
LIEN DOAN LAO DONG  TP. HO CIII MINU O)NGHOAXAHQLCHUNG1I!AVITNAM 
UENDOANL4ODQNGTHANHPHOThUDU'C Dc 1p  - Ttr do - Hinh phüc 

S6:'F1D-LDLD Tp. Thu D&c, ngày  J4j  tháng 10 nàm 2022 

HIfONG DAN 
quy trInh t cbu'c và hoit dng cüa Ctum thi dua cong doàn co s& 

Can dx K hoach s 09/KH-LDLD ngày l6tháng 3 näm 2022 cüa Ban Thu?ing 
vi Lien doân Lao dng thành phô Thu Düc ye to chirc dánh giá, xep '°a  cong doàn 
ca sâ theo "Ciim thi dua" giai doan 2022 - 2023; 

D thuc hin có hiu qua cong t.ác dánh giá, phân loai cong doàn co sâ theo 
Hràng dan so 1294/HD-TLD ngày 14 tháng 8 näm 2019 cüa Doàn Chü tjch ,Tông 
Lien doàn Lao dng Vit Nam; Ban Thumg vi Lien doàn Lao dng thành phô Thu 
Duxc triên khai Hi.ràng dn quy trinh to chüc và hoat dng Cum thi dua cong doàn co 
sâ, c1i the nhu sau: 

I. TO CH(J'C HOAT DQNG CUA CVM  THI DUA 

1. Nguyen tc cr cãu Cym thi dua: 

- Cum thi dua gm cad don vj CO dc dim ttxcing dng v chüc näng, nhim vii, 
nhóm ngành nghe,... do Ban Thung vii Lien doàn Lao dng thành phô Thu Dirc xem 
xét, sap xêp ye to chüc và co câu hoat dng. Dôi vâi khu virc san xuât kinh doanh, 
phân bô Cum thi dua theo t' l doàn viên và ngithi lao dng dam báo theo quy mô 
hot dng cüa cad doanh nghip. Danh sách chi tiêt các thành viên cüa trng Cim thi 
dua duçrc diêu chinh theo thông báo ttrng näm và dam báo theo biên dng so krcmg 
cOng doàn co sâ (CDCS) trirc thuc a môi näm. 

- Ciim thi dua Co Tnr?rng Ciim, Phó Cum do các don vj trong Cum thi dua 1%ra 
chn, giâi thiu luân phiên trong dip  tong kêt näm; DOi vOi các Ciim mài thành lip, 
Ban Thithng vij Lien doàn Lao dng Thành phô së trrc tiêp chi djnh don vj là Tru&ng 
Cim, Phó Cum dê diêu hành hoat dtng cüa Cim; Tnrang Cm, Phó Ciim có quyên 
và trách nhim tO chac các hoat dng cüa Ciim thi dua ngay sau khi duqc phân cOng. 

- Can cü vào s luvng thành viên cUa mi Cum thi dua, các Cum thng nht suy 
tOn Trinrng Cum và Phó Cum dam bão diêu hânh hoat dng cüa Ciim, cii the: 

+ Co tir duâi 100 thành viën: có 01 Twang Ciim và ti da 02 Phó Cum. 

+ COn300thdên500thàn:cO01TngCianvàtOida05PhóCimi 

+ Co trên 500 thânh viên: có 01 Tnxang Ciim yà t6i da 09 Phó Cum. 

- Mi Cym thi dua chju sx hixcing dn, chi d?o  lnrc tip ttr các dng clii trong Ban 
Chp hành, Ban Thuang vti Lien doàn Lao dng thãnh phô mu Dac (thông báo dInh kern). 

- Trtthng Cim, Phó Cim duçc si:r diving con du cUa don vj lam co sâ pháp l 
cho các yän bàn phiic vi hoat dng thi dua cüa Curn. 
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2. Nhim vi Ciim thi dna: 

- Hang nãm, Cim thi dua xay dmg chucing trInh, k hoach phi hçp hot dng, 
t chirc phát dng phong trào thi dua, k' kêt giao uâc thi dua giüa các dan vj và clang 
k' thi dua, nhm thrc hin tt nhiêm vi.t chmnh trj theo chucmg trInh cong tác nàm cUa 
Lien doàn Lao dng Thânh phô. 

