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Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh
Quy chế này quy định về công tác phối hợp giữa các phòng, đội sản xuất trong
hoạt động của Công ty TNHH nhà nước MTV Lâm nghiệp Tiền phong.
Điều 2. Nguyên tắc phối hợp
1. Công tác phối hợp dựa trên nguyên tắc kịp thời, hiệu quả nhằm phát huy sức
mạnh và hiệu quả trong các hoạt động của Công ty;
2. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của từng phòng, đội sản xuất đã được Giám
đốc quy định để thực hiện nhiệm vụ phối hợp và không làm ảnh hưởng đến hoạt
động chuyên môn của các bộ phận liên quan;
3. Trong quá trình phối hợp thực hiện công việc phải được thực hiện nhanh
chóng, đảm bảo thông tin nội bộ và tuân thủ đúng nội quy, quy chế của Công ty.
Chương trình, kế hoạch phối hợp phải được thể hiện bằng văn bản hoặc qua trao
đổi giữa các phòng, đội sản xuất;
4. Việc xử lý các công việc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các phòng,
đội sản xuất phải được thực hiện theo nguyên tắc: công việc thuộc phạm vi chức
năng, nhiệm vụ của đơn vị nào thì đơn vị đó chủ trì xử lý, các đơn vị khác trong
phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp khi
có yêu cầu và xử lý theo quy định của Công ty.
Điều 3. Nội dung phối hợp
1. Phối hợp trong việc tham mưu, đề xuất với Giám đốc cơ chế, giải pháp nâng
cao hiệu quả, chất lượng công tác. Cung cấp, trao đổi thông tin phục vụ công tác
sản xuất kinh doanh và các hoạt động của Công ty;

2. Phối hợp thực hiện các hoạt động, kế hoạch, chủ trương trong hoạt động sản
xuất kinh doanh của Công ty. Các biện pháp, giải pháp nâng cao chất lượng
quản lý, thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty;
3. Phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách
của Nhà nước, Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh;
4. Phát hiện những bất cập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chức năng, kịp
thời phản ánh, tham mưu cho lãnh đạo sửa đổi, bổ sung.
Chương II
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÁC PHÒNG, ĐỘI SẢN XUẤT
Điều 4. Chức năng, nhiệm vụ của phòng Tổ chức - Hành chính
1. Biên chế của Phòng TC - HC gồm: 01 Trưởng phòng, 01 nhân viên hành
chính, văn thư, 2 lái xe và 01 bảo vệ văn phòng công ty.
2. Chức năng, nhiệm vụ của Phòng TC- HC
a. Công tác tổ chức
+ Tham mưu cho Giám đốc trong việc xây dựng mô hình tổ chức của Công ty
và các đơn vị trực thuộc một cách khoa học và hiệu quả;
+ Nghiên cứu xây dựng các quy trình, quy chế theo sự phân công của Giám đốc;
+ Tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bố trí sử dụng lao động theo
phân công của Giám đốc;
+ Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với người lao động; giải
quyết các công việc có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động
trong Công ty theo đúng chế độ chính sách của Nhà Nước và quy định của Công
ty;
+ Soạn thảo, trình Giám đốc ký hợp đồng với người lao động và theo dõi, quản
lý tình hình thực hiện hợp đồng lao động;
+ Theo dõi, kiểm tra việc chấp hành các nội quy, quy chế của các phòng, đội và
CBCNV - LĐ trong Công ty, kiến nghị Giám đốc áp dụng các biện pháp khen
thưởng, kỷ luật nhằm nâng cao tinh thần, trách nhiệm của người lao động;
+ Phối hợp với các phòng, BCH đội để giám sát, đánh giá chất lượng công việc
của CBCNV - LĐ hàng tháng, quý, năm để làm cơ sở tính lương, thưởng và
đánh giá năng lực người lao động;

