
LIEN DC)AN LAO DONG  TP. HO cul MINH Q)NGHOAXAHOICHUNGHIA\WFNAM 
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St:7 /HD-LDLD Tp. Thá D&c, ngày A tháng 3 näm 2022 

HU'ONG DAN 
quy trinh ti chuc và hot dng cüa Ciim thi dua cong doàn co s& 

Can Cu K hoach s /KH-LDLD ngày 28 tháng 02 näm 2022 cüa Ban Thung 
vi Lien doàn Lao dng thành phô Thu Dirc ye to chüc dánh giá, xêp loai cong doàn 
ca sO theo "Cim thi dua" giai doan 2022 - 2023; 

E thrc hin có hiu qua cong tác dánh giá, phân 1°a  cong doàn ca sâ theo 
Hthng dan so 1 294/HD-TLD ngày 14 tháng 8 näm 2019 cüa Doàn ChU tjch Tong 
Lien doàn Lao dng Vit Nam; Ban Thiing vi Lien doàn Lao dng thành phô Thu 
Düc trien khai Huàng dn quy trInh to chüc và hoat dng Cim thi dua cong doàn 
Ca sâ, cii the nhu sau: 

I. TO CHUC HOAT DQNG CUA CIJM THI DUA 

1. Nguyen tAc co cu Cum thi dua: 

- Cum thi dua các dan vj Co dc dim tuang dng v chirc nãng, nhim 
vii, nhóm ngành nghê,... do Ban Thuâng vti Lien doàn Lao dng thành phô Thu Düc 
xem xét, sap xêp ye to chüc và ca câu hoat dng. Dôi vi khu vrc san xuât kinh 
doanh, phân bô Cm thi dua theo t l doàn viên và ngu1i lao dng dam báo theo 
quy mô hot dng cüa các doanh nghip. Danh sách chi tiêt các thành viên cüa tüng 
Ciim thi dua dixcic diêu chinh theo thông báo tung näm và dam bão theo biên dng 
so hrçmg cOng doàn co sà (CDCS) trirc thuc a môi nãm. 

- Cum thi dua có Trirâng Cim, PhO Ciim do các dan vi trong Cum thi dua 1ira 
chçn, gith thiu luân phiën trong djp tong kêt näm; Dôi vth các Cum mai thành lap, 
Ban Thixang vu Lien doàn Lao dng Thành phô sê trrc tiêp chi djnh don vj là TnrOng 
Cm, Phó Ciim dê diêu hành hoat dng cua Cim; Tnrâng Ciim, Phó Ciim cO quyên 
và trách nhim to chüc các hot dng cüa Cim thi dua ngay sau khi duçic phãn cong. 

- Can dr vào s lt.rcmg thành viên cüa mi Ciim thi dua, các Ciim thng nht 
suy ton Trithng Cm và PhO Ciim dam bâo diêu hành hot dng cüa Cm, c11 the: 

+ CO tü du&i 100 thành viên: có 01 Tnr&ng Citm và ti da 02 Phó Cum. 

+ Co trên 100 thành viên dn 300 thành viên: có 01 Truang Ciim và ti da 
03 PhO Cum. 

+ CO tren 300 thành viên dn 500 thành viên: CO 01 Truang Cim và tôi da 
05 Phó Cim. 

+ CO trên 500 thành viên: có 01 Tnthng Cim và ti da 09 Phó Cum. 

- Mi Cum thi dua chu sir htrOng dan, chi dao tnrc tip t1r các dng chI trong 
Ban Chap hành, Ban Thuang vi Lien doàn Lao dng Thành phO. 



- Twang Ciim, Phó Cum duçic sir ding con du cüa don vj lam cci sâ pháp 1' 
cho các van ban phiic vi hot dng thi dua cüa Cum. 

2. Nhim vii cüa tLrng thành viên trong Cym thi ttua: 

a. Nhim vy cüa Trtro'ng Cym thi dua: 

Twang Cm chju trách nhim trtiOc Ban Thrang vy Lien doàn Lao dôngthành 
phô Thu Dirc ye to chirc và hoat dng cüa Ciim thi dua dã di.rçic thông nhât, gôm: 

- Xây dung chuxcmg trinh, k hoach, quy ch hot dng cUa Cuim thi dua. 