- Theo dOi, don dc, kiëm tra và tng hçTp tInh hInh thrc hin chixang trInh cong 
tác näm, th1rTC hin chê d báo cáo theo quy dnh cüa Lien doàn Lao dng Thành phO 
và các hoat dng khác do Cim thi dua thông nhât to chüc. 

- T chrc h9p sa k& hot dng cüa Cum thi dua (tháng 6) và tng kt hoat dng 
cüa Ciim thi dua (tháng 11) nhãm dánh giá phong trào thi dua vâ hoat dng cOng doàn 
cüa Cum. Can ctr bang diem tu châm, tr phong cUa tüng dan vj, Ciim thi dua to chüc 
binh xét và dê nghj danh hiu, hInh thirc khen thiring giri ye Lien doàn Lao dng 
thành phô (qua Bô phn Chinh sách pháp 1ut) 

3. To chü'c hoit dng, trách nhim cüa Cym thi dna: 

3.1. Trách nhim cüa Cym thi dua 

- Truâng Ciim do các dan vj thành viên trong Ciim bu luân phiên hang näm. 

- Hoat dng cüa Cim thi dua së do Tnr&ng Ciim diu hành. 

- Các dan vj duçic bu lam Trtthng Ciim có trách nhim cir 01 can bt lam 
Thumg trirc giüp vic cho Trtiâng Ciim trong vic tOng hcp báo cáo, to chirc diêu 
hành hoat dng cüa Cum theo sir phân cOng cüa Truàng Ciim. 

3.2. Trách nhim cüa Trinrng Cum: 

Trir&ng Ciim chju trách nhim tnrâc Ban Thuông vu Lien doàn Lao dng thành 
phô Thu f)rc ye to chtrc và hoat dng cüa Ciim thi dua dã duçic thông nhât, gOm: 

- Xây dirng chi.rorng trmnli, k hoach, quy ch hoat dng cUa Ciim thi dua. 

- Xây dirng các tiêu chI thi dua, thang dirn phü hcip vói dc dim, tInh chit hoat 
dng cüa Cum. Tong h9p các nhim vii, chi tiêu hot dtng hang näm gui ye cOng 
doàn cap trên theo dOi, dánh giá. 

- Chü tn, t6 chüc cho các dan vj thành viên thijc hin các ni dung sau: K k& 
giao rnrc thi dna; to chüc các hi nghj, hi thâo trao dôi v nghip v, kinh nghim to 
chüc các phong trao cOng nhân viên chüc - lao dng (CNVC-LD), cong tác thi dua, 
khen thixing; to chüc các hoat dng tuyên truyên, sinh hoat chInh uj, giao km van hoá, 
van ngh, the dic the thao nhân ki nim các ngày 1 hrn cüa dt nuàc..... 

- Xây dimg K hoach và chi dao  thirc hin k hoch kim tra cOng tác thi dua 
khen thithng giüa các thành vien trong Ciim. 

- Phát hin, bi duOng và tuyên truyn, nhân rng guung din hInh tien tin, 
nhân to mài, kinh nghim hay cüa các dan vi trong Ciim dê các dan vi khác h9c tp 
và lam theo. 

- Chü trI vic chm dim, dánh giá, bInh xét thi dua, hoân t.t h sa, thu tic d 
ngh cOng doàn cap trên xét khen thung cho tp th& cá nhân tiêu biu, din hmnh 
duac Ciim thi dua suy tOn (theo van ban huàng dn tirng chuyên di). 
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- Chü frI t chirc hii nghj tng kt, sci kt hot dng cüa Ciim theo djnh k' 6 
tháng, nàm, báo cáo; suy ton, birth ch9n Tn.ràng Cim, Phó Trueing Cim mâi luân 
phiên de dieu hành, to chirc triên khai hott dng trong näm sau. 

3.3. Trách nhim cüa Phó Cum: 

- Phi hçip v1i don vj TruOng Cum xay drng chtrong trinh, k hoach và diu 
hành hoat dng cUa Cum thi dua. 

- Thay mat Tniâng Ctm giãi quyt mt s cOng vic khi duçic Uy quyn. 

- Phi hcp vi don vj Trurng Ciim xây drng chucing trInh hot dng; don d&, 
huâng dan các thành viên thuc hin dam báo các nhim vi.i dã dê ra trong näm. 