+ Thay mặt Công ty làm việc với các cơ quan Bảo hiểm xã hội, cơ quan quản lý
lao động có thẩm quyền và báo cáo công việc để Giám đốc giải quyết.
b. Công tác hành chính, tổng hợp
+ Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ theo quy định của Công ty;
+ Soạn thảo, trình duyệt, ban hành, hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc báo cáo việc
thực hiện các văn bản có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng;
+ Cung cấp các tài liệu cho các phòng đội liên quan phục vụ công tác sản xuất,
kinh doanh theo đề xuất được duyệt;
+ Lập kế hoạch dự trù mua sắm và quản lý trang thiết bị văn phòng, văn phòng
phẩm trình Giám đốc duyệt và thực hiện việc mua sắm theo kế hoạch đã được
duyệt;
+ Chuẩn bị các điều kiện, cơ sở vật chất phục vụ công tác hội họp, tiếp khách;
+ Quan tâm đến đời sống cho CBCNV - LĐ, thăm hỏi trong các dịp lễ tết, hiếu
hỉ, đảm bảo thực hiện chế độ trong các ngày này theo quy định của pháp luật và
Công ty;
+ Điều động phương tiện vận chuyển, đi lại phục vụ theo yêu cầu công tác theo
quy định;
+ Đảm bảo công tác an ninh, trật tự, tham gia xây dựng các phương án phòng
chống cháy nổ, lụt bão và an toàn vệ sinh lao động. Thực hiện lệnh Nghĩa vụ
quân sự và các chính sách xã hội tại địa phương nơi đơn vị đăng ký hoạt động;
+ Quản lý và phân công lịch trực các ngày lễ và PCCCR;
+ Tổng hợp yêu cầu, kiến nghị của phòng, đội trình Giám đốc và phòng liên
quan giải quyết.
c. Quyền hạn của Phòng TC – HC
+ Được quyền tham mưu, đề xuất với Giám đốc những vướng mắc, bất hợp lý
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao;
+ Chủ động tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quy định
của Công ty và Luật lao động;
+ Đề nghị các phòng chuyên môn và BCH các đội phối hợp thực hiện tốt công
việc theo chức năng nhiệm vụ;

+ Yêu cầu các phòng chuyên môn và BCH các đội cung cấp số liệu phục vụ
công tác liên quan đến công tác tổ chức hành chính tổng hợp của Công ty;
+ Có quyền đề xuất với lãnh đạo công ty việc điều động các phòng, BCH đội hỗ
trợ cùng giải quyết công việc nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của công ty;
+ Đề nghị với Giám đốc về công tác tuyển dụng, đào tạo, nâng lương, nâng bậc,
bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lao động theo luật hiện hành và quy
chế của Công ty.
Điều 5. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Tài chính – Kế toán
1. Biên chế của Phòng Tài chính - Kế toán gồm: Trưởng phòng kiêm kế toán
trưởng; 01 phó phòng; 02 nhân viên kế toán; 01 nhân viên thủ quỹ và 01 nhân
viên tạp vụ.
2. Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tài chính – Kế toán
a. Chức năng của phòng Tài chính – Kế toán
+ Đề xuất các hình thức và giải pháp cần thiết nhằm thu hút, tạo lập và sử dụng
hợp lý các nguồn tài chính, các quỹ phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công
ty đạt hiệu quả cao nhất;
+ Giúp Giám đốc Công ty trong việc chấp hành các quy định về tài chính, tín
dụng, chế độ kế toán của Nhà nước cũng như của Công ty;
+ Bảo đảm đáp ứng đủ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động
khác của Công ty theo các quy định về quản lý kinh tế của Nhà nước và Quy chế
tài chính của Công ty;
+ Giúp Giám đốc kiểm soát các hoạt động kinh tế trong Công ty theo các quy
định về quản lý kinh tế của Nhà nước và của Công ty;
+ Xây dựng quy trình quản lý thu chi tài chính của công ty theo đúng quy định
quản lý kinh tế của nhà nước, của công ty, và đúng pháp luật;
b. Nhiệm vụ của phòng Tài chính – Kế toán
* Công tác Tài chính:
+ Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tài chính của Công ty đúng thời hạn quy
định;
+ Tham mưu lãnh đạo trong huy động vốn.