- Xây drng các tiêu chI thi dua, thang dim phü hçip vâi dc dim, tInh chit 
hot dng cüa Cym. Tong h9p các nhim vi, chi tiêu hot dng hang nàm g1ri ye 
cong doàn cap trên theo dôi, dánh giá. 

- Chü tn, to chüc cho các don vj thành viên thujc hin CáC ni dung sau: K' kt 
giao uóc thi dua; tO chüc các hôi nghj, hi thão trao dOi ye nghip vy, kinh nghim 
to chüc các phong trào cong nhân viên chüc — lao dng (CNVC-LD), cOng tác thi 
dua, khen thuing; to chrc các hoat dong tuyên truyên, sinh hoat chInh trj, giao km 
van hoá, van ngh, the dic the thao nhân k' nim các ngày lê l&n cüa dat nuac..... 

- Xây dirng K hoach và chi dao  thrc hin k hoch kim tra cOng tác thi dua 
khen thi.râng giüa các thành viên trong Cum. 

- Phát hiên, bi di.rang và tuyên truyên, nhân rông guang diên hInh tiên tiên, 
nhân tO mài, kinh nghim hay cüa các don vl trong Cum dê các don vj khác hçc tp 
và lam theo. 

- Chü trI vic chm dim, dánh giá, bInh xét thi dua, hoàn tAt h so, thu mc d 
nghj cOng doàn cap trên xét khen thuang cho tp the, cá nhân tiêu biêu, diên hInh 
duqc Cum thi dua suy ton (theo van ban hithng dan tirng chuyên dê). 

- Chu tn t chac hi ngh tng kit, so kt hoat dông cüa Cum theo djnh kS'  6 
tháng, näm, báo cáo; suy tOn, bInh ch9n Cym twang, Ciim phó m&i luân phiên dê 
diêu hành, tO chüc triên khai hoat dng trong näm sau. 

b. Nhim vy cüa Phó Cum thi dua: 

- Phi hcip vài don v Twang Cum xây drng chuong trInh, k hoch và diu 
hành hoat dng cUa Cum thi dua. 

- Thay mt Cum twang giái quyt mt s Cong vic khi di.rçic Tnrâng Cum uy quyn. 

- Phi hçip vói don vl Cum twang xây dung chuong tnmnh hot dng; dOn dc, 
huang dan các thành vien thuc hin dam báo các nhiêm vi dã d ra trong nãm. 

- H tror don y Truâng Ciim tt chüc hôi nghi so kit, tong kt cOng tác thi dua 
khen thuang cüa Cuim; dông thai thi;rc hin môt sO nhim vii chuyên dê theo sIr phân 
cOng cüa don vj Twang Cuim. 

c. B phn thirong trrc Cym thi dua: 

- Là các Ca nhân thuc don vi thành viên trong Ciim và do Cuim thng nhAt d 
xuât phân cOng nhim vu. 

- Dir tháo k hoach, chirong trinh cOng tác, chuAn bi ni dung và tham mini 
chi:rc các hoat dng cüa cum thi dua. 
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- Theo dôi, don dc các dan vj thành vien tham gia dy dü các hot dng cüa 
Ciim; phôihcip vi b phn giüp vic cüa các dan vj thành viên trong Cm dánh giá 
tlnh hinh to chüc thirc hin các phong trào thi dua và cong tác khen thu&ng. Rà soát, 
tong hçip diem thi dua cüa các dan vj thánh viên theo quy chê và bang diem dã di.rçc 
các dan vj thành viên trong Ctim thông nhât thông qua. 

- Tham mru, ting hçxp các van bàn và báo cáo cüa Cim giri v Ban Thirôiig vii 
Lien doàn Lao dng thành phô Thu Düc; chuân bj các ni dung Hi nghj sa kêt, 
tong kêt cüa Cim và thirc hin các nhim vi khác do Ciim giao. 

c. Nhim vii cüa các don vj thành viên trong Ciim thi dua: 

- Dàng k các ni dung, chi tiêu, nhiêm vii thi dua (dã ducc Cijm thi dua thông 
nhât xay dirng) hang näm gui ye dan vj Ctm truâng tong hçp và theo dôi. 

- Tham gia xay drng ni dung quy ch t chüc và hoat dng cüa Ciim, các tiêu 
chI thi dua, thang bang diem cüa Ciim thi dua. To chirc phát dng các phong trào thi 
dua theo dçt, theo chuyên dê, thrc hin cong tác khen thuàng tui dan vj. 

