
LIEN DOAN LAO [X)NG TP. HO cni M1NH C)NG HOAXA HO! CHU NGHIA vir NAM 
uENDoANLAoDQNGTHANHPHOTHUD1C Dc 1p -  Tu  do - Hanh phüc 

S: 0 J-f/HD-LDLD Tp. Thz Dác, ngày  3  tháng 3 nãm 2022 

HU'ONG DAN 
tiêu chI bInh xét Chu'ong trInh tuyên throng 

"Lao dng giôi, lao dng sang to" Thành phô H ChI Minh nãm 2022 
Chu de: Bong hanh - Hiçu qua - Lan toa 

Can cir Hixâng dn s 03/HD-LDLD ngày 23 tháng 2 närn 2022 cña Ban 
Thix?mg vlsi Lien doàn Lao dng Thành phô Ho ChI Minh ye vic triên khai thrchin 
ching trInh tuyên dxong "Lao dng giOi, Lao dng sang tao" cap Thành phô Ho 
ChI Minh - näm 2022 vOi Chü dê: "Dông hành - Hiu qua - Lan toâ"; 

Ban Thithng vu Lien doàn Lao dng thành ph6 Thu Di:rc xây drng hrnng dn 
ye thrc hin chumg trInh tuyên dixcng "Lao dng giOi, Lao dng sang tao",  vOi 
nhüng ni dung cu the nhu sau: 

I. DO! TUNG: 

Là doàn viên cong doàn, cong nhân, viên chüc, lao dng dang lam vic, lao 
dông san xuât trong các doanh nghip, don vj trén dja bàn thành phô Thu Di:rc, có 
thyi gian lam vic, cong tác tai  don vi tr 02 näm trâ len, có thành tIch xuât sac trong 
phong trào thi dua lao dng giOi, lao dng sang tao (giai d09n lInh 1w ngày 01/5/2021 
den ngày 29/4/2022). 

Lu'uj: 

- Uu tiên chQn nhüng cong nhán tryv tiê'p san xuá't dang lam viêc trong các 
ngành nghê trQng diem cta thành phO T/n D&c; 

- DO'i vói các cci quan, dan vi hành chInh sw nghip uu tiên xét chçn các Cong 
ch&c, viên chic khOng giu các chic vy lânh dao; 

- KhOng xét chQn di rtng là can ho C'Ong doàn chuyên trách, các getung tiêu 
biéu dâ deto'c Lien doàn Lao dç5ng Thành phO HO C'hI Minh tuyên dztong nám 2021. 

II. TIEU CHUAN: 

- Thrc hin t6t các nhim vi cüa doàn viên quy dnh tai  Diu l Cong doàn Vit 
Nam; hoàn thành xuât sac nhim vi chuyên mon duçc giao näm 2021. 

- Co phm chit dao  due tM, gilong mu chip hành tt chü truxing cüa Dâng, 
chInh sách, pháp lust  cüa Nhà mrOc, quy djnh cüa co quan, don vj; tIch crc hçc tp 
nâng cao trInh do chuyên môn, nghip vu. 

- Là giiong din hInh tiêu biu xut sAc dã duçic bInh chQn và tuyên throng dip 
co snàm 2021. 
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Di vó'i nhüng cd nhân d xut tuyên du'ong ctp Thành phE He ChI Minh 
ngoài nhfrng lieu chuân chung nêu trên các cá nhân dwçrc bInh ch9n gkti lh&u 
phãi dçzt m3l lrong 04 lieu chI sau: 

* Tiêu chI 1: näm 2021 có sang kin hoc d tài khoa hçc cap co sâ (g9i tat là 
giâi pháp) diroc irng diing vào thirc tê mang lai  hiu qua kinh tê thiêt thrc, dixqc don 
vj, doanh nghip cong nhn và giá trj lam ku tInh theo tirng dôi tixçmg ci the sau: 

- Di vâi cOng nhan, viên chüc, lao dng (không giü các chrc vu lãnh dao) có 
it nhât 01 giâi pháp vâi giá tn lam lvi tr 10 triu dông trâ len. 

