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CHỈ THỊ
V/v Triển khai Nghị định số 87/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2007 

của Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở công ty cổ phần, công ty 
trách nhiệm hữu hạn

_________________________________

Quy chế thực hiện dân chủ ở công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn là 
một trong những chủ trương quan trọng của Đảng và Nhà nước nhằm phát huy quyền 
dân chủ trực tiếp và gián tiếp của người lao động; phát huy sáng tạo của tập thể và cá 
nhân để nâng cao hiệu quả hoạt động, phân định rõ ràng về quyền hạn, trách nhiệm, 
nghĩa vụ, quyền lợi của người sử dụng lao động và người lao động; chống vi phạm dân 
chủ, vi phạm kỷ luật, gây rối nội bộ; tạo môi trường thuận lợi để tăng cường đoàn kết, 
thực hiện tự phê bình và phê bình, kiểm tra, giám sát lẫn nhau giữa người sử dụng lao 
động và người lao động.

Để việc triển khai Nghị định số 87/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2007 của 
Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở công ty cổ phần, công ty trách nhiệm 
hữu hạn chuẩn bị kỹ về nội dung, làm vững chắc, nghiêm túc và trở thành quy chế hoạt 
động thường xuyên của các công ty, tránh hình thức, định kỳ có sơ kết, tổng kết, rút 
kinh nghiệm của từng bước để triển khai tốt hơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố 
Đà Nẵng chỉ thị:

I. Phổ biến, quán triệt nội dung Nghị định:
1. Ban Chỉ đạo triển khai Quy chế hoạt động dân chủ ở cơ sở thành phố tham mưu 

việc tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt Chỉ thị số 30/CT-TW ngày 18 tháng 02 năm 
1998 của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Nghị định số 
87/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện 
dân chủ ở công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn đến Giám đốc các công ty cổ 
phần, công ty trách nhiệm hữu hạn trên địa bàn thành phố.

2. Sau hội nghị quán triệt của UBND thành phố, Giám đốc các công ty cổ phần, 
công ty trách nhiệm hữu hạn chủ trì phối hợp với Công đoàn và các tổ chức chính trị xã 
hội cùng cấp tổ chức hội nghị triển khai Quy chế thực hiện dân chủ ở công ty cổ phần, 
công ty trách nhiệm hữu hạn đến lãnh đạo các đơn vị trực thuộc doanh nghiệp.

3. Giám đốc các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn chỉ đạo Trưởng các 
đơn vị trực thuộc phối hợp với tổ chức Công đoàn cùng cấp để tổ chức hội nghị triển 
khai Quy chế thực hiện dân chủ ở công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn cho tất 
cả người lao động tại đơn vị mình.



4. Giám đốc các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn báo cáo kết quả 
triển khai, thực hiện Nghị định số 87/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2007 của 
Chính phủ tại đơn vị mình về Ban Chỉ đạo triển khai Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở 
thành phố (thông qua Ban Dân vận Thành ủy - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo) định 
kỳ vào tháng 6 và tháng 12 hàng năm.

II. Phân công trách nhiệm thực hiện:
1. Giám đốc các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn trên địa bàn thành 

phố:
a) Chịu trách nhiệm chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai Quy chế thực hiện dân 

chủ ở công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn tại đơn vị mình và các đơn vị trực 
thuộc; gửi kế hoạch về Ban Chỉ đạo triển khai Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở thành 
phố (thông qua Ban Dân vận Thành ủy) để theo dõi;

b) Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung Quy chế 
thực hiện dân chủ ở công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn đến toàn thể người 
lao động và xây dựng hoặc bổ sung các quy định của doanh nghiệp và đơn vị mình để 
thực hiện Quy chế;

c) Giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy chế thực hiện dân chủ ở công ty 
cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn tại đơn vị mình và các đơn vị trực thuộc;

d) Định kỳ 6 tháng, năm có sơ kết, tổng kết và báo cáo Ban Chỉ đạo triển khai Quy 
chế thực hiện dân chủ ở cơ sở thành phố (thông qua Ban Dân vận Thành ủy) kết quả 
triển khai thực hiện Nghị định số 87/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2007 của Chính 
phủ tại đơn vị mình; nêu được những kinh nghiệm tốt cũng như những khó khăn, vướng 
mắc, tồn tại và những kiến nghị trong quá trình thực hiện để Ban Chỉ đạo triển khai Quy 
chế thực hiện dân chủ ở cơ sở thành phố tổng hợp, trình UBND thành phố chỉ đạo kịp 
thời hoặc báo cáo Chính phủ.

2. Giám đốc Sở Tư pháp chịu trách nhiệm chủ trì phối hợp với Văn phòng UBND 
thành phố rà soát, đề nghị điều chỉnh, bổ sung hoặc bãi bỏ những quy định hiện hành 
của UBND thành phố, của các Sở có nội dung trái với Quy chế thực hiện dân chủ ở 
công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn.

Tham mưu, đề xuất Hội đồng phổ biến và giáo dục pháp luật thành phố triển khai 
nội dung Quy chế thực hiện dân chủ ở công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn 
tại các công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn trên địa bàn thành phố.

3. Giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông, Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình 
thành phố theo chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan 
có chức năng liên quan của thành phố và của Trung ương đóng trên địa bàn thành phố 
mở đợt tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về nội dung các văn bản của Đảng, Nhà nước 
và UBND thành phố có liên quan đến việc triển khai Quy chế thực hiện dân chủ ở công 
ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn bằng nhiều hình thức phù hợp.



4. Giám đốc Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn các quy định về công khai tài 
chính hàng năm của công ty theo đúng quy định của Nhà nước và cơ quan quản lý cấp 
trên.

5. Ban Chỉ đạo triển khai quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở thành phố có trách 
nhiệm:

a) Nghiên cứu Nghị định số 87/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2007 của Chính 
phủ ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu 
hạn để phổ biến tại hội nghị triển khai và cung cấp các tài liệu nêu trên cho các công ty 
cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn trên địa bàn thành phố;

b) Đôn đốc, kiểm tra các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng 
kế hoạch triển khai Quy chế thực hiện dân chủ ở công ty và các đơn vị trực thuộc;

c) Tổng hợp tình hình thực hiện Quy chế dân chủ ở công ty cổ phần, công ty trách 
nhiệm hữu hạn tại các công ty trên địa bàn thành phố và giúp UBND thành phố báo cáo 
kết quả việc triển khai thực hiện công tác này với Ban Thường vụ Thành ủy, HĐND 
thành phố, Chính phủ theo quy định;

d) Chỉ đạo, hướng dẫn các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn trên địa 
bàn thành phố việc triển khai, thực hiện Quy chế dân chủ theo quy định.

Yêu cầu Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở thành phố, các 
sở, ngành liên quan và Giám đốc các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn trên 
địa bàn thành phố nghiêm túc triển khai, tổ chức thực hiện Nghị định số 87/2007/NĐ-
CP ngày 28 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở 
công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn và Chỉ thị này; báo cáo kết quả thực hiện 
theo quy định./.

                                              CHỦ TỊCH

Trần Văn Minh