- Vốn trung hạn, dài hạn để đầu tư phục vụ sản xuất kinh doanh và huy động vốn
ngắn hạn để đầu tư sản phục vụ xuất kinh doanh.
- Vốn khác: Huy động vốn của CBCNV - LĐ theo đúng Quy chế Tài chính đã
được phê duyệt.
+ Quản lý chặt chẽ các khoản nợ Công ty;
+ Lập kế hoạch phát triển, quản lý và sử dụng vốn, tài sản, quỹ đất và quyền sử
dụng đất, giá trị thương hiệu và các lợi thế thương mại, các tài sản khác được
hình thành thuộc quyền quản lý của Công ty;
* Công tác Tín dụng:
+ Trên cơ sở kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư, chủ động trình Giám đốc
duyệt kế hoạch huy động vốn trung hạn, dài hạn, kế hoạch tín dụng, vốn lưu
động dưới các hình thức được pháp luật cho phép để huy động vốn phục vụ nhu
cầu sản xuất kinh doanh.
+ Phối hợp với phòng Kế hoạch kỹ thuật – QL BVR thực hiện các hợp đồng
kinh tế của Công ty.
* Công tác kế toán:
+ Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng kế toán và nội dung
công việc kế toán theo chuẩn mực và chế độ kế toán: Tiếp nhận chứng từ gốc
phát sinh từ bộ phận, phòng, đội lập chứng từ thanh toán, làm thủ tục thanh toán
hoặc lập chứng từ ghi sổ để ghi sổ kế toán; lập chứng từ theo mẫu bắt buộc của
Bộ Tài Chính như hóa đơn giá trị gia tăng, giấy nộp tiền vào Ngân sách, phiếu
thu, phiếu chi…;
+ Lập báo cáo tài chính theo quy định của Bộ Tài chính, lập báo cáo quản trị
theo yêu cầu của Giám đốc Công ty;
+ Lập các báo cáo đột xuất theo yêu cầu của lãnh đạo Công ty và Nhà nước;
+ Trực tiếp quản lý quỹ, két thuộc cơ quan Công ty. Giao dịch Ngân hàng, thực
hiện các thủ tục bảo lãnh, đặt cọc, thế chấp của Công ty;
+ Theo dõi, quản lý hợp đồng và thu hồi nợ, làm thủ tục thanh toán các loại hợp
đồng theo điều khoản hợp đồng và chứng từ thanh toán;
+ Phối hợp với các phòng, đội tổ chức nghiệm thu, thanh toán, thu hồi tiền bán
hàng, tiền huy động vốn, thu hồi công nợ;
+ Tham gia giải quyết các vấn đề kinh tế của các công trình, các hợp đồng huy
động vốn, hợp đồng mua bán;

* Công tác liên quan đến Ngân sách Nhà nước:
+ Tính toán, kê khai các khoản nộp Ngân sách Nhà nước. Làm thủ tục hoàn
thuế, nộp thuế và quyết toán thuế với các cơ quan thuế theo quy định;
+ Đề nghị các bộ phận, phòng, đội liên quan tham gia giải trình (nếu cần).
* Các nhiệm vụ khác:
+ Tham gia quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành;
+ Lập các quyết định tăng, giảm tài sản cố định do mua sắm mới, thanh lý hoặc
điều động trong nội bộ Công ty theo đề xuất;
+ Xây dựng quy chế tài chính, kế toán, dự thảo trình duyệt các quy định cụ thể
về tài chính – kế toán; phổ biến, hướng dẫn áp dụng quy chế, quy định về tài
chính, tín dụng, kế toán trong Công ty.
c. Quyền hạn của phòng Tài chính – Kế toán
+ Chủ động tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao và thực hiện
theo Luật kế toán;
+ Đề nghị các phòng chuyên môn, BCH đội phối hợp thực hiện tốt công việc
theo chức năng nhiệm vụ;
+ Yêu cầu các phòng chuyên môn, BCH đội cung cấp số liệu phục vụ công tác
liên quan đến Kế toán thống kê tài chính của Công ty;
+ Được phép từ chối không ký hoặc không thực hiện các giấy đề nghị, văn bản
giấy tờ, chỉ thị trái với Điều lệ, Quy chế, quy định của Công ty và chính sách
chế độ tài chính hiện hành của Nhà nước;
+ Kiến nghị xử lý các vi phạm ảnh hưởng đến uy tín Công ty, thiệt hại về kinh tế
và chất lượng công trình trong công tác thanh quyết toán hạng mục công trình,
công trình hoàn thành;
+ Đề nghị với lãnh đạo Công ty nâng lương, khen thưởng, kỷ luật đối với
cán bộ công nhân viên trong phòng.
Điều 6. Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Kế hoạch kỹ thuật –
QL Bảo vệ rừng
1. Biên chế của phòng gồm: 01 Trưởng phòng, 03 phó Trưởng phòng và các
nhân viên

2. Chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của phòng Kế hoạch kỹ thuật – QL Bảo vệ
rừng
a. Chức năng
Tham mưu giúp Giám đốc lập và triển khai hoạt động trong các các lĩnh vực:
+ Công tác quản lý khối lượng, kỹ thuật, chất lượng, tiến độ, trình duyệt thiết kế,
dự toán và tổng dự toán, nghiệm thu thanh quyết toán;
+ Công tác ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật;
+ Công tác kế hoạch, hợp đồng, liên quan đến định mức, đơn giá, dự toán;
+ Công tác quản lý bảo vệ rừng và đất rừng của Công ty.
b. Nhiệm vụ
+ Xây dựng phương án quản lý bảo vệ rừng và phòng chống chữa cháy rừng;
+ Xây dựng phương án sản xuất kinh doanh của công ty;
+ Tổ chức thiết kế trồng rừng, khai thác rừng trồng, khai thác nhựa thông theo
kế hoạch hàng năm đã được phê duyệt;
+ Nghiên cứu và áp dụng các quy định về công tác kỹ thuật, đảm bảo chất lượng
các công trình lâm sinh;
+ Soạn thảo trình duyệt, ban hành các quy định của Công ty về công tác quản lý
kỹ thuật chất lượng;
+ Kiểm tra giám sát việc tuân thủ các quy định kỹ thuật, quy trình, quy phạm thi
công của nhóm hợp đồng, kịp thời đề xuất phương án xử lý;
+ Theo dõi, tổng hợp khối lượng thi công, tình hình thi công. Đề nghị các giải
pháp kỹ thuật, biện pháp cụ thể cho công tác thi công giúp Giám đốc kịp thời chỉ
đạo tiến độ thi công, quản lý chất lượng của công trình;
+ Tổ chức nghiệm thu giai đoạn, tổng nghiệm thu công trình hoặc hạng mục
công trình theo quy định;
+ Kiểm tra tính đúng đắn và đầy đủ về hồ sơ, khối lượng nghiệm thu thanh
quyết toán của nhóm thi công;
+ Bám sát chỉ tiêu kế hoạch để tham mưu giúp Giám đốc Công ty về thực hiện
kế hoạch của Công ty;

+ Lập và theo dõi các Hợp đồng giao kinh tế, khoán nội bộ với các đơn vị, cá
nhân trên cơ sở dự toán chi phí giá thành được duyệt;
+ Phối hợp với các đơn vị, cá nhân được giao nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc thực
hiện Hợp đồng kinh tế, nghiệm thu, thanh quyết toán và thanh lý các Hợp đồng
sau khi hoàn thành.
c. Quyền hạn của phòng Kế hoạch kỹ thuật – QL Bảo vệ rừng:
+ Phối hợp tác nghiệp với các phòng ban khác theo chức năng nhiệm vụ được
giao.
Điều 7. Chức năng, nhiệm vụ BCH các đội
1. Chức năng
- Đội có chức năng tiếp nhận, quản lý:
+ Rừng và đất rừng công ty giao để quản lý và bảo vệ;
+ Các thiết bị để sản xuất theo kế hoạch sản xuất được Giám đốc Công ty phê
duyệt;
+ Phối hợp với các phòng chuyên môn trong Công ty để thực hiện nhiệm vụ và
kế hoạch được giao.
2. Nhiệm vụ
- Tổ chức, bố trí, sắp xếp lực lượng lao động để đảm bảo sản xuất đúng theo kế
hoạch, quản lý bảo vệ rừng được giao theo quy trình, quy phạm của Công ty đã
ban hành;
- Quản lý tài sản, phương tiện, thiết bị, vật tư do công ty trang bị phục vụ yêu
cầu sản xuất;
- Phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra đánh giá tình trạng của thiết bị để
lập kế hoạch bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa hàng năm;
- Chủ động trong việc PCCCR trong phạm vi quản lý;
- Phối hợp, tham gia nghiệm thu các công trình thi công trên địa bàn đội quản lý;
- Tổ chức việc học tập, huấn luyện nâng cao tay nghề cho nhân viên theo Quy
định của Công ty;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Công ty giao.

