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LIEN DOAN LAO DONG  TP. HO CHI M1NH CQNG HOA xA HO! CHU NGHIA VWT  NA1VI 
L!ENDOANLAODQNGTIIINHPHOThIJDIJC Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

So:  c3  IHD-LDLD Tp. Thz D&c, ngày t'f tháng  o  nám 2022 

HU'ONG DAN 
BInh xét Giãi thtr&ng Ton Duc Tháng 1n thu 22 - nãm 2022 

Can cü Quy ch xét ch9n Giâi thrâng Ton Dirc Thing (ban hành kern theo 
Quy& djnh s 148/QD-IJB ngày 07 tháng 6 näm 2004 cüa Uy ban nhân dan 
Thành ph H ChI Mirth); 

Can Cu Hii&ng dn s 04/HD-LDLD ngày 23 tháng 02 näm 2022 cüa Ban 
thu&ng vr Lien doàn Lao dng Thành Ph H ChI Minh v vic bInh xét Giâi 
thrnng Ton Di.'rc Th.ng l&n thu 22 näm 2022; 

D dam bâo cong tác xét chçn Giái th.r&ng Ton Dirc Thing ln thir 22 - 
n.m 2022 dixcic thun lçii, dung di tuçlng, tiêu chun và thai gian d ra, Ban 
Thixmg vi Lien doàn Lao dng thành ph Thu Dirc d nghj các CDCS (danh 
sách dInh kern) quan tam trin khai thrc hin theo dung h116ng dn bInh xét Giái 
thuông Ton DCrc Thâng 1.n thu 22 - näm 2022, cl:1 th nhii sau: 

I. DO! TU1NG, TIEU CHUAN: 

1. Di tlrçYng: 

Ca nhân dang lam vic trong các doanh nghip, hçip tác xâ, cci sâ san xut 
(co t chüc Cong doàn) thuc các thành phn kinh t trên dja bàn thành ph6 Thu 
Due là: 

- K5 sr (b.c 2 trâ len) dang trrc tip san xu.t; k s's trirc tiêp diêu hành san 
xut (hin dang gitt chüc v11 Giám dc, Phó Giám dc tr1rc tip diu hành san 
xut; Quán dc, Phó Quán dc phân xithng; Di trixâng, T tnrâng t san xut). 

- Cong nhãn trrc tip san xut có bc thci 2/5, 3/6, 3/7 trâ len (do các 
trueing cao d&ng, trung cp ngh cong nhn hoc dan vj, doanh nghip cong 
nhn). 

- Các di tixçlng ngành nông nghip cong ngh cao, cong ngh sinh hçc 
hin dang giü các chrc vi nh's Giám dc trung tam, Phó Giám d,c trung tam, 
Giám dc san xut. 

I5u tiên di tuçlng dang lam vic trong các doanh nghip thuc các ngành 
cOng nghip tr9ng diem thành phô: Ngành Ca khI chê tao; Ngành din tü - cong 
ngh thông tin; Ngành hóa chit - cao su - nhra; Ngành Ch bin tinh hang thirc 
- thrc phm. 

2. Tiêu chun xét ch9n: 
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- TrInh d hçc vn: t& nghip trung hQc ph thông trâ len. 

- Thii gian cong tác ti doanh nghip, dan vl (dang lam vic): tir 5 nãm tr& len. 

- Là dâng viên, hoc di tucmg Dâng, hoc doàn viên Cong doàn xut sac, 
tIch circ tham gia các hott dng cüa doanh nghip và Cong doàn. Bàn than và 
gia dInh guang mâu chap hành chü truang, chInh sách cüa Dâng, lut pháp cüa 
Nhà ni.râc. 

II. THANH TICH DAT INfQC: 

1. V thành tIch trong phong trào thi dua "Lao dng giói, Lao dng 
sang to": 

Di tuqng tham gia xét ch9n Giãi thi.rO'ng phái trrc tip là tác giâ hoc dng 
tác giá cüa It nht 01 d tài khoa hçc, giãi pháp, sang kin câi tin k thut dã 
diiçc irng dicing vào thrc tin có tng giá trj lam lçii hoc tit kim di.rqc doanh 
nghip quyt djnh cong nhn và khen thuâng: 

- Tr 80.000.000 dông (tam muoi triu dng) tr& len di vài cong nhân trirc 
tiêp san xuât; 

- Tr 200.000.000 dng (hai tram triu dng) tr& len di vâi k s.r; 

- Tir 500.000.000 dng (nãm tram triu dng) trà len di vri dM tuçrng 
thuc ngành Nông nghip cOng ngh cao, Cong ngh sinh hçc giü các chi'ic vi 
nhu Giám dc trung tam, Phó Giám dc trung tam, Giám dc san xuât. 