- H trçi don vj Tmng Ciim th chirc hOi  nghj so k&, thng k& cong tác thi dua 
khen thuâng cüa Ciim; dông thii thirc hin mt so nhim vii chuyên dê theo sir phân 
cong cüa don vj Tnxâng Ciim. 

3.4. B phn thirong trrc: 

- Là các cá nhân thuc dcm vi thành viên trong Ciim và do Ciim thng nh.t d 
xuât phân cong nhim vu. 

- Du tháo k hoach, chuong trinh cong tac, chun bj ni dung và tham muu 
chirc các hoat dng cüa c1im thi dua. 

- Theo dOi, don dc các dcm vi thành viên tham gia dÀy dü các hoat dng cüa 
Ciirn; phôi hçip vâi bô phn giüp vic cüa các don vj thành viên trong Ciim dánh giá 
tInh hInh to chüc thirc hin các phong trào thi dua và cOng tác khen thixcrng. Rà soát, 
tOng hçip diem thi dua cüa các don vj thành viên theo quy chê và bang diem dâ duçvc 
các don vj thành viên trong Cum thông nhât thông qua. 

- Tham muu, tang hcvp các van bàn và báo cáo cüa Qim gi1i ye Ban Thung vi 
Lien doàn Lao dng thành phô Thu Düc; chuân bi các ni dung Hi nghj so két, tong 
kêt cüa Cum và thuc hin các nhim vi khác do Ciim giao. 

3.5. Nhiêm viii cüa các don v!  thành viên: 

- Dang k các ni dung, chi tiêu, thim vii thi dua (dã duçic Cum thi dua thng 
nhât xay d%rng) hang nàm g1ri ve don vj Cum trumg tOng hcp và theo dôi. 

- Tham gia xay d%rng ni dung quy ch t chüc và hoat dng cUa Ciim, các tiêu 
chI thi dua, thang bang diem cüa Cum thi dua. To chüc phát dng các phong trào thi 
dua theo dçt, theo chuyên dê, thirc hin cong tác khen thuing tai  don vj. 

- Tham gia dÀy dü các hoat dng cüa Cijm, ding thành phÀn triu tp tai  các 
cuc h9p, hi nghj do cOng doàn cap trên và Cum thi dua to chirc. 

- Phát hin, ph bin, giài thiu các mO hInh, din hInh tiên tin, cách lam mdi, 
có hiu qua trong phong lrào thi dua. 

- Dinh k' báo cáo sokt 6 tháng vâ tng kt näm; tçr chm dim thi dua theo các n)i 
dung, tiêu chI dà k) kêt và gtri báo cáo kêt qua ye don vj TruOng Cum theo ding quy dinh. 

III. HOAT BONG CUA CVM  THI BUA 

1. Các hi ngh thtrong niên: 

1.1. Hôi ngh k kt giao u*c thi dua: 

3/9 



- Thii gian t chüc: can cu theo kê hoach hot dng hang nàm và thông báo 
phân b Cim thi dua cüa cong doàn cap trên. 

- Ni dung: các dcm vj thành viên trong Ciim dàng k 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 Cim trong näm. 

1.2. Hi nghj so kêt 6 tháng dãu näm: 

- Thi gian ti chüc: tháng 01 hang näm c1i vi các don vj giáo dic, tháng 5 
hang nàm dOi vâi các don vj con 1a• 

- Ni dung: dánh giá kt qua thirc hin cong tác thi dua khen thixng và các chi 
lieu thi dua dã däng k dâu nãm, có so sánh sO 1iu 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 tng kt: 

- Th&i gian t chüc: thãng 5 hang näm dM vOi các dcm vj giáo dic, tháng 12 
hang nàm dOi vài các don vj con 1a 

- Ni dung: dánh giá kt qua hoat dng cüa Ciim thi dua trong näm và triên khai 
phi.rcing huOng thirc hin nhim vii nàm sau; thông báo kêt qua tij dánh giá, châm 
diem, xep loai thi dua cüa các dcm vj thành viên; binh chon don vi dn dâu Ciim, dé 
xuât các danh hiu, hInh thüc khen thithng các cap, suy ton Truung Citm, Phó Ciim 
diêu hành boat dng Cim cho nàm tiêp theo. 

- Sinh hoat chuyên d: It nht 02 chuyên d trong näm (tip hun, trao dOi chuyên 
mon nghip viii, h9c tp kinh nghim, each lam hiu qua trong quán Ii', diêu hành, 
tháo g nhUng khó khàn tucYng dông trong cOng tác giüa các don vi...). 