- Tham gia dy dü các hoat dng cüa Cjim, dung thành phn triu tp tai  các 
cuc h9p, hi nghj do Cong doàn cap trên và Ciim thi dua to chirc. 

- Phát hin, ph bin, gi9i thiu các mô hInh, din hInh tiên tin, cách lam mdi, 
có hiu qua trong phong trào thi dua. 

- Djnh k' báo cáo so kt 6 tháng và tng kt nãm; tr chAm dim thi dua theo 
các ni dung, tiêu chI dã k kêt và gui báo cáo kêt qua ye dan vi Cim truâng theo 
dung quy dnh. 

III. HOAT DQNG CUA CUM  THI DUA 

1. Các hi nghj thir&ng niên: 

1.1. Hi nghj k kt giao urc thi dua: 

- Thi gian t chüc: tháng 12 hang näm. 

- NOi dung: các dan vj thành viên trong cim dàng kr danh hiu thi dua, däng 
k chi tiêu thi dua cüa theo các ni dung hoat dng cüa trng chuyên dê trong cong 
tác cOng doàn, quy chê hoat dng, bang châm diem thi dua, k' kêt ni dung giao 
uàc thi dua, thông qua kê hoach hoat dng Ciim trong näm. 

1.2. Hi ngh so kt 6 tháng du nãm: 

- Thii gian t chüc: tháng 01 hang näm di vui các dan vj giáo diic, tháng 5 
hang nãm dOi vri các dan vj con 1a• 

- Ni dung: dánh giákt qua thrc hin cOng tác thi dua khen thrnng vâ các chi 
tiêu thi dua dà däng k dâu näm, có so sánh sO lieu và bin pháp triên khai các chi 
tiêu cOn lai, triên khai cOng tác thi dua, khen thuâng 6 tháng cuOi nãm. 

1.3. Hi ngh tong kit: 

- Thui gian th chüc: tháng 5 hang näm di vói các dan vj giáo diic, tháng 12 
hang nàm dOi v6i các dan vj cOn 1a 

- Ni dung: dánh giá kt qua hoat dng cüa Ciim thi dua trong näm và trin 
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khai phuang hthng thjc hin thim vi näm sau; thông báo k& qua tr dánh giá, 
châm diem, xêp 1oi thi dua cüa các don vj thành viên; bmnh ch9n don vj dn dâu 
Ciim, dê xuât các danh hiu, hInh thüc khen thi.nng các cap, suy ton Tnrâng Cim, 
Phó Ciim diêu hành hoat dng Ctim cho nãm tiêp theo. 

1.4. Các hot dng khác: 

- Sinh boat chuyên d: It nhAt 02 chuyên d trong näm (tip hun, trao di 
chuyên mon nghip vi, h9c tp kinh nghim, cách lam hiu qua trong quán !', diêu 
hành, tháo gà nh&ng khó khän tuang dông trong cong tác giCia các don vj...). 

- Giao Ijxu van hóa van ngh, hi thao, giáo duc truyn thng (v ngun). 

- Cong tác dn an dáp nghia, an sinh xã hôi trên dja bàn Thành ph hoäc thijc 
hin a các dja phuong khác. 

- Tham gia tIch circ các hoat dng, phong trào do Lien doàn Lao dng thành 
phô Thu Düc triên khai. 

- Co th 1ng ghép, kt hçip thrc hin các hoat dng vào dip  k' nim các ngày 
l, ngày kS'  niêm truyên thOng,... nhãm giüp ni dung boat dng Ciim them phong 
phü, sinh dng. 

2. Chê d thông tin báo cáo: 

Trtràng Cum thirc hin vic thông tin báo cáo và gCri các van bàn lien quan den 
hoat dng Cim thi dua ye B phn chmnh sách pháp 1ut chm nhât sau 05 ngày to 
chirc các hôi nghi. 

- H so báo cáo gm: file dánh may (word/excel) và file scan (.PDF) gui qua 
dja chi email: chinhsachphapluat. ldldtpthuducgmai1. corn; cv the: 

2.1. Van ban Hi nghj k kt giao u*c thi dua: 

- Quy ch boat dng cüa Cum thi dua. 

- Thang dim thi dua (theo biu mu). 