Ngoài ra, di tuçing tham gia xét ch9n Giài thuO'ng phái dat  di.rcc mt trong 
các danh hiu thi dua sau day: 

- Dt danh hiu "Chin sT thi dua ca sâ" tth len (di vOi các di t.rcYng dang 
lam vic tai  doanh nghip nhà nxOc), hoc danh hiu "Doàn viên cong doàn xuât 
sic" (di vói các di tucmg dang lam vic tii các doanh nghip ngoài nhà nuâc). 

- Dat giâi thi.r&ng Hi thi Sang tao  k5 thut Thành ph H ChI Minh hoc 
toàn qu& tir giái khuyn khIch trâ len. 

- Bang Lao dng sang tao  cüa TOng Lien doàn Lao dng Vit Nam. 

- Dat danh hiu "Bàn tay yang" trong các hi thi th giOi cap trên ca s&, 
cp Thành ph H ChI Minh t chrc. 

2. V thành tIch kern cp, dào to cong nhân: 

Bàn than dã trirc tip bi duông, dào tao,  kern cp nhiêu cOng than trà 
thành thq giOi (di v&i can b k thut), hoc dat  giái trong các k' thi thq giOi 
do doanh nghip, cong doàn t chic, hoc di.rqc doanh nghip xét nâng bc thy. 

III. GIAI THIX€ING: 

- Giái ththng chi trao 01 ln/ 01 cá nhân. 

- Giái ththng duçic co cu theo tmg ngành ngh, theo dM ti.rçrng tham gia. 
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TM. BAN TH1XNG VJ 
TICH 

Nguy gyc Hirrng 

3 

- Ca nhân cttt Giâi thithng Ton Due Th.ng duçic Uy ban Nhân dan Thành 
ph H ChI Minh tng Bang khen kern theo tin thixâng. 

- Giâi ththng Ton Drc Thing là mt trong nhüng tiêu chun và diu kin 
xem xét d nghj các hInh thi'rc Bang khen cüa ThU Tithng ChInh phU, Huân 

chucmg lao dng. 

IV. QUY TRINH XET CHQN: 

Btróc 1: Can cü hixâng dn cUa Lien doàn Lao dng thành ph ThU Due, 
Ban Chip hành Cong doàn co sâ phi hqp vài Ban Giám d6c doanh nghip bInh 
ch9n các Ca nhân tiêu biu nh.t d d nghj Lien doàn Lao dng thành phô ThU 
Dire xem xét. 

- H so dé nghj khen thix0ng (03 be), gm có: 

+ Báo cáo thành tIch Ca nhân (co xác nhn cUa Giám d& và Cong ctoàn); 

+ T trInh d nghj cUa Cong doàn co sâ; 

+ Bàn sao các quyt djnh, giy ehrng nhn cUa eác sang kin, câi tin k5 
thut; các danh hiu thi dua hoc các van bàn có lien quan dn thành tIch bi 
duong, dào tto, kern cp cong nhân dat  các danh hiu thçi giOi, bàn tay yang..... 

+ Các tài lieu khác (nu co). 

Lwu j: Các do'n vi khi gii h sa giái thwàng Ton Dic Thng lcn t/u 21 - 
nám 2022 d nghj gz'ri kern file mm (file word) qua dja chj rnail. 
bancspltpthuduc@gmail. corn chm nht là ngày 04/5/2022 (thu' tir). 

Btrvc 2: Sau khi tng hqp h so Cong doàn co si gui v Ban Thisng vi 
Lien doàn Lao dng thành ph ThU Duc t chuc hçp bInh xét, lira ch9n nhUng 
Ca nhân dat  tiêu chun theo quy djnh: Hoàn chinh h so, thng kê danh sách gui 
v Lien doàn Lao dng Thành pM H ChI Minh 

Giái thuâng Ton Duc Thing có nghia quan trQng trong vic biu duong 
nhUng ngu?ii lao dng tiêu biêu dã có nhiêu dóng gop trong phong trào thi dua 
"Lao dng giôi, Lao dng sang tao".  Dê nghj các don vj Cong doàn co s& lra 
ch9n dUng dôi tuçing va tiêu ehuân theo quy djnh. Trong qua trinh thirc hin các 
van dê can trao dôi, dê nghj lien h dng chI Nguyen Thi Tuyn, din thoii 
0919 278 538 dê phôi hçxp h1rc hin. 

No'i nhn: 
- TT-Ban CSPL LDLD Tp.HCM; 
- iT TU Tp.Thü Dác; 
- BDV TU Tp.Thu Dc; 
- Cap Uy, ThU truông CDCS trirc thuc; 
- CDCS trrc thuc; 
- Luu VT, CSPL. 
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