Điều 8. Nguyên tắc hoạt động của các phòng, đội
1. Trưởng phòng, đội trưởng chịu trách nhiệm trước Công ty, Giám đốc về các
vấn đề thuộc chức năng nhiệm vụ của phòng, đội của mình. Các phó trưởng
phòng, đội phó, CBCNV-LĐ thuộc phòng, đội là người giúp việc và chịu sự
phân công, chỉ đạo của Trưởng Phòng, đội trưởng và chịu trách nhiệm trước
Trưởng phòng, đội trưởng và Công ty về các nhiệm vụ được giao phó, ủy
nhiệm;
2. CBCNV-LĐ của phòng, đội thực hiện nhiệm vụ của từng cá nhân và chấp
hành sự phân công trực tiếp của Trưởng phòng, đội trưởng. Trong trường hợp
Giám đốc trực tiếp điều động, phân công các nhân viên thực hiện các công việc
đột xuất thì phải thông báo cho Trưởng phòng, đội trưởng ngay sau đó để theo
dõi, kiểm tra, đồng thời nhân viên thi hành có trách nhiệm báo cáo với Trưởng
phòng, đội trưởng trước khi thực thi.
Điều 9. Quan hệ giữa các phòng, BCH đội
- Các phòng, BCH đội phối hợp giúp đỡ lẫn nhau trên cơ sở chức năng,
nhiệm vụ được phân công, cùng nhau hợp tác để thực hiện mục tiêu chung.
- Trong trường hợp chưa có sự thống nhất trong việc phối hợp thì quyết
định của Giám đốc là ý kiến cuối cùng.
Điều 10. Chế độ làm việc của các phòng, BCH đội
- Chế độ làm việc của phòng, BCH đội thực hiện theo những nguyên tắc
hoạt động chung đã nêu tại Điều 8 Quy chế này.
- CBCNV - LĐ của các phòng, đội sau khi được phân công cụ thể công
việc phải thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo đúng yêu cầu về nội dung và tiến độ
công việc đã đề ra. Trong quá trình thực hiện phải báo cáo lên cấp trên trực tiếp.
- Công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động trong từng phòng, đội được
thực thi để bảo đảm công việc đều đạt kết quả với chất lượng cao nhất và chấp
hành đúng Quy chế và các quy định, quy trình. Các biểu hiện tiêu cực, lãng phí,
sai định hướng, vi phạm nguyên tắc của Công ty phải được phòng ngừa và ngăn
chặn ngay.
- Chế độ hội họp và báo cáo:
+ Hàng tuần: Trưởng phòng, BCH đội họp nhanh một lần với CBCNVLĐ thuộc quyền vào thứ 3 hoặc ngày khác trong tuần để nghe báo cáo cụ thể
những công việc đã (hoặc chưa) hoàn thành trong tuần qua và có các chỉ đạo,
phân công công tác trong tuần; đồng thời giải quyết những vấn đề phát sinh
trong quá trình thực hiện;

+ Hàng tháng: các phòng, đội tổ chức họp với CBCNV-LĐ, đối với nhân
viên các phòng và lực lượng bảo vệ rừng phải chuẩn bị các báo cáo để báo cáo,
đánh giá những công việc đã thực hiện trong tháng và kế hoạch công việc trong
tháng tới. Đồng thời đề nghị những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực
hiện nhiệm vụ để được chỉ đạo giải quyết;
+ Tháng cuối quý họp đánh giá và phân loại hoàn thành;
+ Các cuộc họp đột xuất được tổ chức trong những trường hợp cần thiết
để giải quyết ngay công việc hoặc để phổ biến các vấn đề quan trong, cấp thiết.
Điều 11. Sửa đổi, bổ sung
Trong quá trình thực hiện, nếu có những điều chỉnh phù hợp hoặc cần bổ
sung, Công ty sẽ quyết định việc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.
Điều 12. Tổ chức thực hiện
Trưởng các phòng, Đội trưởng đội sản xuất căn cứ chức năng nhiệm vụ
của mình có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện Quy chế này kể từ ngày Quy chế
được ký ban hành.
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