- Bang k' kt giao ithc thi dua (theo biu mu). 

- Bang dãng danh hiu thi dua (theo biu mu). 

- Bang dAng k' chi tiêu thrc hin nhim vi Cong doàn. 

- Chuong trInh, k hoach.....hoat dng cüa Cvm  trong näm. 

2.2. Van bàn Hi ngh so kt: 

- Báo cáo so kt boat dông Cum thi dua. 

2.3. Van ban Hi nghj tng kt: 

- Báo cáo tang k& hoat dng. 

- Bang tr chm dim thi dua do các thành viên don v cüa Cum tu chm và 
Bang tOng hçrp diem châm cüa các thành viên trong Cm do Cum truâng tOng hcip 
va dà &rçic các thânh viên trong Cvm  thông nhât. 

- Cong van d nghi khen thi.râng cüa Tru&ng Cvm. 
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- Biên ban h9p bmnh xét thi dua cüa Cim (theo mu). 

- Báo cáo thành tIch cUa các don vj duoc khen thuing. 

- Các h so, tài 1iu Co lien quan dn Hi nghj. 

3.4. Các van ban khác: 

- K hoach, Báo cáo v t chüc trin khai phong trào thi dua do Lien doàn Lao 
dng thành phô Thu fXrc phát dng. 

- K hoch, Báo cáo v t chüc sinh hoat chuyên d; hoat dng giao lint van 
hóa, the thao; hoat dng an sinh xà hi... 

III. NQI DUNG, TIEU CHt THI DUA, NGUYEN TAC VA PHUONG 
PHAP CHAM DIEM 

1. Ni dung, tiêu chI chm diem thi dua: 

Lien doàn Lao dng thành ph ThU DUe djnh huàn ni dung, các tiêu chI thi 
dua dê Cim thi dua to chUc th\rc hin (dinh kern bang diem). 

2. Phtroiig pháp chm dim: 

- Các don vi tr chm dirn theo ni dung bang dirn dã ducic Ciirn thng nht 
ban hành, gUi kêt qua châm diem và các van ban minh chUng phiic vi châm diem ye 
don vj TruOng Cum. 

- Truâng Cm tng hçp, ra soat, trao di hoc tin hành kim tra chéo gifra các 
don vj dê xác minh kêt qua châm diem cUa don vj thành viên. 

- Tnrâng Cim t chUc hi nghj d thng nht v k& qua chm dim và các ni 
dung khác lien quan tnthc khi to chUc chInh thUc Hi nghj Tong kêt. 

- Thành ph.n tham dr gm: dai  din Lãnh dao  Ban Ththng vt Lien doàn Lao 
dng thành phô ThU DUe, di din các Bô phn chuyên dê lien quan. 

- Dai diên lãnh dao cac don vj thành viên Cm thi dua 

- ChU tjch, Phó ChU tjch cong doàn co so trong Cim thi dua và can b ph1i trách 
hoat dng cUa các don vj thành viên trong Ciim thi dua. 

3. Quy djnh tiêu chI và thang dim thi dua: 

Thang dim thi dua: 100 dim, Cm thi dua chU dng xay drng tiêu chI và bang 
diem chi tiêt bInh xétthi dua cho Ciim, sao cho phU hp vOi dc diem tInh hInh hoat 
dng cUa Cum. Co câu diem thi dua nhu sau: 

- Dim các Ciim thi dua thng nht và t1r chm ti da: 94 dim. 

- Dirn thuOng cUa TruOng Ciim dành cho don vj xut sc nhât trong Cm thi 
dua: 0,5 diem. 

- Dirn thuOng do các B phn chuyên d Lien doàn Lao dng Thành ph xem 
xét: 3,5 diem (0,5 diem/ol B phn chuyen de). 

- Dim thuOng cUa Thithng trirc Lien doàn Lao dng Thành ph dôi vOi các 
don vj thành viên trong Ciim: 2 diem. 
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*ffinh thu'c thtrông và tru dim cüa Lien doàn Lao dng Thành ph: 

- Thung dim di vài các thn vj trong Cim có nhiu giâi pháp sang tao  trong 
nãm, dam bâo vuçit chi tiêu dê ra, trong triên khai phát dng thi dua có các ni dung, 
tiêu chI thi dua vuçlt thai gian dang k thi dua. 