- Giao hru van boa van ngh, hi thao, giáo diic truyn thng (v ngun). 

- COng tác dn an dáp nghia, an sinh xã hi trén dja bàn Thàrih ph hoc thirc 
hin a các da phuang khác. 

- Tham gia tIch circ các boat dng, phong trào do cOng doãn cp trên triên khai. 

- CO th 1ng ghép, kt hcp thirc hin các hoat dng vào djp kS'  nim ngày l& 
ngày k' nim truyên thOng,... nhàm dôi mai ni dung boat dng them phong phü, 
sinh dng. 

2. Ch d thông tin báo cáo: 

Tnr&ng Cum th1rc hin vic thông tin báo cáo và gui các van bàn lien quan den 
hoat dng Ciim thi dua ye Bô phn ChInh sách pháp 1ut chtm nht san 05 ngay tt 
chuc các hi nghj. 

2.1. Van bàn Hi nghj k idt giao u'&c thi dua: 

- Quy ch hoat dng cüa Cim thi dua. 

- Thang dim thi dua (theo biu mu). 

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

- Bang dàng k' danh hiu thi dua (theo biu mu). 
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- Bang däng k' chi tiêu thuc hin nhim vii Cong doàn. 

- Chucmg trmnh, k hoach.....hoat dng cüa Ciim trong näm. 

2.2. Van bàn Hi ngh so' kt: 

- Báo cáo so kt boat dng Ciim thi dua. 

2.3. Van bàn Hi ngh tong kt: 

- Báo cáo tng k& boat dng. 

- Bángtr chAm dim thi dua do các thành viên don vj cüa Ciim ttr chm và bang 
tOng hqp diem châm cüa các thành viên trong Cum do Tnrmg Cum tng hçip và dã 
diiçic các thành viên trong Ciim thông nhät. 

- Cong van d ngh khen thuàng cüa TruOng Ciim. 

- Biên bàn h9p bInh xét thi dua cüa Ciim (theo mu). 

- Báo cáo thành tIch cüa các don vj di.rçc khen thrning. 

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

2.4. Các van bàn khác: 

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

- K hoach, Báo cáo v t chüc sinh hoat chuyên d; hoat dng giao km van boa, 
the thao; hoat dng an sinh xã hôi... 

3. V cong tác tài chInh: 

- Can cü vâo k hoach boat dng näm, các thành viên fr9ng Cim thi dua tiên 
hành xây dtmg dr toán hoat dng hang näm theo quy djnh. 

- Các boat dng cbung cüa Ciim, Ciim truâng së 1p dr trà kinh phi và gth cho 
các thành viên trong Ciim thông nhât dé thirc hin cOng tác quyêt toán. 

III. NQI DUNG, TIEU CH THI DUA, NGUYEN TAC vA PHU'ONG 
PHAP CHAM DIEM 

1. Ni dung, tiêu chI chãm dim thi dua: 

Lien doàn Lao dng thành ph Thu Dirc djnh hithng ni dung, các tiêu chi thi 
dua dé Ciim thi dua to chüc thuc bin theo tüng näm. 

2. Phro'ng pháp chm dim: 

- Các don vj tir chrn dim theo ni dung bang dim dã duqc Ciimthng nht 
ban hành, gCri kêt qua châm diem và các van bàn minh chüng phiic vi châm diem ye 
don vj Truâng Cim. 

- Trithng Ciim tng hçip, rà soát, trao dOi hoac  tiên hânh kim tra chéo gi&a các 
don vj dê xác minh kêt qua châm diem ciia don vj thành viên. 

- TruOng Ciim t chüc hi nghj d th6ng nht v k& qua chm dim và các ni 
dung khác lien quan trithc khi to chüc chInh thirc Hi nghj Tong kêt. 

- Thânh phAn tham dir gm: dai  din Länh dao  Ban Thuing vt Lien doàn Lao 
dng thành phô Thu Duc, dai din các Bô phn chuyên d lien quan. 
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- Dai diên lãnh dto các don vj thành viên Ciim thi dua 

- Chü tch, Phó Chñ tjch CDCS trong Ci.jm thi dua và can bô ph11 trách hot dng 
cña các don vj thành viên trong Cm thi dua. 