- Di vâi can b lãnh dao  quán l' có tcr 01 giãi pháp trâ len vOi tng giá trl lam 
li tir 50 triu dông trâ len hoc có giãi phap cái tiên quãn l' ye tO chüc san xuât áp 
ding vào thirc tê mang lai  hiu qua kinh tê - xã hi cao dugc cap Thành phO HO Chi 
Minh cong nhn. 

* Tiêu chI 2: Dat  giãi nht, nhI, ba hi thi tay ngh chuyên mon do chInh quyên, 
Cong doàn to chirc nàm 2021 (Lien doàn Lao dng thành phô Thu Düc, cap Thành 
phô Ho Chi Minh). 

* Tiêu chI,3: Dat giâi nht, nhI, ba, khuyn khIch Hi thi sang tao  Khoa h9c k 
thut Thành phô Ho Chi Minh näm 2021. 

* Tiêu chI 4: Dã d.rçuc Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam tang BAng và Huy 
hiu Lao dng sang tao nãm 2021. 

IlL PHAN BO sO LIIONG: 

3.1. Dôi vcri CDCS khu virc nhà nirrc. 

- Dôi vói cOng doàn Co 50 HCSN; UBND 34 phixing Va khi giáo diic: M& 
cong doàn co sâ dê xuât 01 gixong 

- Riêng di vài CDCS 3 bnh vin nhix Lé Van Thjnh, Thu Dirc, Lê Van Vit 
và 3 CDCS nhi.r Cong ty DVCI quân 2, Quân 9, Quân Thu Düc mOi don vj 3 girong. 

3.2. IMi vói CDCS khu virc ngoài nhà nuIrc: 

+ CDCS cO 500 dn trên 1.000 doàn viên cOng doàn dé xuât 4 girong (trong do 
CO 01 girong là cOng nhân trrc tiêp san xuât). 

+ CDCS có trên 150 dn 499 doàn viên cOng doàn dé xuãt 03 girong. 

+ CDCS, Nghip doàn, Hçup tác xã có tü dirOi 150 doàn viên cOng doàn d xuAt 
01 gl.rong. 

IV. TO CHUC BiNH CHQN: 

- COng doàn co s can cu theo diu kin thirc t và trin khai tiêu chi xét chçn. 

- Trên o sâ h so d ngh cüa Cong doàn co So gui v, Ban Thixung vi Lien 
doàn Lao dông thành phô Thu fXrc sê chçn gtrong Lao dng giOi - Lao dông sang 
tao thirc sir tiêu biêu nhât tr do dê nghj Lien doàn Lao dng Thành phO Ho ChI Minh 
tuyên dt.rong. Dong th&i, thrc hin Cong tác to chüc tuyên throng cüa Lien doàn Lao 
dông thành phô Thu Dirc. 
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TM. BAN THU (NG VJ 
T!CH 

41. Ho so' d ngh tuyên diro'ng: 

- Ti trinh d nghj cüa Cong doàn Co sâ (dInh kern danh sách) 

- Bang torn tt thành tIch cUa các Ca nhân d nghj ('theo rnu dInh kern,) 

- 1 thm hinh cüa cá nhãn (hInh chiip chung vâi tp th dang th hién hoat dng 
tai don vi), hoàc gui file qua dia chi email cüa b phn chInh sách pháp luât. 

4.2. Thô'i gian tip nhn h So': 

Các don vj khi gui h so' d nghi v Bô phãn ChInh sách Pháp lut và giri kern 
S . A file mern (file word) qua da chi mail: bancspltpthuduc@gmail.com  chim nhat vao 

ngày 06/4/2022 (thir tir) 

Lwufi: 

- Lien doàn Lao dng thành ph Thu Düc không tip nhân và xem xét cac h 
so cüa don vj gui dê nghj không dOng dôi ti.rçmg. 

- Sau thi gian quy djnh, các don vj ch.ra gui h so v Lien doàn Lao dông 
thành phô Thu Düc së dixçic xem nhix không tham gia ('day là mót trong các n5i dung 
dánh giá thi dua cuói nám). 

- Trong qua trmnh thuc hién nu CO nhirng vAn d vixàng mac, dê nghj lien he 
dông chI Nguyn Thj Tuyn — so din thoi 09 19.278.538 dê diicic hithng dan. 

