôn thể hiê ̣n vai trò là mô ̣t thành viên tić h cực của cô ̣ng đồ ng
.
Mỗi người lao động tham gia các hoa ̣t đô ̣ng xã hô ̣ i từ thiê ̣n với ý thức tự giác ,
tự nguyện vừa là tiǹ h cảm , vừa là nghiã vu ̣ của người công dân đố i với xã hô ̣i
và cộng đồng . Phát huy nét đẹp truyền thống của Tổng công ty , các tổ chức
đoàn thể , cá nhân cần thực hiện các nô ̣i dung sau:
1. Tích cực duy trì các hoạt động xã hội từ thiện , giúp đỡ các gia đình có hoàn
cảnh khó khăn của Tổng công ty cũng như tham gia vào các hoạt động đền ơn
đáp nghiã , các chương trình nhân đạo , đóng góp vào sự p hát triển chung của xã
hô ̣i và cô ̣ng đồ ng;

9

2. Vâ ̣n đô ̣ng, khuyế n khích người lao động trong Tổng công ty nêu cao tinh thầ n
tiế t kiê ̣m, tự nguyê ̣n đóng góp xây dựng và phát triể n Quỹ xã hô ̣i từ thiê ̣n của
Tổng công ty.
CHƢƠNG IV

CÁC BIỆN PHÁP TỔ CHƢ́C THƢ̣C HIỆN
Quy chế vă n hoá Tổng công ty đươ ̣c triể n khai thố ng nhấ t thực hiê ̣n và đươ ̣c
mọi người chấp thuận , thực hiê ̣n mô ̣t cách tự nguyê ̣n , với niề m hañ h diện , tự
hào là thành viên của Tổng công ty và phải có s ự thống nhất từ tập thể lãnh đạo
cũng như sự quan tâm của toàn thể cán bô ̣ , công nhân viên trong Tổng công ty .
Để xây dựng , bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa của Tổng công ty , các
cấ p lañ h đa ̣o , các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên và người lao động Tổng
công ty có trách nhiê ̣m thực hiê ̣n tố t những nhiê ̣m vu ̣ cu ̣ thể sau :
Điề u 18. Đối với các cấp lãnh đạo
Các cấp lãnh đạo cần khuyến khích và động viên nhân viên , phát huy năng lực
của mỗi nhân viên; tạo môi trường làm việc thân thiện , cởi mở, tin câ ̣y lẫn nhau
tạo chất keo liên kết làm tăng thêm sức mạnh tập thể , để đạt được điều này , các
cấ p lañ h đa ̣o cầ n thực hiê ̣n các giải pháp cu ̣ thể sau :
1. Các cấp lãnh đạo và q uản lý phải gương mẫu thực hiện quy chế văn hóa của
Tổng công ty ; bảo đảm tính thống nhất , đoàn kế t trong quá t rình điều hành và
chỉ đạo;
2. Phát huy tính sáng tạo , tinh thần dân chủ trong người lao động, tạo điều kiện
thuâ ̣n lơ ̣i cho viê ̣c nâng cao chấ t lươ ̣ng công viê ̣c , khuyế n khić h người lao động
tham gia ý kiế n và có sáng kiế n cải tiến trong công việc;
3. Có những chính sách đào tạo , tuyể n du ̣ng và duy trì đô ̣i ngũ nhân viên có trin
̀ h
đô ̣, đáp ứng yêu cầ u ph át triển của Tổng công ty ; phát hiện và bồi dưỡng những
nhân tố mới để đề ba ̣t vào những vị trí phù hợp;
4. Khen thưởng kip̣ thời những cá nhân , tâ ̣p thể có thành tích xuấ t sắ c , đóng góp
vào sự phát triển của Tổng công ty. Đồng thời, nghiêm khắ c xử lý nhữ ng trường
hơ ̣p vi pha ̣m nội quy kỷ luật của Tổng công ty.
Điề u 19. Đối với cán bộ công nhân viên trong Tổng công ty
Mỗi người lao động của Tổng công ty , cầ n phát huy hế t khả năng của min
̀ h
trong lao đô ̣ng sáng tạo và tinh thần đoàn kết hợp tác , thực sự là nguồ n tài sản
vô giá của Tổng công ty . Sự phát triể n của Tổng công ty không thể tách rời sự
đóng góp, cố ng hiế n của cán bô ̣ , công nhân viên trong Tổng công ty . Chính sự
nỗ lực, cố gắ ng của mỗi thành viên đã và đang góp phầ n xây dựng hin
̀ h ảnh , uy
tín của Tổng công ty, khẳ ng đinh
̣ và phát huy , vun đắp các giá tri ̣văn hoá
truyề n thố ng tốt đẹp của Tổng công ty. Cụ thể:
1. Nỗ lực xây dựng hiǹ h ảnh Tổn g công ty trên thi ̣trường là mô ̣t d oanh nghiê ̣p
năng đô ̣ng, phát triển bền vững;
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2. Thực hiê ̣n tố t và phát huy những giá tri ̣văn hoá truyền thống của Tổng công ty;
3. Nhiê ̣t tình trong công viê ̣c , tích cực học tập nâng cao trình độ chuyê
nghiê ̣p vụ để gắn bó với Tổng công ty;

n môn ,

4. Số ng chân thành, cởi mở, khiêm tố n, hoà mình vào tập thể;
5. Quan hê ̣ tố t với đồ ng nghiê ̣p, với cấ p trên, với khách hàng;
6. Thực hiê ̣n tố t các điề u khoản của Quy chế văn hoá Tổng công ty q uy đinh
̣
Điề u 20 . Điều khoản thi hành
1. Văn phòng Đảng ủy, phố i hơ ̣p Ban tổng giám đốc cùng hệ thống chính trị trong
tổng công ty, Ban chấp hành Công đoàn , Đoàn thanh niên và các đơn vị tuyên
truyền hướng dẫn thực hiê ̣n quy chế này ;
2. Trong quá trình thực hiện, nế u có những kiế n nghi ̣sửa đổ i , các đơn vị phản ánh
về Văn phòng tổng công ty để tổng hợp trình Chủ tịch Hội đồng quản trị xem
xét, điề u chin̉ h bổ sung cho phù hơ ̣p.

MỤC LỤC
Toàn bộ dự thảo quy chế gồm 4 chương 20 điều
Chương 1 Những quy định chung gồm 3 điều
Chương 2 Những giá trị văn hóa của TCT gồm 1 điều
Chương 3 các chuẩn mực văn hóa gồm 13 điều
Chương 4 các biện pháp tổ chức thực hiện gồm 3 điều
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