3. Quy d!nh  tiêu chI và thang dim thi dua: 

3.1. Thang dim thi dua 

Thang diem thi dua: 100 dim, Ciim thi dua chü dng xay dimg tiêu chI và bang 
dim chi tit bInh xét thi dua cho Ciim, sao cho phü hçp vâi dc diem tInh hInh hoat 
dng cüa Cum. Co câu diem thi dua nhu sau: 

- Dim các Ciim thi dua tMng nht và tr chm ti da: 95 dim. 

- Dim thuàng cüa Tnr&ng Ciim dânh cho don vj xut sc nhAt trong Ciim thi 
dua nhimg phãi dat  sir thng nhât cüa các thành viên trong Cim tr 50% trâ len r kiên 
tan thành: 0,5 diem. 

- Dim thumg do các Bô phn chuyên d Lien doàn Lao dng Thành ph xem 
xét: 3 diem. 

- Dim thu&ng cüa Thum trirc Lien doàn Lao dng Thành ph d6i vi các don 
vj thành viên trong Cum: 1,5 diem. 

3.2. HInh thfrc thtr&ng vii trfr diem cüa Lien doàn Lao dng Thành phô: 

a. Nt7i dung dihn thtró'ng 

- Thuàng dim d& vâi các don vj trong Cum có nhiu giái pháp sang tao  trong 
näm, dam báo vuçit chi tiêu dê ra, trong triên khai phát dng thi dua CO các ni dung, 
tiêu chI thi dua vt.rçit th0i gian däng k thi dua. 

- Thumg dim cho don vj Tnr&ng Ciim có các phuang pháp thirc hin tt, di 
mài, sang tao  trong vic to chüc hot dng Ciim thi dua..... 

b. Ni dung tnìt dilm 

- Ti-Cr dim di vài các don vj darn thim Trixàng Ciim, Phó Cum nhung trong 
nãm chm xay dmg tiêu chi và bang diem thi dua; chtm ban hành Quy chê hoat dng 
cüa Ciim, kê hoach, chucing trmnh hoat dng cUa cljm, k9 kêt giao ithc thi dua và däng 
k' chi tiêu thuc hin nhim vi cong doàn..... 

- TrCr dim di vOi các don vj trong Ciim không thirc hin nghiêm tác Quy ch 
boat dng cüa Ciim; không báo cáo và khOng thijc hin day dü các nhim vi duqc 
giao trong hot dng Cim. 

4. Dánh giá cht Iurqng hot dng cong doàn: 

Lien doin Lao dng Thành ph dánh giá chit lugng hoat dng Cong doàn hang 
niim cüa các thánh viên trong Cim thi dua theo Huàng dn so 1294/HD-TLD ngáy 
14/8/2019 cüa Doàn Chü tjch Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam ye vic Hixâng dn 
dánh giá, xep loai chat 1isng hoat dng CDCS, ci1 the: 

- Hoàn thinh tot nhim vIii: cO tng s dim tCr 80 diem tr len. 

- Hoàn thinh nhim vy: cO tng s dim tCr 50 dim dn duâi 80 dim. 

- Không hoàn thành nhim vy: có tng so dim dtrói 50 dim. 
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- Hoàn thành xuãt sc nhim viii là dcm vi dat tt cá các tiêu chI sau: 

+ Duçc xp loi là "Don vi hoàn thành tt nhiêm vu" tth len. 

+ Dat s dim cao tr 95 diem trô len. 

+ Co thOa ithc lao dng t.p th (dôi vol doanh nghip, don vj siy nghip 
ngoai cong Ip); CO thirc hin các quy dnh ye quy chê dan chü a co sO; có tap hçp r 

kiên doàn viên kien nghj vth c quan chirc nàng Nhà rnrOc (hoc thông qua cong doàn 
cap trên trirc tiêp cci sO) tao diêu kin, co ché phU hçp, thun lcii cho doàn viên, ngithi 
lao dng Co vic lam, nâng cao thu nhp (dôi vOl Nghip doàn). 

+ Không xây ra ngüng vic tap th hoc dinh cong trái pháp lut. 

+ Không có tai lao dng chit nguai tai  noi lam vic do li chü quan. 

+ Không có doàn viên, can bô cong chüc, viên chüc là can b chü ch& vi 
phm pháp lut bj xir l k lut tr cãnh cáo trO len. 