- Thuâng dim cho dn v TruOng Ciim có các phung pháp thirc hin tot, dôi 
mâi, sang tao  trong vic tO chc boat dng Ciim thi dua..... 

- Tth dim di vài các dn vj dam nhim Truâng Ciim, Phó Ciim nhungtrong 
nãm chm xây drng tiêu chI và bang diem thi dua; chm ban hành Quy chê boat 
dng cüa Ciim, kê hoach, chucmg trinh hoat dng cüa cvm,  k' kêt giao uâc thi dua 
và dang k' chi tiêu thrc hin nhim vi cong doàn..... 

- Tth dim d& vâi các d vi trong Cum không thrc hin nghiem tüc Quy ch 
hoat dng cüa Cim; không báo cáo và không thirc hin day dU các nhim vi duçic 
giao trong hot dng Cum. 

*Llru  y: Di vài các Cimthi dua: các dn vj trr dim theo tiêu chI dánh giá 
thâp nhât là 0,1 dim và cao nhât là 0,5 diem & môi ni dung. 

IV. DANH HIEU THI DUA, BE NGH! KHEN THU'NG 

Can cü vào dàng k' thi dua du nãm và kt qua thrc hin nhim vi chi tiêu k 
hoacb dixçic giao theo ni dung dã k giao uâc thi dua, dn vj dixçc suy tOn dn dâu 
Cim, thrçrc Cim thi dua bInh xét phái là don vj tiêu biêu xuât sac hoàn thành vucit 
müc các chi tiêu và nhim vi dtwc giao trong nãm. Các danh hiu thi dua cit the: 

1. Cô thi dua toàn din cüa Lien doàn Lao dng Thành phô Ho ChI Minh 
và Tong Lien doàn: 

- Tiêu chun: dành cho don vi dat danh hiu "Cong doàn co sâ hoân thành xut 
sac nhiêm vii" và là don vj tiêu biêu dn dâu Cum thi dua trong phong trào thi dua 
lao dng giOi và xay dirng tO chüc Cong doàn. 

- Can cu vào tInh hInh t chic thrc hin các phong trào thi dua và boat dng 
Cong doàn cüa các Cum thi dua trong nãm, Ban Thu&ng vi Lien doàn Lao dng 
Thành phô së xét chçn các don vj xuât sac tiêu biêu a mt sO Ciim thi dua tiêu biêu, 
có chat krcmg hoat dng tot dê dê xuât khen thuâng danh hiu. 

2. Bang khen toàn din cüa Lien doàn Lao dng Thành ph H ChI Minh: 

2.1. Tpthê: 

- Dat thành tIch xut sc tiêu biu trong pbong trào thi dua và hot dng Cong doàn. 

- Näm trtrâc thai dim d nghj khen tht.rang dã duc tang  Giy khen cüa Cong 
doàn cap trên tnrc tiêp co sâ và näm dê nghj khen thuâng tp the Cong doân drqc 
dánh giá chat luçing hoat dông COng doãn loai hoàn thành tot nhim vu trâ len. 

- S h.rçmg xét tang t' l khong qua 20% trên tng s cOng doàn co sâ trirc 
thuc dat  danh hiu cong doàn co sâ hoàn thành tot nhim vii. 

*L 1.0 : Mi don vj duçic d xut tang Bang khen Lien doàn Lao dng Thành 
phO HO ChI Minh duçic dê cur khen thithng 01 cá nhân nhn Bang khen Lien doãn 
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Lao dng Thành ph H ChI Minh và 01 cá nhân thin  Giy khen Lien doàn Lao 
dông thành phô ThU Dirc. 

2.2. Cánhân: 

- Co thành tIch xuAt sc trong phong trào thi dua và hoat dng Cong doàn là 
guong diên hInh trong CNVC-LD do Lien doàn Lao dng Thành phô Ho ChI Minh 
phát dng. 

- Hai nàm lien tuc (tinh cã näm d nghj khen thixâng) hoân thành tOt nhim vu 
duqc giao, dat  danh hiu "Doàn viên cOng doàn xuât sac"; dã duqc tang Giây khen 
cUa Cong doàn cap trên trirc tiêp ca sâ dê nghj. 

3. Giy khen toàn din cüa Lien doàn Lao dng Thành phô Thu Dó'c: 

3.1. Tap  the: 

- Dat thành tIch t& tiêu biu trong phong trào thi dua và hoat dng Cong doàn. 