Trên day là hràng dn trin khai thuc hin chrong trInh tuyên duong "Lao 
dng giOi, Lao dng sang tao"  nàm 2022. Ban Thxäng vi Lien doàn Lao dng thành 
phô ThO fXrc dê nghj Cong doàn co sâ, to chüc triên khai thirc hin./. 

Noi nhn: 
- TT-Ban CSPL LDLD Tp.HCM; 
- TT TU Tp.Thü Dfrc; 
- BDV TU Tp.Thü Dirc; 
- Cap üy, Thu truàng CDCS trc thuOc; 
- CDCS trrc thuôc; 
-UiuVT,CSPL. 

Nguyn Thi Ng9c Hu'o'ng 
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BANG TOM TAT THANH TICH 
CNVCLB THAM GIA CHU'NG TRINH TUYEN DUNG "LAO BQNG 

GIOI, LAO BONG SANG TiO" NAM 2022 

STT HQ VA TEN TOM TAT THANH TCH 
I- DOAN VIEN KHU VVC  DOANH NGHIP NGOAI NHA NISOC VA NHA NU'OC 

1. CONG NHAN TRV'C 
TIEP SAN XUAT 
- Anh  
- Näm sinh:  
- Chüc vu:  
- Dcin vj cong tác:  
- DT:  

- Bàn than luôn hoàn thành xut sc nhiêm vii cüa 
doàn viên; Hoàn thành xuât sac nhim vii chuyên mon 
trong diêu hI,  chãm soc sc khOe nhân dan và duqc dánh 
giá là viên chüc hoàn thành xuât sac nhim vt. Tich crc 
h9c tp nâng cao trInh d chuyên môn, nghip vu. 
- Trong qua trInh lam vic  dã có sang kiên, cãi 
tiên  Sau khi di.ra vào áp dting dã giüp và lam 
lqi, tiêt kim dOng/nãm 
- Trong näm 2021 dat  danh hiu  

2. 

2. DOAN VIEN CONG 
DOAN HOAC CAN BO 
CONG DOAN 
- Chi  

• 
- Nam sinh:  
-Chucvu:  
- Don vi Cong tac:  

DT  

- Bàn than . luOn chAp hành dáng theo cac quy 
dnh, chu trung &rng loi cua Dang, chinh sach phap 
lut cua Nha mrac, co loi song guang mau, trong sch, 
giàn dj, lành manh,  không xa hoa Lang phI, khOng me tin 
di doan, không ku dung danh nghi cüa to chirc dé CO hành 
: 

vitruckn.... • 
- Trong qua tnnh lam viec  da co sang kien, cai 
. . - 

tien  Sau khi dira vao ap ding da mang li hiçu 
qua , tiêt kim dOng/nAm 
- Trong nãm 2021 dat  

II- CONG CH1C,V1CHUCKHOLNHANU'OC 

3. 

- Anh (chj) 
- Näm sinh 
- Chrc vu 
- Don vj cong tác: 
- DT 

- Bàn than .... hoàn thành .....nhim vu chuyên mon 
duçuc giao näm 2011, luôn rèn 1uyn phâm Chat dao  düc 

tot, guong mu Chap hành tot chü trtxang Cüa Dãng, 
chInh sách, pháp lust  cüa Nhà ni.râC, quy dlnh.  Ni 

dung sang kiên, qua trmnh phân dâu, thành tIch dat  &rqc. 
- Trong qua trinh cong tác .dA CO sang kiên 

 sau khi dua vào áp dirng mang lai  nhiêu hiu 
qua:  

- Trong nàm 2021 dat  
III- KHOI GIAO DUC 

4. 

- Anh (chl) 
- NAm sinh: 
-Chtrcvu. ..... 
- Don vl cOng tác 
- DT: 

- Bàn than  luôn chap hành nghiem chinh nh&ng 
ChInh sách, pháp lut, chu trucmg cua Dàng Va cua Nhà 

nithc. Ni dung sang kiên, qua trInh phân dâu, thành 
tIch dt dUçYC. 

- Trong qua trInh cOng tác .... dã có sang kiên: , sau 
khi áp ding dã dat  hiu qua , lam li  

dong/näm 
-Trong nAm 2021 dat  
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