IV. DANH HIEU THI BUA, BE NGH KHEN THUNG 

Can cü vào däng k thi dua du näm và kt qua thirc hin nhim vi chi tiêu k 
hoach duçic giao theo ni dung dã k' giao i.rOc thi dua, don vi duçic suy ton dn dâu 
Ciim, duqc Ciim thi dua bInh xét phâi là don vj tiêu biêu xuât sac hoàn thành vuçt 
mirc các chi tiêu và nhim vii duqc giao trong nãm, cii the: 

S S A 9 A S A S P 1. Co thi dua toan diçn cua Lien doan Lao dQng Thanh pho Ho Chi Minh 
và Tong Lien doàn: 

- Tiêu chu.n: dành cho don vj dat  danh hiu "Cong doàn co sO hoàn thành xu.t 
sac nhim vi" và là don vj tiêu biêu dan dâu Ciim thi dua trong phong trào thi dua lao 
dtng giOi và xay dmg to chirc Cong doàn. 

- Can cir vào tinh hinh t chiic thrc hin các phong trào thi dua và hoat dng 
Cong doàn cüa các Cum thi dua trong näm, Ban Thuing vi Lien doàn Lao dng 
Thành phô sê xét ch9n CáC don vj xuât sac tiêu biêu 0 mt so Cim thi dua tiêu biêu, 
cO chat hrcmg hoat dng tot dê dê xuât khen thrOng danh hiu. 

2. "Bang khen" toàn din cüa Lien doàn Lao dng Thành phô Ho Chi Minh: 

2.1. Tp the2: 

- Dat thành tIch xuAt sc tieu biu trong phong trào thi dua và hoat dng Cong doàn. 

- Näm tnrOc thai dim d nghj khen thtrOng dà duc t.ng Giây khen cüa Cong 
doàn cap tren tnrc tiêp co sO và näm dê nghj khen thithng tp the Cong doàn ducic dánh 
giá chat lucmg hoat dng Cong doàn loai hoàn thành tot nhim vi trO len. 

- S luçmg xét tng t' lkhông qua 20% trên tng s CDCS trrc thuc duçc 
dánh giá, xêp loai hoàn thành tot nhim vJi. 

*Llyu  : Mi don vj duçic d xuAt t.ng B&ng khen Lien doàn Lao dng Thành ph 
H ChI Minh duçic d CO 01 cá nhân nhn Bang khen Lien doàn Lao dng Thành phô 
H ChI Minh và 01 cá nhân nhn Giy khen Lien doàn Lao dng thành phO Thu IXrc. 

2.2. Cánhán: 

- Co thãnh tIch xut sc trong phong trào thi dua và hoat dng Cong doàn là 
guong din hInh trong CNVC-LD do Lien doàn Lao dng Thành phO phát dng. 
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- Hai näm lien tVc  (tInh cã nàm d nghj khen thuâng) hoàn thành t& nhim vi 
di.rçc giao, dat  danh hiu "Doàn viên cOng doàn xuât sac"; dã di.rc Cong doàn cap 
trén trrc tiêp co sâ tng Giây khen. 

3. "Giy khen" toàn din cila Lien doàn Lao dng Thành ph Thu Duc: 

3.1. Tap  the: 

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

- Co s dim thi dua tcr 80 dim trâ len. 

- S krcmg xét tng t5' l không qua 20% trên tng s CDCS tnrc thuc duçc 
dánh giá, xêp loai hoàn thành tot nhim vu. 

*Lu1a 5': Mi dcm vj duçic d xuAt tng Gity khen Lien doãn Lao dn thãnh ph6 
Thu Thirc duçic dê cr 01 cá nhãn nhmn Giây khen Lien doàn Lao dng thãnh phô Thu Düc. 

3.2. cánhán: 

- Co thành tIch xut sc trong phong trào thi dua và hoat dng Cong doàn. là 
gucing diên hInh trong phong trào CNVC-LI) do Lien doàn Lao dng Thành phô Thu 
Due phát dng. 

- Trong nãm, dat  danh hiu "Doàn viên Cong doàn xuât sac". 

4. Vic tng thir&ng kern theo danli hiu, hlnh thü'c khen: 

- Dun vj duqc d nghj nhn danh hiu, hInh thüc khen là Co thi dua, Bang 
khen cüa Lien doân Lao dng Thành phô Ho ChI Minh là dcin vj ducmg nhiên duçic 
tng Giây khen cüa Lien doàn Lao dng thành phO Thu Dc. 