- Co s dim thi dua tr 94 dim trâ len. 

- So hicmg xét tang t' l không qua 20% trén tong s cOng doàn c sâ trrc 
thuc dat  danh hiu cOng doàn co sâ hoàn thành tot nhim vii 

*Lwu  : Mi dn vl duc d xut tang  GiAy khen Lien doàn Lao dng thành 
phO ThU Düc di.rcic dé cr khen thuâng 01 cá nhân nhn Giây khen Lien doàn Lao 
dng thành phô ThU fXrc. 

3.2. Cánhán: 

- Co thành tIch xuAt sc trong phong trào thi dua và hoat dng Cong doàn là 
gixang diên hInh trong cOng nhân, viên chUc, lao dng do Lien doàn Lao dng Thành 
phô ThU Dirc phát dng. 

- Trong näm, dat  danh hiu "Doàn viên Cong doàn xut sac". 

4. HInh thfrc bInh xét thi dua: 

-M& Cum thi dua M chUc bInh xét, suy ton 01 dcm vj tiêu biêu, xuât sac nhât 
dê xuât ye Ban Ththng vii Lien doàn Lao dng thành phô ThU DUc h9p xét, bInh 
chQn và dê nghj Lien doàn Lao dng Thành phô Ho ChI Minh xét tang C& thi; ca 
dn vi cOn lai  cO thành tIch xuât sac trong phong trào thi dua và boat dng c1rn duqc 
dê nghj Lien doàn Lao dng thành phô HO ChI Minh xét tang Bang khen; Giây khen 
(dOi vâi Bang khen phãi dam bão khOng vuqt qua 20% trên tong so dn vj hoàn 
thành tot nhiêm vu). 

- Vic d nghj tang  C thi dua cUa Lien doàn Lao dng Thành ph Ho ChI 
Minh do Ban Thtthng vi Lien doàn lao dng thành phO ThU DUe xem xét và lip 
ch9n trong so các Cim thi dua, Cim nào dU diêu kin duqc tang C& thi dua phâi có 
dãng k Ca thi dua ngay tU dâu nãm. 

- KhOng xét thi dua di vUi các dan vj trong các trix&ng hçip sau: 

+ Khóng gii báo cáo tang hoat c1ng nám, bang tir chá'm diem dánh giá thi dua. 

+ Không dáng k, không /g kit giao u'óc thi dua hang nám tgi Cum thi dua. 
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+ Co các vy viêc tiêu citc, tham nhüng, sai phqm nghiêm trQng trong vic 
thy'c hin chz trwcng cza Dáng, chInh sách, pháp luat  cza Nhà nzthc. 

+ Khóng hoàn thành chi tiêu, nhiêm vy do Lien doàn lao dong thành ph 
Thu D&c giao. 

- Chua xét thi dua d& vài nh&ng don v có du hiu sai phm dang chi các co 
quan có thâm quyên kêt 1un. 

- Sau 05 ngày t chüc Hi nghj tng kt và bmnh xét thi dua, khen thuâng. 
Tnrâng Cum tong hçp kêt qua thi dua và toàn bô ho so (theo quy djnh) gi:ri ye Lien 
doàn lao dng thành phô Thi fXrc dê tong hçp, xem xét, quyêt djnh. 

Trén day là Huàng dn quy trInh t chüc và hoat dng Cum thi dua cong doàn 
co sâ trirc thuôc Lien doàn lao dng thành phô Thu Durc; dê nghi các Cum thi dua 
nghiên ciru triên khai thrc hin. Trong qua trinh thirc hin nêu có vuàng mac, dê 
nghj thông tin kjp th&i ye Lien doàn Lao dng thành phô Thu Dtrc (dOng chI Nguyn 
Th Tuyên, din thoi 0919.278.538) dê tiêp tic nghiên ciru, sra dOi, bô sung cho 
phü hçirp. 

No'i uhãn: 
- TT-Ban CSPL LDLDTp.HCM; 
- BTV LDLD thành phô Thu Dtrc; 
- Các B phn chuyên dê thuOc; 
- Các Ciim tnrang, Ciim phó thi dua; 
- Các darn vi thành viên thuôc Ciim thi dua; 
- B phn CSPL LDLDTP Thu EXrc; 
- Ltru: VT, CSPL. 
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