- Vic tang thithng kern theo danh hiu, hInh thirc khen chi nhn danh hiu, 
hmnh thirc khen cao nhât. 

5. Blnh xét thi dua: 

- Mi Cum thi dua t chüc bmnh xét, suy ton 01 dan vj tiêu biu, xut sAc nhAt d 
xuAt v Ban Thixng vi Lien doàn Lao dng thành phô Thu Dirc h9p xét, bInh chçn 
và dé nghj Lien doàn Lao dn Thành phô HO Chi Minh xét t.ng Ci thi dua; các dun 
vi con 1a  có thành tIch xuât sac trong phong trào thi dua và hoat dng Cim duqc dé 
nghj Lien doàn Lao dng thành phô Ho ChI Minhxét tang  Bang khen (dam bâo 
không vuçrt qua 20% trên tOng sO don vj hoàn thành tOt nhim vii). 

- Vic d nghj tang C thi dua cüa Lien doàn Lao dng Thành ph H ChI Minh 
do Ban Thung vii Lien doàn lao dng thành phô Thu Düc xem xét và 1ira ch9n trong 
sO các Cirn thi dua, Cm nào dü diêu kin duc tang C& thi dua phãi có däng k5 C 
thi dua ngay tü dâu nàm. 

- Không xét thi dua di vâi các dun vj trong các tnrYng hcip sau: 

+ Khóng gi'd báo cáo tang hogt dç5ng nàm, bang tr cMm dilm dánh giá thi dua. 

+ Khóng däng kj, khong k) kt giao ithc thi dua hang nàm ti Cym thi dua. 

+ Don vi có Ca nhân là lãnh dgo chz chit, can a cong doàn bi kj' luat  tie 
hinh thi'c khiên trách Ira len. 

+ Vi pham nguyen tdc thu chi tài chInh dIn mlc phái cO hlnh tha'c xie l, vi 
phçzm pháp luat  Nhà ntró'c. (nói rO là tài chInh cong doàn)... 
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+ NhI?ng Cym khóng rd chic blnh xét thi dua tgi C'um, Lien doàn Lao dông 
Thành phó khong xét thi dua dói vái ti'rng thành viên trong Cym và cá Cym thi dua. 

- Chi.ra xét thi dua di vâi nhtng dan vj có du hiu sai pham dang chti các ca 
quan có thâm quyên kêt lun. 

- Sau 05 ,ngày t chirc Hi nghj tng kt và bInh xét thi dua, khen thithng. 
Tmmg Ciim tong hçp kêt qua thi dua và toàn bô ho sa (theo quy djnh) gri ye Lien 
doàn lao dng thành phô Thu Düc dé tong hçp, xem xét, quyêt djnh. 

+ Ho so' dánh giá gui v Lien doàn Lao dng Thành phô gôm: 

- Biên ban hQp dánh giá k& qua bInh xét thi dua, trong do th hin rô kt qua 
dánh giá, phân loai, dê xuât các danh hiu thi dua cña tüng thành vien trong Cum 
(dInh kern bang diem tong hçip cüa Cum). 

- Báo cáo kt qua phong trào CNVC-LD và hoat dng cong doàn cña Cm. 

- Báo cáo tng hcp nhüng ni dung di mài, sang tao  cüa các dan vj thành viên 
cüa Cm thi dua. 

Trên day là Hrnng dn quy trInh t chüc vàhoat dng Curn thi dua CDCS trrc 
thuc Lien doàn lao dng thành phô Thu Due; dê nghj các Curn thi dua nghien ciru 
trin khai thirc hin. Trong qua trmnh thirc hin nêu có vixâng mac, dê nghj thông tin 
kip th?ii ye Lien doàn Lao dng thành phô Thu Düc dê tiêp tiic nghiên c1ru, sira dôi, 
bô sung cho phü hçip. 

Nol nhn: 
- TT-Ban CSPL LDLDTp.HCM; 
- BTV LDLD thành phô Thu Düc; 
-CácBiphnchuyêndê thuOc; 
- Các Cum tnrâng, Cum phó thi dua; 
- Các dan vj thành viên thuc Cum thi dua; 
- BO phn CSPL LDLDTP Thu Due; 
- Luii: VT, CSPL. 
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